
                                                                                                                                                                              
            
 

 

 

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul de Lege privind declararea averii, intereselor personale 

Nr.  Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

 

1.  Serviciul de Protecție și Pază de Stat Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

2. Agenția Relații Funciare și Cadastru Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

3. Primăria mun. Chișinău Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

4. Curtea Supremă de Justiție Lipsă de obiecţii şiropuneri.  

5. Consiliul Raional Briceni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

6. Consiliul Raional Glodeni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

7. Consiliul Raional Hîncești Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

8. Judecătoria Glodeni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

9. Judecătoria Florești Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

10. Judecătoria Orhei Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

11. Judecătoria Comrat Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

12. Judecătoria Briceni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

13. Judecătoria sect. Buiucani, mun. Chișinău Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

14. Judecătoria Hîncești Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

15. Curtea de Apel Chișinău Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

16. Curtea de Apel Cahul Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

17. Comitetul executiv al Găgăuziei Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

18. Ministerul Tineretului și Sportului  Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

19. Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

20. Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii Drumurilor 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

21. Ministerul Sănătății Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

22. Comisia Națională a Pieței Financiare Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

23. Consiliul Coordonator al Audiovizualului Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

24. Biroul Relații Interetnice Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

25. Centrul Serviciului Civil Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

26. Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

27. Agenția Turismului Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

28. Consiliul raional Călărași Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

29. Consiliul raional Căușeni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

30. Consiliul raional Soroca Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

31. Consiliul raional Ungheni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

32. Consiliul raional Dondușeni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

33. Consiliul raional Taraclia Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

34. Consiliul raional Șoldănești Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

35. Consiliul raional Rîșcani Lipsă de obiecţii şi propuneri.  



                                                                                                                                                                              
            
 

36. Consiliul raional Rezina Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

37. Consiliul raional Strășeni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

38. Consiliul raional Ialoveni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

39. Serviciul de Stat de Arhivă Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

40.  Consiliul Superior al Magistraturii Avizează pozitiv proiectul de lege.  

41.  Judecătoria sect. Ciocana, mun. Chișinău Susține opinia Consiliului Superior al Magistraturii exprimată în 

Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 90/4 din 10 

februarie 2015. 

 

42. Compania Națională de Asigurări în 

Medicină 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

43. Ministerul Culturii 

 

 

 

 

1. În Capitolul II, propunem completarea art. 8 cu un alineat nou 

cu următorul conținut: ”(4) Rectificarea declarației poate fi inițiată 

și de către persoanele prevăzute la art. 3, în termen de 40 de zile 

de la depunerea inițială. Declarația rectificată poate fi însoțită de 

documente justificative. Declarația depusă, împreună cu 

documentele justificative, se trimit/se trimite de îndată Centrului 

Național de Integritate, în copie certificată.” 

  

1. Se acceptă parțial.  

Rectificarea declarațiilor pe suport hîrtie în 

modul propus va crea premise pentru depunerea 

formală a declarațiilor pîna la termenul de 31 

martie, iar ulterior se va solicita rectificarea ei. 

Astfel, se va extinde artificial termenul de 

depunere a declarației. Mai mult ca atît, se vor 

crea probleme  în determinarea declarațiilor care 

au fost remise inițial și cele care au fost 

rectificate. 

Totuși, o dată cu implementarea sistemului de 

depunere electronică a declarațiilor, acest sistem 

va oferi posibilitatea rectificării declarației pînă 

la începerea controlului de către Centru. 

44. Ministerul Apărării 2. Prin introducerea în art. 2 a noțiunii de ”concubin/concubină”- 

ca membru de familie, se încalcă dreptul fundamental la viața 

intimă, familială și privată, prevăzut în art. 28 al Constituției 

Republicii Moldova, care stipulează că statul respectă și ocrotește 

viața intimă, familială și privată. 

Tot în acest context, prevederile art. 48 al Constituției Republicii 

Moldova prevede că, familia se întemeiază pe căsătoria liber 

consimțită între bărbat și femeie, pe egalitatea lor în drepturi și pe 

dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și 

instruirea copiilor. Condițiile de încheiere, de desfacere și de 

nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. 

La fel, art. 8 al Convenției din 04.11.1950 pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale, prevede că orice 

persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, 

a domiciliului său și a corespondenței sale. Nu estet admis 

amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decît 

în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege și dacă 

constituie o măsură care, într-o societate democratică, este 

necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, 

bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea 

faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, ori protejarea 

drepturilor și libertăților altora. 

2.  Nu se acceptă. 

În ce privește concubinajul menționăm că 

includerea acestei categorii de subiecți ai 

declarării este generată în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca pertenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 



                                                                                                                                                                              
            
 

Totodată, ținînd cont de prevederile alin. (2), art. 4 al Legii nr. 

78044.-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, care 

preved45.e că actul legislativ trebuie să corespundă dispozițiilor 

constituționale și să fie în concordanță cu cadrul juridic existent, 

cu sistemul de codificare și unificare a legislației, propunem ca 

noțiunea de membru de familie să includă soț/soție, copii minori, 

inclusiv cei adoptivi și persoane aflate la întreținere. 

3. Alineatul (3), art. 7 al proiectului propunem să fie completat 

cu lit. h), cu următorul conținut: ”păstrează o copie de pe 

declarația primită, care se anexează la dosarul personal al 

declarantului”. 

Acest fapt,  reiese din conținutul prevederilor pct. 17 din anexa nr. 

11 ”Instrucțiunea cu privire la gestionarea dosarului personal al 

funcționarului public” la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 

11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public, care prevede conținutul dosarului personal, 

cu obligativitatea păstrării a copiei de pe declarațiile cu privire la 

venituri și proprietate; a copiilor de pe declarațiile de interese 

personale și a copiilor de pe extrasele autentificate din registrul de 

evidență a declarațiilor. 

3. Nu se acceptă. 

Declarațiile de avere sunt publice și de aceea nu 

există necesitatea includerii unei copii în dosarul 

personal.  

4. La art. 20 al proiectului, propunem completarea alin. (3) cu 

sintagma ”precum și actele de comandament cu caracter militar.”. 

Astfel, proiectul de lege va fi adus în concordanță cu dispozițiile 

legale stabilite de art. 4 lit. d) din Legea contenciosului 

administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, privind exceptarea 

unor acte de la controlul judecătoresc. 

4.  Nu se acceptă. 

De fapt, alineatul (3) exceptează actele 

normative și judiciare deoarece acestea se supun 

unui alt tip de control și anume controlul 

constituționalității sau judiciar. Actele judiciare 

se vor supune controlului, conform Legii 

contenciosului administrativ. 

5. În alin. (2), art. 29 al proiectului, propoziția a doua urmează a 

fi exclusă, reieșind din faptul că începutul articolului prevede 

expres sancțiunea în caz de constatare a stării de incompatibilitate. 

5. Nu se acceptă. 

Reglementarea respectivă este necesară, 

deoarece ea de fapt concretizează ce se va 

întîmpla în cazul săvîrșirii faptei în privința 

căreia s-a constatat starea de incompatibilitate.  

6. La fel, conținutul alin. (4), art. 29 al proiectului urmează a fi 

revizuit, reieșind din complexitatea de idei cu sens confuz. 

6. Nu este argumentată obiecția formulată și în ce 

constă confuzia. 

7. Cu referire la Anexa nr. 1 a proiectului Legii ”Declarația de 

avere și interese personale”, Compartimentul III Bunuri mobile, 

pct. 4 Alte bunuri mobile a căror valoare depășește 10000 lei 

fiecare, urmează a fi exclusă din motivul eschivării/evitării 

declarării bunurilor de către subiecții declarării și membrii 

familiei acestuia, a căror valoare nu va putea fi demonstrată prin 

acte veridice. 

7.  Nu se acceptă. 

 În conformitate cu art. 4 din proiect este 

reglementată obligația declarării tuturor 

bunurilor mobile și imobile. La Capitolul III se 

stabilește o formă tipizată pentru declararea unor 

anumite bunuri mobile, precum metalele 

pretioase, autoturismele etc. Alte bunuri mobile 

care nu se regăsesc la sub-punctele anterioare ale  

acestui capitol, vor fi incluse la acest 

compartiment. De exemplu: Bicicleta, scooter. 



                                                                                                                                                                              
            
 

45. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene 

8. În contextul propunerilor la art. 23, alin. (6) şi art. 25 ale 

proiectului Legii cu privire la Centrul Naţional de Integritate, 

ţinem să atenţionăm că „diferenţa vădită” (între veniturile şi 

avere), reglementată în prezentul proiect, nu trebuie percepută 

automat drept cea care reflectă comportamentul corupţional al 

funcţionarului public, iar costul bunului urmează a fi privit 

inclusiv prin prisma aprecierii veniturilor din anii precedenţi. 

8.  Probabil e o confuzie, conform prevedelor 

proiectului  nu se referă la stabilirea diferenței 

vădite în dependență de veniturile realizate și 

proprietățile deținute pe durarta unui an, ci 

pentru perioada deținerii mandatului. 

  

9. Dat fiind că proiectul propune o nouă declaraţie de avere şi 

interese personale şi, mai ales, una complexă în raport cu 

declaraţiile existente, considerăm importantă elaborarea Ghidului 

de completare a declaraţiilor de avere şi interese personale, care ar 

asigura completarea corectă şi uniformă a acestora de către toţi 

subiecţii declarării. În special, ar fi necesară specificarea perioadei 

de referinţă a declarării, întru asigurarea includerii în declaraţie 

anume a averii deţinute şi a veniturilor obţinute pe parcursul 

perioadei respective. 

9. Se acceptă. 

Un asemnea ghid va fi elaborat ulterior adoptării 

legii. 

10. Reglementarea detaliată a relaţiilor de concubinaj, propusă în 

prezentul proiect şi în proiectul Legii cu privire la Centrul 

Naţional de Integritate şi, în special, includerea 

concubinei/concubinului în lista membrilor familiei în sensul 

declarării şi controlului, nu este argumentată. Statutul persoanelor 

în cauză nu este reglementat în dreptul familiei. De asemenea, 

menţionăm şi pct. 24 al Hotărîrii nr. 2 din 27.03.2006 a Plenului 

Curţii Supreme de Justiţie, conform căruia relaţia în speţă nu 

constituie temei pentru dobîndire a dreptului de proprietate decît 

în cazurile aportului demonstrat. Totodată, în cazul reglementării 

institutului respectiv în viitor, considerăm importantă specificarea 

termenului minim de convieţuire pentru stabilirea faptului 

concubinajului. În contextul celor expuse, la art. 2 al proiectului, 

propunem excluderea noţiunii „concubin/concubină”, precum şi a 

cuvintelor respective din noţiunile de „membru de familie” şi 

„persoană aflată la întreţinere”, din declaraţia de avere şi 

interese personale şi din textele proiectelor conexe, pînă la 

introducerea modificărilor respective în dreptul civil şi al familiei. 

10. Nu se acceptă.  

Includerea acestei categorii de subiecți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca pertenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

11. La art. 2 la noţiunea „venit”, propunem precizarea faptului că 

anume venitul net este supus declarării, precum şi a modului de 

calculare a acestuia. 

11.  Nu se acceptă. 

O să creeze erori în modul de calculare a 

venitului net, atîta timp cît angajatorul prezintă 

informația privind venitul brut.  

12. Propunem completarea articolului cu definirea noţiunii de 

„persoana interpusă”, pentru aplicarea corectă a celor trei legi în 

speţă. 

12.  Se acceptă.  

13. La art. 4, lit. c) a alin. (1), a substitui sintagma „în ultimele 12 

luni” cu sintagma „în perioada declarării”. 

13. Se acceptă. 



                                                                                                                                                                              
            
 

14.  La art. 4 Lit. f) a alin. (1) urmează a fi completată la final cu 

sintagma „valoare ce va fi determinată conform prevederilor 

normative privind stabilirea valorii admise a cadourilor 

simbolice” cu referinţa la suma de 3000 lei. Astfel, subiecţii 

declarării vor avea la îndemână o specificare clară a obligaţiei ce 

cade în sarcina lor. În acelaşi timp, propunem substituirea 

sintagmei „unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, 

instituţii publice” cu sintagma „persoanelor fizice şi juridice”. 

14. Se acceptă parțial. 

Cadourile vizate de aceasta prevedere sunt doar 

cele primite personal și nu cele primite în 

virtutea atribuțiilor de serviciu. 

 

 

 

 

 

15. Consideră oportună completarea Capitolelor III („Conflictul 

de interese şi modul de soluţionare a acestuia”) şi V („Regimul 

juridic al cadourilor”) cu normele similare celor din art. 7 al 

proiectului („Persoanele responsabile de colectarea 

declaraţiilor”). 

15. Se acceptă parțial.  

În cazul cadourilor se vor aplica prevederile 

Hotărîrii Guvernului privind modul de evidență 

și înregistrare a cadourilor 

16. La art. 17, scopul clasificării conflictelor de interese nu este 

suficient de clar. Totodată, considerăm că la etapa implementării 

prevederilor referitoare la conflictul de interese, existenţa 

categoriei „conflict de interese potenţial” poate să inducă în 

eroare, respectiv, să genereze înţelegerea precum că subiectul 

declarării trebuie întotdeauna să cunoască despre existenţa 

situaţiei respective, ceea ce ar putea afecta negativ implementarea 

prevederilor referitoare la conflict de interese. 

16. De fapt, este vorba de declararea intereselor 

personale conform art. 4-6 din proiect. 

17. La lit. c) a alin. (2) al art. 27 al prezentului proiect, precum şi 

la pct. 1 al art. XXXI al proiectului Legii pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (care modifică lit. c) a alin. (2) al 

art. 11 al Codului de conduită a funcţionarului public aprobat prin 

Legea nr. 25 din 22.02.2008), propunem substituirea sintagmei 

„serviciul resurse umane” cu sintagma „subdiviziunea 

responsabilă pentru ţinerea şi completarea registrului în cauză”, 

astfel încît fiecare entitate să aibă posibilitatea să desemneze 

individual Nudirecţia sau serviciul responsabil, reieşind de fiecare 

dată din funcţiile de bază ale subdiviziunii resurse umane vizate în 

pct. 7 – 10 ale Regulamentului-cadru al subdiviziunii resurse 

umane din autoritatea publică aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 201 din 11.03.2009 şi din circumstanţele concrete. 

17. Se acceptă. 
 

18. Considerăm că normele art. 29, conform cărora încălcarea 

termenului de depunere a declaraţiei de avere şi interese personale 

şi neprezentarea acesteia constituie o contravenţie, în timp ce 

încălcarea normelor cu privire la declaraţia de avere şi interese 

personale şi a modului de declarare constituie o abatere 

disciplinară, pot intra în conflict şi, prin urmare, propunem 

delimitarea mai precisă a sancţiunilor şi revizuirea integrală a 

prevederilor respective. 

18. Nu se acceptă. 

Probabil s-a facut o confuzie,  în cazul  încălcării 

termenului de depunere a declaraţiei de avere şi 

interese personale şi neprezentarea acesteia se va 

aplica o sancțiune contravenţională, în timp ce 

încălcarea normelor cu privire la declaraţia de 

avere şi interese personale şi a modului de 

declarare constituie infracțiune și nu abatere 



                                                                                                                                                                              
            
 

Ţinînd cont de importanţa proiectelor prin prisma necesităţii 

asigurării integrităţii şi combaterii corupţiei, precum şi de avizul 

nr. 789/2014 al Comisiei de la Veneţia asupra unor prevederi ale 

Legii privind testarea integrităţii profesionale, propunem 

transmiterea proiectelor vizate spre consultare Comisiei de la 

Veneţia. 

disciplinară.  

Proiectul a fost remis Consiliului Europei pentru 

efectuarea expertizei. De asemenea, proiectul a 

fost expertizat de Banca Mondială. 

46. Ministerul Dezvoltării Regionale și 

LaConstrucțiilor 

19. La art.2 se propun următoarele modificări la noțiunea ”avere” 

după sintagma ”declarării în ţară sau străinătate” de completat 

cu sintagma ”dobîndită pe perioada exercitării mandatelor, 

funcţiilor şi demnităţilor publice”. 

19. Nu se acceptă.  

Aici se definește generic noțiunea de avere. Deja 

perioada pentru care se declară este reglementată 

la art. 6.  

20. La art. 2 noțiunea concubin/concubină urmează a fi exclusă 

din tot textul proiectului,întucît averea dobândită de un concubin 

nu poate face obiectul declarării; 

20. Nu se acceptă.  

Includerea acestei categorii de subiceți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

21. La art. 2 din noțiunea ”conflict de interese” de exclus 

sintagma ”sau pare a”. 
21. Nu se acceptă. 

A se vedea Protocolul IV al Acordului de 

asociere dintre RM și UE.  

22. La art. 2 din noțiunea ”membru de familie” de exclus 

sintagma ”concubinul/concubina”, deoarece contravine 

prevederilor art.48 din Constituția Republicii Moldova. 

22. Nu se acceptă. 

Includerea acestei categorii de subiceți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

23. La art.4, lit. f) după sintagma „ avantaje primite” urmează a fi 

completat cu sintagma „în exercițiul funcției”, deoarece este 

necesar de delimitat bunurile primite drept recompensă, de cele de 

ordin personal primite la ceremoniile familiale (nuntă, cumătrie,zi 

de naștere). La fel, după sintagma „persoane” de la aceeași literă 

urmează a fi concretizat de la care persoane s-au primit cadourile. 

23. Nu se acceptă. 

Prevederea dată se referă la cadourile primite în 

afara exercitării funcției.  

24. Art.5, alin. (1), sintagma „art.8 alin.(2)” de substituit cu 

sintagma „art.8 alin.(2)”. 

24. Se acceptă. 

25. Art.30  Dispoziţii finale şi tranzitorii prevederea din alin. (2) 25. Nu se acceptă. 



                                                                                                                                                                              
            
 

”începînd cu 1 ianuarie 2016 subiecţii declarării vor depune 

declaraţiile de avere şi interese personale, inclusiv pentru anul 

2015 în modul prevăzut de prezenta lege” și luînd în considerația 

prevederea din alin. (1) care stabilește că legea intră în vigoare din 

data de 1 ianuarie 2016, se propune de expus cu respectarea 

prevederilor art. 46 Activitatea şi neretroactivitatea actului 

legislativ, alin. (1) din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele 

legislative. 

În acest caz nu este vorba de retroactivitatea 

legii, deoarece regula declarării averii nu a fost 

schimbată și se aplică de la data intrării în 

vigoare a legii. Singurul lucru e că bunurile vor 

fi declarate în condițiile noi. 

 

26. Art.30  Dispoziţii finale şi tranzitorii alin. (4), de concretizat 

sintagma ”începînd cu data de 1 ianuarie 2018, prevederile art. 7 

si 8 din prezenta lege se abrogă” deoarece în art.5 se face 

referință la art.8 care urmează a fi abrogat în anul 2018. 

26. Se acceptă. 

Prevederea dată a fost exclusă din proiect. 

47. Ministerul Mediului 27. La titlul legii cuvintele ”conflictele de interese și cadourile” 

urmează a fi substituite cu cuvintele ”conflictelor de interese și 

cadourilor”. 

27. Nu se acceptă. 

Denumirea legii a fost modificată. 

48. Agenția Națională pentru Reglementare în 

Energetică 

28. Pornind de la principiul consecvenței și stabilității normelor 

juridice și principiul coerenței și corelației actelor normative, 

considerăm oportună ajustarea prevederilor proiectului Legii, 

cadrului legal în vigoare ce reglementează calitatea de membru al 

familiei, care se dobîndește exclusiv prin rudenie sau afinitate. 

Astfel, avînd în vedere faptul că raporturile de concubinaj nu 

definesc noțiunea de familie, considerăm oportună modificarea 

noțiunii de ”membru al familiei” la art. 2 al proiectului de Lege, 

prin excluderea sintagmei ”concubinul/concubina”. 

Cît privește ideea promovată în noțiunea actuală a proiectului, 

sintagma ”concubinul/concubina” poate fi reflectată în textul 

proiectului de lege prin următoarea formulă: ”membru al familiei, 

concubinul/concubina”, eventual cu operarea conjuncțiilor: 

”membru al familiei și/sau concubinul/concubina”. 

28.  Nu se acceptă.   

Includerea acestei categorii de subiceți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

29. Totodată, considerăm oportună includerea în noțiunea de 

”avere” la art. 2 al aceluiași proiect de Lege, cu titlu de avere a 

animalelor de rasă (precum caii de cursă, etc.). 

29. Nu se acceptă.  

Este prematur de a include în obiectul declarării 

și animalele. 

49. Casa Națională de Asigurări Sociale 30. La art. 8 alin. (1) de prevăzut concret ce tipuri de rectificări 

sunt admise sau nu sunt admise (exemplu: corectări cu pixul, 

radieră, tăiat textul…). 

30. Nu se acceptă.  

Prevederile art. 8 alin. (1) sunt suficient de clare. 

Mai mult decît atît, legea nu trebuie să devină un 

dicționar sau un manuscris. 

31. Art. 20 alineatul 3 de adăugat sintagma ”actele legislative”. 31. Nu se acceptă.  

În sens larg noțiunea de „acte normative” include 

actele legislative.  

32. Art. 29 alineatul 2 și 4 urmează de specificat care sancțiune 

disciplinară vor fi aplicate în cazul în care fapta nu întrunește 

elementele constitutive ale unei infracțiuni, ori de prevăzut într-un 

alineat aparte. 

32. Nu se acceptă.  

Legea prevede clar sancțiunile care urmează a fi 

aplicate în fiecare caz în parte și care fapte sunt 

considerate infracțiuni, contravenții, abateri 



                                                                                                                                                                              
            
 

disciplinare. Astfel, în cazul în care nu va fi 

vorba de infracțiune va interveni orice altă formă 

de răspundere prevăzută de lege. 

33.Totodată, propunem excluderea obligativității de a declara 

averea pentru concubin sau concubină, deoarece este imposibil de 

constatat concubinajul ori în Republica Moldova concubinajul nu 

produce efecte juridice. 

32. Nu se acceptă. 

Includerea acestei categorii de subiceți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

50. Curtea de Conturi 34. Proiectul urmează a fi coordonat și cu alte autorități publice 

implicate în executarea lui. 
34. Se acceptă.  

51. Comisia Electorală Centrală 35. Propunem excluderea noțiunii de ”concubin/concubină” de la 

art. 2 al proiectului de lege, de asemenea din întregul conținut al 

proiectului de lege. În susținerea propunerii înaintate menționăm 

că noțiunea de ”concubin/concubină” nu este reglementată de 

legislația în vigoare a Republicii Moldova, astfel legiuitorul 

urmează să reglementeze prin norme speciale în Codul familiei 

sau printr-o lege specială noțiunea de concubinaj, momentul 

apariției relațiilor de concubinaj, drepturile și obligațiile 

concubinului/concubinei, procedura și organul competent de 

înregistrare a relațiilor de concubinaj și alte aspecte legate de 

această noțiune. În lipsa acestor reglementări, considerăm că  

Centrul Național de Integritate (în continuare – CNI) nu poate să-

și aroge rolul de a stabili, în propria interpretare, relațiile de 

concubinaj în societate, ceea ce vine în contradicție cu scopul 

creării și atribuțiile acestui Centru. 

35. Nu se acceptă. 

Includerea acestei categorii de subiceți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

52. 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Raional Telenești 

 

 

 

 

 

 

36. La art. 6 alin. (4), art. 17 alin. (4) lit. a), art. 19 alin. (5), art. 23 

alin. (1), la termenii de 10, 3, 5 și 3 zile să fie zile lucrătoare. 
36. Nu se acceptă. 

Conform principiilor generale va fi vorba de zile 

calendaristice. 

37. Art. 4 alin. (1) prevede că, bunurile transmise cu titlu oneros 

sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, către orice 

persoană fizică sau juridică în ultimele 12 luni și a căror valoare 

depășește suma de 35000 lei fiecare, solicităm ca suma să fie 

redusă 20000lei. 

37. Nu se acceptă. 

CNI urmează să se concentreze pe verificarea 

averilor considerabile și nu a averilor minore. De 

aceea se consideră necesară menținerea 

plafoanelor stabilite. 

38. La art. 4 alin. (1) lit. c), f), g) sunt specificate bunurile 

transmise, cadouri, servicii sau avantaje primate, bunurile sub 

formă de metale și pietre prețioase, obiectele de artă și de cult, 

colecții de artă, numismatică, filatelie, arme, obiectele care fac 

parte din patrimoniul cultural național sau universal a căror 

valoare depășește sumele de: 35000lei, 3000lei, și 100000lei cine 

va efectua evaluarea costului acestor bunuri? 

38. Nu se acceptă. 

Evaluarea va fi efectuată personal de persoană, 

indicînd această valoare. Dacă CNI va considera 

că valoarea este exagerat de mică, va avea 

dreptul să solicite efectuarea unei evaluari de 

către un expert din contul CNI. 



                                                                                                                                                                              
            
 

53. Consiliul Raional Ștefan Vodă 39. Considerăm că unele norme nu ar trebui să se extindă asupra 

concubinului/concubinei subiectului declarării (art. 2 alin. 2 – 

această relație nu este recunoscută de lege și între parteneri nu 

există drepturi și obligații ca între soți), asupra persoanei 

responsabile de colectarea declarațiilor (art. 8 alin. 2 – procesul de 

rectificare n-ar trebui consemnat în Registru, deoarece fiecare 

subiect este responsabil pentru depunerea în termen, veridicitatea 

și deplinătatea informației), asupra sferei bunurilor ce vor face 

obiectul declarării (art. 4 alin. 1 lit. f, i – economiile deținute de 

subiectul declarării și membrii familiei acestuia în monedă 

națională sau în valută străină, care nu fac obiectul unor depuneri 

în instituțiile financiare).  

39. Nu se acceptă.  

Referitor la consemnarea în registru se consideră 

necesară pentru a asigura evidența declarațiilor 

rectificate, precum și stabilirea momentului de 

prezentare a declarației rectificate.  

În ce privește concubinajul menționăm că 

includerea acestei categorii de subiecți ai 

declarării este generată în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

40. Nu sunt suficient de clare prevederile art. 29 din Lege. 40. Nu sunt clare argumentele propunerii. 

54. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei 

41. La art. 2 din definiția noțiunii de ”membru de familie” 

propunem de exclus cuvintele ”concubinul/concubina”, deoarece 

potrivit art. 2 alin. (2) din Codul familiei, numai căsătoria 

încheiată la organele de stat de stare civilă generează drepturile și 

obligațiile de soți prevăzute de respectivul cod. 

41. Se acceptă.  

42. Potrivit art. 4 alin. (2) din Legea privind actele legislative nr. 

780 din 27 decembrie 2001, actul legislativ trebuie să corespundă 

dispozițiilor constituționale și să fie în concordanță cu cadrul 

juridic existent, cu sistemul de codificare și unificare a legislației. 

Luînd în considerare cele expuse, propunem de expus definiția 

noțiunii de ”persoană aflată la întreținere” în următoarea redacție 

(a se vedea în acest sens art. 35 alin. (2) din Codul fiscal): 

„persoană aflată la întreținere – persoana care întrunește toate 

cerințele de mai jos: 

a) este un ascenddent sau descendent al subiectului 

declarării sau al soției (soțului) acestuia (părinții sau copiii, 

inclusiv înfietorii și înfiații) ori invalid din copilărie rudă de 

gradul doi în linie colaterală; 

b) are un venit ce nu depășește suma de 9516 lei anual.” 

42. Nu se acceptă. 

Pentru a evita modificarea anuală a legii pentru a 

modifica suma prevăzută de litera b) este 

necesară menținerea redacției din proiect. 

43. La art. 19 alin. (5), lit. b) de completat în final cu cuvintele ”cu 

acordul scris al acestuia”. 
43. Nu se acceptă. 

Nu reglementăm raporturile de muncă, ci 

anumite relații speciale ținînd cont de statutul 

subiecților declarării. 



                                                                                                                                                                              
            
 

44. La art. 29 propunem de concretizat conținutul normativ al 

alineatelor (2) și (4), deoarece potrivit acestora, una și aceeași 

faptă a persoanei poate servi drept temei atît pentru aplicarea față 

de persoana respectivă a sancțiunii disciplinare, cît pentru 

încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale 

acesteia, ceea ce, în opinia noastră, poate genera situații de abuz 

din partea conducerii autorității publice în cadrul căreia activează 

persoana în cauză. Din alin. (2) propunem de exclus a doua 

propoziție, deoarece, potrivit legislației muncii în vigoare, la 

aplicarea sancțiunii disciplinare, angajatorul trebuie să țină cont de 

gravitatea abaterii disciplinare comise și de alte circumstanțe 

obiective. Dreptul de a selecta sancțiunea disciplinară ce urmează 

a fi aplicată față de persoana care a săvîrșit abatere disciplinară, în 

dependență de gravitatea acesteia și de alte circumstanțe obiective, 

aparține în exclusivitate angajatorului. 

44. Nu se acceptă. 

Prevederea dată are în vedere faptul că în 

dependență de situație, și anume, de statutul 

subiectului declarării și legile speciale care 

reglementează acest statut, se va determina 

sancțiunea ce urmează a fi aplicată în fiecare caz 

în parte. 

În ce privește excluderea alin. (2) de la art. 29  

relevăm că admiterea unei stări de 

incompatibilitate este o încălcare gravă și 

urmează a  fi sancționată ca atare. Prin urmare, 

proiectul de lege vine sa asigure sancționarea 

adecvată a acestei încălcări. Totodată, pentru a 

evita aplicarea unor sancțiuni disciplinare ușoare 

precum avertismentul s-a decis reglementare prin 

lege a interdicției de aplicare a acestor prevederi.  

46. La art. 29 din alin. (4) propunem de exclus cuvintele ”în cazul 

în care fapta constituie temei pentru aplicarea răspunderii 

disciplinare, prin derogare de la prevederile legilor speciale care 

reglementează răspunderea disciplinară, nu vor putea fi aplicate 

sancțiuni disciplinare precum avertismentul, mustrarea sau, după 

caz, mustrarea aspră”, deoarece potrivit legislației muncii în 

vigoare, la aplicarea sancțiunii disciplinare, angajatorul trebuuie 

să țină cont de gravitatea abaterii disciplinare comise și de alte 

circumstanțe obiective. Dreptul de a selecta sancțiunea 

disciplinară ce urmează a fi aplicată față de persoana care a 

săvîrșit abatere disciplinară, în dependență de gravitatea acesteia 

și de alte circumstanțe obiective, aparține în exclusivitate 

angajatorului. 

46. Nu se acceptă.  

A se vedea argumentele incluse la pct. 44 din 

prezenta sinteză.  

55. Comisia Naţională de Integritate 47.  Art. 1 la alin. (2), după sintagma „stărilor de 

incompatibilitate” urmează a fi adăugat „şi restricţii” „al 

restricţiilor, şi înainte de cuvîntul „cadourilor” de exclus sintagma 

„al restricțiilor”. Această modificare se impune deoarece regimul 

juridic al incompatibilităţilor şi restricţiilor este unul tangenţial în 

legislaţie și urmează a fi încadrat împreună cu incompatibilitatea.  

47. Nu se acceptă. 

Sintagma respectivă se regăsește în conținutul 

prevederii menționate și nu schimbă esența 

acestei prevederi.  

48. La art. 2 la noţiunea de membru de familie se include şi 

concubinul/concubina, ceea ce contravine cu normele ce 

reglementează instituţia familiei şi membrii acesteia din Codul 

Familiei (art. 2 alin.(2)). Acest fapt va duce la imposibilitate de 

aplicare în practică normele care vizează și prevăd concubinajul, 

întrucît normele Codului Familiei au prioritate după importanţă. 

Sugerăm propunerea modificărilor de rigoare în Codul Familiei 

sau excluderea noţiunii din prevederile proiectului de lege 

examinat.  

48. Nu se acceptă. 

În ce privește concubinajul menționăm că 

includerea acestei categorii de subiceți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 



                                                                                                                                                                              
            
 

ascunderii averilor. 

49. Definiția „conflict de interese” se propune a fi modificată prin 

înlocuirea sintagmei „poate sau pare a” prin sintagma „ar putea”. 

Ca argument servește faptul că în textul legii nu se mai regăsește 

modul de declarare, soluționare și sancționare a conflictului de 

interese aparent. 

49. Nu se acceptă. 

A se vedea Protocolul IV la Acordul de 

asocieredintre RM și UE. 

50. La noțiunea „diferență vădită”, textul „pe parcursul exercitării 

mandatului, funcției publice sau demnității publică” de substituit 

cu: „pe parcursul exercitării mandatelor, funcțiilor publice sau 

demnităților publice”. Modificarea propusă este necesară pentru a 

nu limita evaluările CNI doar la perioada în care subiectul a 

exercitat o anumită funcție. 

50. Nu se acceptă. 

Diferența va fi constatată doar pentru un singur 

mandat și nu poate cumula mai multe mandate.  

51. Noțiunea „diferență vădită”, cuvintele „150000 lei” de 

substituit cu “12 salarii medii pe economie”, ținînd cont de faptul 

că în formularea propusă această limită va crește de la an la an, 

fiind actualizată. 

51. Se acceptă parțial. 

Redacția noțiunii „diferenței vădite” a fost 

expusă în redacție nouă. 

52. Definiția instituție publică subordonată crează un șir de 

confuzii, deoarece se include ca sens în definiția organizație 

publică, însă se utilizează pe tot parcursul textului singular sau 

separat. Se propune de unificat aceste definiții și de rectificat în 

text cu utilizarea pe tot parcursul legilor a noțiunii de „organizație 

publică”. Mai mult, în practică am întîlnit nu doar instituții 

subordonate, ci și controlate, monitorizate, pe lîngă, etc. Astfel de 

instituții au (ex. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, 

Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Ministerul Culturii 

(Agenția de Stat pentru Protecția Moralității)) etc. 

52. Se acceptă. 

Definiția de instituție publică subordonată a fost 

exclusă și revizuită definiția de „organizație 

publică”. 

53. La finalul noţiunii „organizaţie publică”, de introdus sintagma 

„parţial de stat” pentru a exclude interpretările în acest sens. 
53. Nu se acceptă. 

Reieșind din definiția noțiunii de „organizație 

publică”  se includ atît organizațiile cu capital 

majoritar de stat, cît și minoritar sau parțial de 

stat. 

54. Definiţia „persoană aflată la întreţinere” permite interpretări şi 

este structurată incorect. Aceasta urmează să fie reformulată total 

din următoarele considerente: Formularea: „persoana aflată la 

întreţinere este persoana care întruneşte una din următoarele 

condiţii” nu este una corectă, deoarece citind separat subpunctele 

ce urmează, deducem că acestea nu au sens. Dacă persoana are un 

venit anual ce nu depăşeşte două salarii medii pe economie nu este 

neapărat că această persoană se află la întreţinere. 

54. Se acceptă. 

Întrunirea condițiilor trebuie să fie una 

cumulativă. 

55. La litera a) al noţiunii de persoana aflata la intretinere nu 

suntem de a cord cu menţiune invalid din copilărie rudă de gradul 

doi în linie colaterală, deoarece poate fi la general întreţinut, astfel 

încît considerăm necesar de a exclude „din copilărie” cît şi gradul 

de rudenie a acestuia. La fel cred că urmează de exclus „părinţii 

sau copiii” deoarece aceştia deja se subînţeleg, iar în paranteză de 

menţionat doar „( inclusiv înfietorii şi înfiaţii)”. 

55. Se acceptă 



                                                                                                                                                                              
            
 

56. La fel şi litera b) a noţiunii de persoana aflata la intretinere nu 

este clară dacă o citim separat. 

56. Condițiile respective trebuie citite cumulativ 

și nu alternativ. 

57. Litera d) a notiunii de persoana aflata la intretinere citită 

separat nu are sens, după cum am menţionat anterior. 

57. Condițiile respective trebuie citite cumulativ 

și nu alternativ. 

58. Noţiunea de „persoană apropiată” este incompletă şi lasă loc 

de interpretări. La capitolul persoană înrudită prin sînge sau 

adopţie pînă la gradul IV nu este prevăzut ascendent, descendent, 

inclusiv pe linie colaterală ş.a. pentru a putea include interesul 

personal deplin. Noțiunea nu cuprinde toate persoanele apropiate. 

58. Se acceptă.  

A se vedea noua redacție a noțiunii de „persoană 

apropiată” 

 

59. La fel, de completat articolul cu noțiunile de: persoane 

interpuse, prin intermediul unui terţ. 
59. Se acceptă.  

60. La art. 3: se impune necesitatea de exclus membrii Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului și conducătorul Compania 

Națională de Asigurări în Medicină de la alin. (1) lit. b), deoarece 

se regăsesc la lit. a). 

60. Se acceptă. 

61. La art. 3. lit. e) de substituit sintagma „instituției publice 

subordonate”, cu sintagma „organizației publice”, or adjuncții 

Centrului Național Anticorupție, Agenția „Moldsilva”, Biroul 

Național de Statistică, etc., nu se vor mai regăsi în calitate de 

subiecți al legii. 

61. Se acceptă. 

62. La art. 3 litera e) urmează a fi completată după cuvîntul 

subordonată cu sintagma „monitorizate, sau create pe lîngă”, 

întrucît litera e) în redacția actuală creează imposibilitatea de 

aplicare a legii asupra unor subiecți ce fac parte anume din aceste 

instituții. 

62. Nu se acceptă.  

A se vedea noțiunea de ”organizație publică”. 

63. La art. 4 lit. d) urmează de specificat la sintagma ”economiile 

care depăşesc 20 000 lei” semnificația acestor economii, probabil 

se are în vedere economii în valută cheş. 

63. Se acceptă.  

Da, norma a fost concretizată pentru a fi atribuit 

anume acest sens. 

64. La art. 4 remarcă necesitatea de menţionat la lit. e) „gajul”, şi 

de exclus „ipoteca”, deoarece ipoteca se referă doar la bunuri 

imobile şi este unul din tipurile de gaj (art. 455 Cod Civil-tipurile 

de gaj). Ori, cel puţin menţionarea ambelor. 

64. Se acceptă.   

 

65. La art.4 lit. f), la capitolul persoanelor care pot face aceste 

cadouri, nu au fost specificate cazurile la care se atribuie aceste 

cadouri, care sunt legate anume de îndeplinirea atribuțiilor de 

serviciu. Tot aici, pentru un spor de claritate, este cazul de 

menţionat după sintagma „valoare de piață”–„din partea unor 

persoane fizice sau juridice, indiferent de tipul de organizare, 

scopul acestora, publice sau private, naţionale sau internaţionale și 

de exclus corespunzător fraza existentă în redacția actuală de la 

cuvîntul „ piață” pînă la sintagma „a căror valoare”. 

65. Se acceptă.  

Prevederea a fost exclusă din proiect. 

66. La art. 4 alin. (1) lit. g), considerăm sintagma „cu a căror 

valoare însumată depăşeşte 100 000 lei” incorectă deoarece 

include o multitudine prea mare de bunuri, ca acestea să fie 

însumate. 

66. Nu se acceptă.  

Detaliile respective vor face obiectului unui ghid 

sau instrucțiuni.  

67. La art. 4 lit. l) este formulată incorect deoarece specificarea 67. Nu se acceptă. 



                                                                                                                                                                              
            
 

contractelor după cum urmează: „contractelor asistenţă juridică, 

consultanţă şi civilă nu este corectă”, toate contractele fiind de 

natura lor civile. Urmează de exclus „şi civile”, iar înainte de 

„contractele” de introdus cuvîntul „ civile”. Tot aici, după 

cuvintele „cu capital de stat” de menţionat „ori cu capital parţial 

de stat” pentru a exclude interpretările. 

Prevederea în redacția actuală este mult mai 

clară și previzibilă.  

În formula proiectului, se includ atît organizațiile 

cu capital majoritar de stat, cît și minoritar sau 

parțial de stat, nefiind necesară o concretizare în 

acest sens. 

68. Totodată, ţinînd cont de cazurile prevăzute de lege cînd se 

depune declarația, la fel nu este clar dacă contractele sunt 

închieate în perioada exercitării funcţiei sau a mandatului, 

contracte legate de atribuţiile de serviciu sau alte tipuri de 

contracte. Urmează de specificat aceste momente. 

68.  Nu se acceptă.  

Aceste momente sunt obiectul de reglementare a 

altor articole din lege și nu trebuie repetate. 

69. La art. 6 alin. (4) contravine cu alin. (2) şi crează confuzii. 

Dacă subiectul declarării s-a concediat în anul curent pînă la 

depunerea declaraţiei pe anul precedent, conform actualei 

prevederi, reiese că urmează să depună doar pentru anul curent, 

ceea ce este incorect. Considerăm că acest alineat urmează a fi 

reformulat sau exclus. 

69. Nu se acceptă.  

Prevederea dată are drept scop obținerea 

informațiilor pentru anul curent odată ce 

persoana se concediază. Astfel, se evită situația 

depunerii de două ori a declarației pentru anul 

precedent, în special în cazul în care persoana 

deja a depus declarația anuală. 

70. La art. 6 alin. (5) de substituit cuvîntul „după” cu sintagma „în 

termen de 20 de zile de la”. 
70. Se acceptă. 

71. La art.8 de exclus alin. (4) şi (5) şi introduse la art. 12 

deoarece nu se regăsesc aici după sens. 
71. Se acceptă parțial. 

Alineatul (5) a fost transferat la art. 12, iar alin. 

(4) după logica art. 8 a fost menținut. 

72. La art. 8 la alin. (5) remarcăm incorectitudinea verificării 

declaraţiile inspectorilor de Centrul Naţional de Integritate. 
72. Nu se acceptă. 

Consiliul de Integritate nu va avea capacitatea de 

a verifica averile inspectorilor de integritate și 

nici instrumentele necesare pentru realizarea 

unui control. 

73. La art.10 după „art.7”  este necesar de completat cu sintagma 

„membrii Consiliului de Integritate”. 
73. Se acceptă. 

74. La art. 11 alin. (2) de exclus „şi a membrilor familiei”, 

deoarece se repetă şi de introdus la final sintagma „precum şi 

datele prevăzute la art. 4 lit. f) şi g). 

74. Se acceptă parțial. 

75. La fel, la alin. (2) de completat cu sintagma „descrierea 

bunurilor și numele beneficiarului prevăzute la pct. 2 și pct. 3 din 

cap. III al declarației”. 

75. Se acceptă parțial. 

 

76. Pentru completarea cercului de subiecți prevăzuți la alin. (3), 

după sintagma „ofiţerilor de investigaţie” indicarea poziției: 

„subdiviziunile cu misiuni speciale ale Ministerului Afacerilor 

Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal”. 

76. Se acceptă.  

77. La art. 15 este oportun de a exclude alin. (2), deoarece se 

referă la art. 14 şi de introdus ca prim aliniat la alin. 14. 
77. Se acceptă. 

78. La art. 17 alin. (1) se impune de indicat definiţia conflict 

consumat pentru definitivarea explicării limitelor de aplicare a 

conflictului la general și crearea unei coerențe logice a articolului 

respectiv. 

78. Nu se acceptă. 

Noțiunea de conflict de interese consumat este 

dată la art. 17 alin. (9), suplimentar se va 

completa cu prevederi legate de sancțiunarea 



                                                                                                                                                                              
            
 

acestora. 

79. La art. 17 alin. (2), după cuvintele “trebuie să le ia” de 

completat cu cuvintele “sau la luarea cărora trebuie să participe”, 

pentru corelare cu alte prevederi similare și uniformizare a 

acestora. 

79. Se acceptă. 

80. La art. 17 alin. 9 urmează a fi completat după cuvîntul 

„decizii„ cu sintagma „ precum și efectuarea altor acțiuni cu care 

este împuternicit subiectul declarării”, conform motivării de la 

pct. 50 al avizului prezentat la proiectul de lege privind Centrul 

Național de Integritate. 

80. Nu se acceptă. 

Completarea propusă este prea ambiguă și 

neclară și nu corespunde principiului 

previzibilității legii. 

81. La art.19 alin.(7) de exclus cuvîntul „finale” întrucît atare 

decizii nu pot fi contestate.  
81.Se acceptă.  

82. La art. 19 alin.(8) se propune a fi exclus deoarece deja se 

regăsește la art.17 alin.(9). 
82. Se acceptă. 

83. La art. 21 alin. (2), trebuie revizuit, în caz contrar vor fi 

generate mai multe probleme de ordin constituțional sau de altă 

natură (de exemplu, anularea actelor administrative, contractelor 

de angajare în câmpul muncii a persoanelor, contractelor de 

prestare a serviciilor, etc., semnate de către subiectul declarării a 

cărei incompatibilitate a fost stabilită). 

Această prevedere este lipsită de logică și nu-și regăsește analogie 

în legislația și practica internațională. Spre exemplu, este absurd 

să fie anulate toate actele semnate în 4 ani de către un ministru 

care în virtutea circumstanțelor deține funcția de administrator la 

SRL fără activitate de cîțiva ani. 

83. Se acceptă. 

Prevederea a fost exclusă din proiect. 

84. Anexa nr. 1, capitolul III al declarației, pct. 3 după cuvintele 

“și a căror valoare” de completat cu cuvântul “însumată” (reieșind 

din propunerea de la pct. 10, raport). 

84. Nu se acceptă.  

A se vedea comentariile la pct. 66 din prezenta 

sinteză. 

85. La art. 24 alin.2) de introdus în afară de funcție publică sau de 

demnitate publică și mandatul. 
85. Nu se acceptă. 

Mandatul se include în noțiunea de demnitate 

publică. A se vedea Legea 199/2010. 

86. La modelul declarației de completat la datele declarantului de 

introdus rubricile cu adresa de domiciliu, reședința, unde va fi 

înștiințat după caz, număr de telefon de la domiciliu, de la servici, 

de mobil, adresa de email pentru a facilita citarea corectă a 

subiectului (motivarea se regăsește la pct. 34. al avizului la 

proiectul de Lege privind Centrul Național de Integritate). 

86. Nu se acceptă. 

Includerea acestor date este inutilă, atîta timp cît 

CNI-ul are acces la bazele de date care ofera 

inclusiv datele despre adresa de domiciliu. 

87. La modelul declarației tabelul „clădiri” de introdus 

suplimentar colonița - „nr. Cadastral” 
87. Se acceptă. 

88. La modelul declarației tabelul 1 și 4 de la cap.VIII de 

completat cu poziția pentru declararea intereselor personale de 

către membrii familiei, iar tabelul 2 de exclus deoarece dublează 

informația din cap.V. 

88. Se acceptă. 
 

89. Anexa 4 de completat tabelul cu o coloniță nouă „Descrierea 89. Nu se acceptă. 



                                                                                                                                                                              
            
 

situației de conflict”. Anexa nr. 4 reprezintă un registru, cu informații 

generale despre declarația depusă în care se 

descrie situația de conflict de interese. Astfel, nu 

e necesară includerea unor informații în registru 

de acest gen. 

56. Ministerul Economiei 90. La art.2, cu referire la introducerea noțiunii de  

”concubin/concubină”, menționăm faptul că, atît definiția cît și 

prevederile proiectului nu precizează cum se poate face dovada 

relației durabile sau a conviețuirii împreună. 

90. Nu se acceptă.  

În ce privește concubinajul menționăm că 

includerea acestei categorii de subiceți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

91. Definiția propusă pentru noțiunea ”persoană aflată la 

întreținere” urmează a fi revizuită și expusă clar și laconic.  În 

acest sens, evidențiem că, legislația în vigoare (Legea nr.60 din 

30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi; Legea nr. 499-XIV din  14 iulie 1999 privind 

alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni) 

utilizează pentru identificarea persoanelor cu deficienţe fizice, 

mintale, intelectuale sau senzoriale termenul persoane cu 

dizabilităţi. 

91. Se acceptă. 

A se vedea redacția revăzută a noțiunii de 

„persoană aflată la întreținere”. 

92. Subsidiar, atragem atenția că, prin nominalizarea ”invalidului 

din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală” în categoria 

”persoană aflată la întreținere”, se crează situație de discriminare 

față de persoanele cu dizabilități rude de alte grade în linie 

colaterală și persoanele cu dizabilități cu grade de rudenie în linie 

dreaptă. 

92. Se acceptă.  

A se vedea redacția revăzută a noțiunii de 

„persoană aflată la întreținere”. 

93. Totodată, prevederile expuse la lit.b), c) și d) urmează a fi 

completate cu subiecți concreți. 
93. Nu se acceptă. 

Condițiile trebuie întrunite cumulativ și nu 

alternativ. 

94. La art.3, remarcăm că, s-a restrîns cercul subiecților declarării 

averii și intereselor personale comparativ cu cel existent la 

moment în Legea nr.1264 din 19 iulie 2007 privind declararea și 

controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de 

demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor 

publici și a unor persoane cu funcție de conducere.  Nu se 

regăsesc în lista  subiecților declarării  persoanele cu funcţii de 

conducere şi de control în instituţiile din cadrul sistemului de 

învăţămînt de stat şi sistemului de sănătate publică. 

94. Nu se acceptă. 

Categoria respectivă se include în punctele 

ulterioare ale art. 3 lit. e), dacă vorbim de 

conducătorii acestor instituții. În ce privește 

persoanele cu funcții de control nu este clar care 

persoane se includ în această categorie. 

57. Consiliul Raional Cimișlia 95.  La art.1, al. (1), lit. b) de înlocuit fraza “respectării regimului 

juridic al conflictelor de interese,  al  incompatibilităţilor şi  al  

restricţiilor” cu   fraza - “respectării dispozițiilor legale privind 

95. Nu se acceptă. 

Noțiunea de „regim juridic” este mai larg decît 

noțiunea de „dispoziții legale”, deoarece nu 



                                                                                                                                                                              
            
 

conflictele de interese,  incompatibilităţile şi  restricţiile”,  includ prevederile din legile speciale. 

96. La art. 1 al. (2) fraza - “precum  şi a încălcării regimului 

juridic al restricţiilor şi cadourilor” cu fraza – “încălcării 

dispoziîiilor legale privind restricţiile precum și regimului juridic 

al cadourilor” din simplul motiv că regim juridic au cadourile 

(stabilit și în proiecul de lege) , bunurile (in general), terenurile, 

construcșiile, proprietatea ș.a.  iar proiectul de lege nu stipulează 

în nici un fel regimul juridic al conflictelor de interese, al 

incompatibilităţilor şi nic al restricţiilor. 

96. Nu se acceptă. 

A se vedea pct. 92 din prezenta sinteză. 

 

 

 

 

 

 

97. Art.4, al. (1)  lit d) sint enumerate unele active financiare dar 

in cap. IV din Anexa nr. 1 sînt enumerate alte active ori aceleași, 

dar incomplete.  

De exemplu, nu se regăsesc în Anexă următoarele noțiuni a 

obiectelor declarării -“care depăşesc suma de 20 000 lei”, 

“unităţile de fond în”, “alte documente care incorporează 

drepturi patrimoniale personale sau ale membrilor familiei de 

împrumut” și este necesar de corelat prevederile. 

97. Se acceptă parțial. 

 Capitolul IV din Lege include toate „activele 

financiare” prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d), dar 

le clasifică în trei categorii. 

 

Cuvintele “unităţile de fond în” au fost excluse. 

98. Considerăm că este necesar de explicat, în lege ori în Anexa 

nr.1, noțiunile –“certificate de înprumut”, “alte documente care 

incorporează drepturi patrimoniale personale sau ale membrilor 

familiei de împrumut” și  “împrumuturi şi credite”(din lit.e)) 

deoarece ele nu sunt clare și pot crea situații in care declarantul, 

involuntar, să comită erori in declarații. 

98.  Nu se acceptă. 

Legea nu trebuie să fie discționar, aspectele 

menționate trebuie să facă obiectul de 

reglementare al unei instrucțiuni sau ghid de 

completare a declarației. 

99. În cap. III, pct. 2 din Anexă apare definiția de “bijuterii” care 

in  proiectul legii nu-i, totodată dispare - “filatelie”și “arme”. 

Propunem ca definiția de “arme” să fie inlocuită cu “arme de 

colecție” și să fie explicat  clar cine  stabilește că obiectele sînt de 

artă şi de cult, că bunurile fac parte din patrimoniul cultural 

naţional sau universal, cît și apreciază care este valoarea acestor 

categorii de bunuri. 

99. Se acceptă. 

 

100. Diferă textul din pct. 3, cap. III din anexă de cel din art.4, 

lit.c) din proiectul de lege. 
100. Se acceptă. 

101. Propunem să fie modificate categoriile terenurilor utilizînd 

clasificarea folosită de Cadastru deoarece terenurile agricole cît 

și cele pentru construcții pot fi atît din intravilan cît și din 

extravilan iar IS “Cadastru” nu indică în Registrul BI locul 

amplasării terenurilor și declarantul este pus in situația cind, 

involuntar, va comite inexactități în declarație  care ar putea avea 

urmări nefaste pentru acesta ș.a.m.d. 

101. Nu se acceptă. 

Nu e clară obiecția formulată. 

102. Propunem  ca înanexa nr.1 să fie înlocuită noțiunea de 

“vehicule motorizate” cu “alte tipuri de vehicule” (care include, 

de exemplu, - Faeton - valoarea cărui poate fi destul de mare), 

deoarece noțiunea de vehicule motorizate include  restul 

noțiunilor indicate deja în pct.1, cap.III din anexa respectivă. 

102. Nu se acceptă. 

Această categorie se include în categoria „alte 

miloace de transport care sunt supuse 

înmatriculării potrivit legii”. 

103. Propunem ca în tot textul proiectului și în anexe să fie 

înlocuită noțiunea de “agent economic” cu “societate 
103. Nu se acceptă.  

Noțiunea de „agent economic” este mai largă 



                                                                                                                                                                              
            
 

comercială”, deoarece conform legislației doar acestea au capital 

social. 

decîăt cea de „societatea comercială”. 

104. În art. 6, alin. (4) din proiect propunem de înlocuit cifra 10 cu 

30. Considerăm că 10 zile este un termen prea mic penteru o 

persoană care pleacă la pensie ori acare a fost demisă, pentru ca 

aceasta să se acomodeze cu noua situație creată in veața lui, și să 

depună declarația. 

104. Se acceptă.  

105. În art. 7, alin. (3), lit. c) propunem de înlocuit cuvîntul 

“personalului” cu cuvintele “subiecților declarării din cadrul 

entității”. 

105.Se acceptă.  

106. Propunem să fie revăzută denumirea Registrului declarațiilor  

de avere şi interese personale cît și Registrul electronic al 

subiecţilor declarării averii şi intereselor personale, deoarece legea 

are alt titlu. 

106. Nu se acceptă. 

A se vedea modificările operate în titlul legii. 

107. Propunem ca în art. 17, alin. (7) să fie introdus și primarul. 107. Se acceptă. 

108. Considerăm că în art. 19 este necesar de prevăzut (în 

proiectul legii nu este reglamentată) soluționarea cazurilor in 

care,de exemplu,  președintele raionului ori primarul, in baza 

deciziei grupului de lucru de axiziții publice, trebuie să semneze 

documentele de achiziții cu o societate comercială la care soția 

este asociat, procesele verbale de executare a lucrărilor, de 

recepție finală cît și documentele bancare de plată a costurilor 

lucrărilor executate (el fiind ordonatorul principal de credite al 

UAT). Situația,în așa cazuri, este destul de complicată pentru a fi 

ignorată și lăsată fără soluție legală expres prevăzută in lege. 

108.   Nu se acceptă.  

De fapt, aici soluție va fi că primarul oricum va 

semna actele, atîta timp cît acesta nu participă la 

luarea deciziei. 

109. Considerăm necesar să fie redactat textul din art. 21, alin. (1) 

din proiect deoarece prevederea etse neclară și poate fi interpretată 

in diferite feluri, inclusiv așa – “doar in cazul  în care funcţia, 

calitatea sau activitatea  este interzisă de Constituţia Republicii 

Moldova şi alte acte legislative, dar subiectul declarării totuș o 

exercită, atunci acesta se află în stare de incompatibilitate”. 

Mentionaz că starea de incompatibilitate este desrisă in lgile 

speciale și nu este cazul de inventat roata, cu atît mai mult că 

aceste încercări complică artificial situația. Legea trebuie să fie 

clară, fără posibilități de dublă ori miltiplă interpretare, să respecte 

drepturile și interesele legale ale declaranților și nu este 

obligatoriu să fie neapărat in redacția propusă și promovată de o 

autoritate cointeresată (doar este vorba de integritate și nu este 

cazul de promovare a acțiunilor de lobbi). 

Totodată considerăm că este necesar să se țină cont de faptul că 

este vorba despre onoarea și demnitatea cetățenilor, care este 

apărată de lege. 

109. Nu se acceptă. 

Nu sunt clare argumentele indicate în obiecția 

formulată. 

110. Considerăm că este inadmisibil ca prevederea din art. 21, 

alin. 2 să fie acceptată in redacția din proiectul de lege deoarece 

aceasta ar putea genera sute ori chear mii de cazuri conflictuale, 

cu urmări grave pentru cetățenii RM, interesele legitime ale cărora 

110. Se acceptă. 



                                                                                                                                                                              
            
 

ar fi lezate de aplicarea acestor prevederi, mai ales atunci cînd 

toate procedurile conexe sînt în strictă conformitate cu legea. 

De exemplu, la expirarea a trei ani de mandat, primarul unei UAT 

a fost depistat fiind in incompatibilitate. Respectiv, aceasta ar 

însemna că toate dispozițiile primarului (de acordare a 

concediilor, inclusiv de ingrigire a copilului, de concediere, de 

angajare, de anunțare a concursurilor, de alocare a banilor din 

fondul de rezervă pentru situatii excepționale ș.a.m.d.), ordinele 

de plată prin transferuri bancare, contractele de dare în arendă,de 

transmitere in chirei, de achiziții de bunuri și servicii, de vînzare 

cumpărare a bunurilor (inclusive a terenurilor pe care deja sau 

construit clădiri, case de locuit ș.a.m.d.), procesele verbale de 

executare a lucrărilor, de recepție finală a obiectelor și multe alte 

documente vor fi lovite de nulitate absolută numai din motivul că 

primarul nu a exclus din Registrul de stat al întreprinzătorilor 

individuali gospodaria lui țărănească care, de fapt, nu are nici o 

activitate economic pe parcursul ultimilor cinci ani (dar el este 

considerat in incompatibilitate).  

Aceasta ar aduce la crearea unei situații catastrofale în 

administrarea treburilor publice și în respectarea drepturilor 

apărate de lege ale cetățenilor și, respectiv, la inițierea a 

nenumăratelor acțiuni in judecată. 

111. Propunem ca alin .2 din art. 21 să fie exclus și să rămînă doar 

prevederea din alin. 1, art. 20 din proiect care prevede nulitate 

absolută. 

111. Se acceptă. 

112. De exclus din cuprinsul art. art. 23, 24  și 27 noțiunea de  

“instituţie publică subordonată” deoarece aceasta nu se regăsește 

in art. 2 din peoiect. 

112. Se acceptă. 

113. În cap. IV se vorbește despre incompatibilități dar in art. 23 

din acest capitol se spune despre conflict de interese. Considerăm 

necesar de examinat dacă nu-i eroare, fiindcă este o situație 

confuză. 

113. Nu se acceptă. 

 Aceasta este o restricție care poate duce la un 

conflict de interese, dar nu reprezintă un conflict 

de interese. 

114. Considerăm necesar de explicat prevederile  din al. (2), art. 

23 fiindcă nu este clar ce stabilește aceast aliniat. 
114.  Se acceptă. 

115. Propunem de exclus fraza - “sau altei funcții” deoarece 

noțiunea de “loc de muncă” este o noțiune generală care  include 

și noțiunea de “funcție”. 

115. Se acceptă. 

116. La fel, propunem să fie exclusă fraza – “sau (ori) de 

serviciu” din al. (3), art. 23, din art. 25  și din alin. (2), (4), (5) și 

(7), lit c), art. 29,  deoarece noțiunea de “raporturile de muncă” 

este o noțiune generală care  include și noțiunea “raporturi de 

serviciu”. 

116. Nu se acceptă. 

Luînd în calcul faptul legea reprezintă un cadru 

legal unic pentru toți funcționarii publici, 

persoanele cu funcții de demnitate publică, 

aceasta utilizează noțiunile specifice din legile 

special și nu Codul muncii. 

117. În alin. (1), art. 24 propunem să fie înlocuită fraza – 

“persoana a încetat” cu fraza – “subiecţul  declarării a încetat” 

ori cu fraza – “persoana care a exercitat o funcţie publică sau de 

117. Se acceptă. 

 



                                                                                                                                                                              
            
 

demnitate public a încetat”. 

118. Considerăm necesar de specificat care este modelul 

registrelor speciale indicate in art.27, alin. (2), lit. c) și respectiv 

în alin. 4, ca prevederea să fie intrepretată în acelaș fel de toate 

entitățile. 

118. Nu se acceptă. 

Modelul acestor registre este obiectul de 

reglementare al unei Hotărîri de Guvern. 

119. Considerăm necesar de explicat prevederile din art. 27, alin. 

(5) -  cine poate totuși păstra bunurile - entitatea ori “persoana”, în 

care registru trebuie să semneze și a cui să fie semnătura, deoarece 

din text nu-i nimic clar și prevederea poate fi interpretată diferit. 

119. Nu se acceptă. 

Modelul acestor registre este obiectul de 

reglementare al unei Hotărîri de Guvern. 

120. În alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din art. 29 propunem să fie 

înlocuit cuvîntul – “persoanei ” cu fraza – “subiectului  

declarării ” ori cu fraza – “persoanei care  exercită o funcţie 

publică sau de demnitate publică”. 

120. Se acceptă. 

121. Considerăm necesar să fie redactat textul din art.29, alin. (2) 

și alin. (4) din proiect deoarece prevederile din conținut (inclusiv 

stipularea - “după caz”)   nu sînt  clare și explicite (iar cele din 

alin. (4) sînt chear întortocheate)  , mai ales că este vorba de 

răspundere, care trebuie să fie stabilită distinct și expres pentru o 

anumită încălcare, fără a lăsa  loc să fie interpretate voluntar de 

către o autoritate publică. 

121. Nu se acceptă.  

Prevederea dată include toate situațiile pentru 

diferite categorii de funcționari publici și 

persoane cu funcție de demnitate publică, și în 

dependență de persoană se vor aplica sancțiunile 

necesare.  

122. Proiectul legii nu stipulează clar cazurile cînd starea de 

incompatibilitate ori de conflict de interese constituie  temei 

pentru încetarea mandatului ori a raporturilor de muncă și cînd 

constituie  abatere disciplinară  și nici nu specifică sancţiunile 

disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvârşirii acestei 

abateri disciplinare și, din acest motiv,  poate cauza situații de 

confuz, neclarități și interpretări eronate. 

122. Nu este clar formulate obiecția. 

123. Propunem ca în art. 29, alin. (3)  de înlocuit fraza “încălcării 

regimului juridic  al incompatibilităţilor” cu fraza - “ respectării 

dispozițiilor legale privind  incompatibilităţile”, deoarece nu se 

poate constata că a fost ori nu încălcat ceia ce nu este stipulat 

expres în lege (ori proiectul de lege). Presupunem că noțiunea 

“regim juridic al incompatibilităţilor” este propusă și promovată, 

ăn acest articol, de reprezentanții CNI, membri ai grupului de 

lucru inter-instuțional, instituit prin Ordinul MJ nr. 387 din 

16.09.14,  pentru a justifica erorile CNI exprimate prin depășirea 

de către Comisie a atribuțiilor date  ei prin lege (vezi  pct. 4, lit. 

a) și lit. b) din Regulamentul CNI aprobat prin Legea nr. 180 din 

19.12.11 ). Am ajuns la această concluzie  examinînd practica 

CNI, care,  contrar prevederilor Legii nr. 180 din 19.12.11,  în 

anul 2013 adopta “Decizii” în loc de ”Acte de constatare”, iar 

ulterior, din octombrie 2013, cînd, presupunem că, a conștientizat 

gafele care le  comitea, a  început să întocmească deja ”Acte de 

constatare”,  dar, și la întocmirea lor, tot contrar prevederilor legii 

și depășindu-și atribuțiile date ei prin lege  stabilete expres în pct. 

4, lit. a) și lit. b) din Regulamentul CNI, în loc să controleze 

123. Nu se acceptă. 

Noțiunea propusă este mai îngustă și nu cuprinde 

normele din legile speciale.  



                                                                                                                                                                              
            
 

declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate  pentru ca să 

constate dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării 

funcţiei şi proprietatea dobîndită în aceeaşi perioadă există o 

diferenţă vădită ce nu poate fi justificată, Comisia, din contra, 

efectua și efectuiază controlul “ respectării regimului  juridic al 

declarării veniturilor și proprietății”. 

124. În art. 29, alin. (3) din  proiect nu este clar stipulată 

procedura de suspendare a activității “persoanei” (de fapt se 

suspendă raporturile de muncă), cine o va suspenda și cum rămine 

cu prezumția  nevinovăției. La fel, în proiect nu este specificat, 

dacă judecata îi va da  dreptate persoanei a cărei “activitate a fost 

suspendată”:  

a) cine va răspunde pentru prejudiciul moral și material 

adus persoanei și cine î-i va plăti paguba morală pentru denigrare 

și defăimare, 

b) cine și din contul cui îi va plăti salariul pentru perioada în 

care persoana nu a putut să-și exarcite atribuțiile (că doar nu din 

bugetul instituției in care activează, cred că din contul autorității 

care a solicitat suspendarea), 

c) cine și în ce mod  va răspunde pentru faptul că persoanei 

ia fost îngrădit dreptul constituțional la muncă, 

d)  cine și în ce mod  va răspunde pentru faptul că persoanei i 

sau  pus piedici (nu-i exclus că  intenționat) în realizarea 

planurilor trasate de aceasta pentru perioada    mandatului 

(procesul de judecată poate dura luni de zile ori chear ani),  

e)  cine și în ce mod  va răspunde pentru faptul că persoanei i 

sau  pus piedici (nu-i exclus că  intenționat) în realizarea  

promisiunilor date de dînsa comunitătii în campania de alegeri ori 

în perioada exercitării mandatului ș.a.m.d.  

Considerăm că ste necesar de indicat expres in lege aceste, și alte,  

momente, fiindcă este vorba de onoarea și demnitatea unei 

cetățean al RM și nu poate fi admisă situația in care o autoritate 

publică, din neatenție ori intenționat, să denigreze, să defăimeze 

persoane  care  exercită o funcţie publică sau de demnitate public, 

să le știrbească autoritatea și ca autoritate respectivă să nu 

răspundă pentru acțiunile sale ilegale. 

124. Nu se acceptă. 

Procedura de suspendare este reglementată de 

legile speciale.  

125. Propunem să fie exclus alin. (3) din art. 29 care  prevede  

suspendarea activității persoanei  care  exercită o funcţie publică 

sau de demnitate publică, bănuită de aflare în stare de 

incompatibilitate, pe durata examinării in judecată a acțiunii de 

contestare a Actului de constatare adoptat de CNI, pentru că 

acesta contravene  prevederilor art. 21 din Constituția RM care 

stipulează  că orice persoană acuzată de un delict este prezumată 

nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în 

cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat 

toate garanţiile necesare apărării sale. 

125. Nu se acceptă. 

Suspendarea reprezintă o măsură de asigurare, ca 

persoana dată să nu poată distruge probele sau de 

a împiedica efectuarea controlului. Vezi art. 200 

CPP care prevede suspendarea din funcție a 

bănuitului, învinuitului sau inculpatului. 



                                                                                                                                                                              
            
 

Aplicarea  prevederilor alin. (3) din art. 29 va provoca multe  alte 

acțiuni în judecată, care pot și este necesar să fie evitate. 

126. Propunem ca textul din art. 29, alin. 8, lit. a) să fie completat 

cu fraza – “privind veniturile  obţinute și bunurile dobîndite  în 

anul fiscal precedent, interesele personale la data depunerii 

declaraţiei, făcute  în vederea producerii unor consecinţe juridice  

pentru sine  atunci cînd, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia 

serveşte pentru producerea acestor consecinţe”. 

126. Nu se acceptă. 

Codul penal în articolul care sancționeaza falsul 

în declarații nu conține elementele menționate. 

127. Propunem ca art. 29, alin. (7)  să fie completat cu textul din 

alin. (8), lit. b) din care să fie exclus cuvîntul – “intenționată”. 
127. Nu se acceptă. 

Prin operarea acestei modificări se vor crea 

premizele unei discrieții din partea organelor 

constatatoare a infracțiunilor de a califica faptele 

în calitate de contravenții. 

128. Propunem ca din alin. (8), art. 30 să fie exclusă o frază – “se 

abrogă” (se repetă de două ori). 
128. Se acceptă. 

57. Serviciul de Informaţii şi Securitate 129. Potrivit prevederilor art. 64 din Legea nr. 170-XVI din 19 

iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate, 

datele despre identitatea şi calitatea ofiţerului de informaţii 

constituie secret de stat. Respectiv, utilizarea şi difuzarea acestor 

date este supusă restricţiilor în conformitate cu Legea nr. 245-XVI 

din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat. Instituirea 

acestui mecanism de protecţie a ofiţerilor de informaţii şi 

securitate rezultă din specificul activităţii desfăşurate de către 

aceştia. Astfel, divulgarea datelor cu privire la identitatea şi 

calitatea ofiţerului de informaţii duce la deconspirarea lui, 

implicînd iminent şi deconspirarea misiunilor de serviciu, precum 

şi sporesc factorii de risc la adresa vieţii şi integrităţii corporale a 

ofiţerului şi a membrilor familiei sale. De asemenea,  se creează o 

stare de vulnerabilitate în raport cu serviciile speciale străine, 

aspect în măsură să afecteze securitatea statului.  

În contextul celor enunţate, art. 64 alin. (5) din Legea nr. 170-

XVI din 19 iulie 2007 stabileşte că datele despre identitatea şi 

calitatea ofiţerului de informaţii nu pot fi incluse în resursele 

informaţionale, publice sau în resursele cu accesibilitate limitată 

ale autorităţilor publice, ale persoanelor fizice şi juridice. 

De asemenea, este de menţionat faptul că în cadrul Serviciului 

activează ofiţeri de informaţii care fac parte din personalul criptic 

(personalul unor subdiviziuni specializate, precum şi ofiţeri care 

activează sub acoperire în diferite instituţii, organizaţii, publice 

sau private, inclusiv peste hotarele Republicii Moldova, ofiţeri 

infiltraţi în diferite organizaţii criminale, etc.), informaţia despre 

identitatea şi calitatea acestora, pe lîngă faptul că este atribuită la 

secret de stat, este supusă unor măsuri speciale de protecţie, datele 

acestora fiind cunoscute în cadrul Serviciului doar de cîteva 

persoane din corpul de conducere. 

În contextul celor menţionate, se conturează o problemă 

129. Nu se acceptă. 

Regulile privind declararea averii sunt aplicabile 

pentru toți, indiferent de statutul special al 

acestora. Totuși, pentru a asigura secretizarea 

informației s-a stabilit condiția că declarațiile 

SIS-lui nu sunt publice. 



                                                                                                                                                                              
            
 

majoră în transmiterea către o altă autoritate, în cazul de faţă – 

CNI, prin intermediul declaraţiilor de venit şi interese, a întregului 

volum de informaţii despre numărul, funcţiile deţinute şi 

identitatea ofiţerilor de informaţii, despre rudele apropiate, 

eventualele adrese de domiciliu, numere de înmatriculare a 

mijloacelor de transport şi altor date ce descifrează ofiţerii de 

informaţii. 

Cu toate că nu se pune la îndoială buna credinţă ale angajaţilor 

CNI şi a măsurilor de securitate întreprinse de către aceştia pentru 

protecţia informaţiilor atribuite le secret de stat, acumulare într-un 

singur loc a unui volum considerabil de informaţii de o importanţă 

deosebită pentru securitatea statului, constituie o provocare 

majoră însoţită de o multitudine de riscuri. 

În acest context, se impune crearea unui mecanism distinct de 

culegere şi verificare a declaraţiilor de venit şi interese ale 

ofiţerilor de informaţii şi securitate. Drept soluţie veritabilă, 

Serviciul propune legiferarea mecanismului de verificare a 

declaraţiilor de venit şi interese ale ofiţerilor de informaţii de către 

subunitatea de securitate internă a Serviciului, sub îndrumarea 

metodică a CNI. Mecanismul de verificare de către subunitatea de 

protecţie internă a SIS va fi supus controlului parlamentar realizat 

de către Subcomisia pentru exercitarea controlului parlamentar 

asupra activităţii Serviciului de Informaţii şi Securitate. 

Această atribuţie nu va fi o novaţie absolută pentru Serviciu, 

actualmente subunitatea de securitate internă efectuează 

verificarea veniturilor şi intereselor ofiţerilor de informaţii şi 

membrilor lor de familie în contextul respectării de către ofiţerii 

de informaţii a prevederilor art. 39 alin. (1) lit. j) şi 40 din Legea 

nr. 170 din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi 

securitate. 

De asemenea, nu va constituie o novaţie nici existenţa 

mecanismului intern de control al ofiţerilor de informaţii de către 

subunitatea de securitate internă, o procedură similară fiind 

instituită în Legea 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii 

profesionale (în particular art. 10 alin. (1) lit. c). 

130. La art. 3: 

la alin. (2), după sintagma „prevăzuţi la alin. (1)”, de completat cu 

sintagma „ , cu excepţia ofiţerilor de informaţii şi securitate,”; 

130. Nu se acceptă.  

 A se vedea comentariile la pct. 129 din prezenta 

sinteză.  



                                                                                                                                                                              
            
 

131. Art.3  de completat cu un nou alineat, (3), cu următorul 

cuprins: „(3) Ofiţerii de informaţii şi securitate, subiecţi ai 

declarării averii şi intereselor personale, sunt incluşi în Registrul 

electronic al subiecţilor declarării averii şi intereselor personale în 

cadrul SIS, ţinut de către Serviciul de Informaţii şi Securitate în 

modul stabilit de Guvern.”. 

Completarea dată se impune atît în contextul celor enunţate mai 

sus, precum şi în temeiul prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea 

nr. 170/2007, care stabileşte că datele despre identitatea şi 

calitatea ofiţerului de informaţii nu pot fi incluse în resursele 

informaţionale, publice sau în resursele cu accesibilitate limitată 

ale autorităţilor publice, ale persoanelor fizice şi juridice, cu 

excepţia bazelor de date ale Serviciului; 

131. Nu se acceptă. 

A se vedea comentariile la pct. 129 din prezenta 

sinteză. 

132. În scopul evitării situaţiilor inutile de depunere multiplă a 

declaraţiilor într-o scurte perioadă de timp, propunem completarea 

art. 6 cu un alineat nou, (7), cu următorul cuprins: 

„(7) În cazul existenţei obligaţiilor concomitente de a depune 

declaraţii în cel puţin două din temeiurile alin. (1), (2), (4) sau (5), 

se depune doar o singură declaraţie.”; 

132. Nu se acceptă. 

A se vedea comentariile la pct. 129 din prezenta 

sinteză. 

133. La art. 8 alin. (3), după sintagma „expediază Centrului 

Naţional de Integritate”, de completat cu sintagma „ , iar în cazul 

ofiţerilor de informaţii şi securitate expediază subunităţii de 

securitate internă a Serviciului de Informaţii şi Securitate”; 

133. Nu se acceptă. 

A se vedea comentariile la pct. 129 din prezenta 

sinteză. 

134. La art. 11 alin. (3), sintagma „ , dar se transmit Centrului 

Naţional de Integritate pentru control” de exclus. 

134. Nu se acceptă. 

A se vedea comentariile la pct. 129 din prezenta 

sinteză. 

135. Art. 12 de completat cu trei alineate noi, (3), (4) şi (5), cu 

următorul cuprins: 

„(3) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul declaraţiilor 

depuse de către ofiţerii de informaţii şi securitate, care sînt 

controlate de către subunitatea de securitate internă a Serviciului 

de Informaţii şi Securitate, cu suportul metodologic al Centrului 

Naţional de Integritate. 

(4) În cadrul controlului declaraţiilor ofiţerilor de informaţii şi 

securitate, subunitatea de securitate internă a Serviciului de 

Informaţii şi Securitate are atribuţii şi împuterniciri similare celor 

stabilite la art. 5 alin. (1) lit. a) – g) din Legea cu privire la Centrul 

Naţional de Integritate.  

135. Nu se acceptă. 

A se vedea comentariile la pct. 129 din prezenta 

sinteză. 



                                                                                                                                                                              
            
 

(5) Serviciul de Informaţii şi Securitate va raporta anual 

Subcomisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 

activităţii Serviciului de Informaţii şi Securitate despre numărul 

de controale ale declaraţiilor ofiţerilor de informaţii şi securitate şi 

rezultatele acestora.”. 

58. Agenţia Naţională pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei 

136. Art. 3 urmează  a fi corelat cu titlul proiectului de lege: 

„Subiecţii declarării averii, intereselor personale, conflictelor de 

interese şi cadourilor”. De asemenea, propunem de a  indica în 

acest  articol toate persoanele care sânt obligate  să depună 

declaraţiile averii şi intereselor personale, inclusiv persoanele care 

deţin funcţii de demnitate publică, cât şi persoanele  care 

candidează la aceste funcţii. În art. 15 al proiectului Legii cu 

privire la Centrul Naţional de Integritate  se face referinţă la Legea 

privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de 

interese şi cadourilor. 

136. Nu se acceptă. 

Nu se consideră justificată extinderea aplicării 

acestei legi și asupra candidaților la funcțiile 

publice, deoarece acest fapt ar crea pe de o parte 

cheltuieli excesive din partea statului prin 

inițierea de CNI a controalelor averii unui număr 

foarte mare de persoane care în final nici nu vor 

deveni funcționari publici sau persoane cu funcții 

de demnitate publică. De asemenea, nu este clar 

în ce măsură ar putea fi efectuat un control și 

care ar fi scopul acestuia, deoarece CNI-ul nu ar 

avea date suficiente pentru a constata diferența 

vădită. 

137. În prezentul proiect de lege a fost  extins obiectul declarării 

averii, fără a prezenta  careva întemeieri. Considerăm oportun de a 

menţine redacţia actuală a art. 4 din Legea nr.1264-XI  din 

19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al 

proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, 

judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor 

persoane cu funcţie de conducere. 

137. Nu se acceptă. 

A se vedea argumetele din Nota informativă la 

proiectul de lege. 

138. În titlul art. 5, precum şi pe tot conţinutul acestuia a se 

substitui  sintagma: „declaraţia de avere şi interese personale” cu 

sintagma: „declaraţia de avere, intereselor personale, conflictelor 

de interese şi cadourilor”. 

138. Nu se acceptă.  

A se vedea modificările operate în titlul legii. 

139. La art. 7 considerăm că Registrul declaraţiilor de avere şi 

Registrul declaraţiilor de interese personale, conflictelor de 

interese şi cadourilor poartă caracter public. 

139. Se acceptă. 

 

140. De asemenea, considerăm oportun de a completa articolul cu 

un alineat nou în următoarea redacţie: „acorda consultanta 

referitor la conţinutul si aplicarea prevederilor legale privind 

declararea si evaluarea averii, a conflictelor de interese şi a 

incompatibilităţilor şi întocmesc note de opinie in acest sens, la 

solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de 

avere si a declaraţiilor de interese”. 

140. Nu se acceptă. 

 Atribuțiile de consulanță sunt ale Centrului 

Național de Integritate. 

141. Totodată, se propune completarea art. 8 cu un nou alineat în 

următoarea redacţie: „Până la expirarea termenului de depunere a 

declarației de avere si/sau a declarației de interese rectificate, 

Agenția nu poate declanșa procedurile prevăzute de prezenta lege, 

in condițiile in care sunt depuse in termenul legal”.  

141. Nu se acceptă.  

 Nu e clară obiecția formulată. 

59. Alianța Anticorupție 142. Aspectul economic, de ex noțiunea de persoane apropiate să 

fie similară gospodăriei comune  
142.   Nu se acceptă. 

Nu este clară obiecția formulată. 



                                                                                                                                                                              
            
 

143. Crearea modulelor electronice prin intermediul e-guvernării, 

posibilitatea de a înregistra on-line versiunea declarației pînă la 

depunerea sa oficială. 

143.  Nu se acceptă. 

Aceasta este o chestiune tehnică care va fi 

soluționată la momentul aplicării soft-ului, dar 

nu trebuie reglementată la nivel legislativ. 

 

144. Unificarea declarațiilor de avere și interese într o singură 

declarație. 
144. Se acceptă.  

145. Restituirea declaranților a declarațiilor incomplete sau 

manifest eronate, cum ar fi valoarea manifest subestimată a 

automobilului, etc. 

145. Nu se acceptă. 

 Pentru a restitui pe așa motive declarația 

îndseamnă că deja CNI a efectuat un control, iar 

dacă se constată inexactități sau lipsa de 

informații acțiunile date sunt calificate drept 

infracțiune.  

 146. Posibilitatea de a corija și completa declarațiile de avere și 

interese cel puțin 14 zile calendaristice, pînă la 1 lună sau o altă 

durată rezonabilă, destul de scurtă,  nu mai scurtă de 14 zile 

calendaristice, după completarea și depunerea lor electronică cu 

conservarea fiecărei versiuni și vizualizării fiecărei modificări 

operate. 

146. Nu se acceptă.  

Completarea și rectificarea poate fi făcută pînă la 

31 martie, iar acest termen nu poate fi extins. 

147. De introdus în cazul depistării diferenței vădite, să poată 

argumenta legalitatea veniturilor și averilor dobândite. 
147. Se acceptă.  

148. Obligativitatea declarării bunurilor imobile înregistrate la 

Cadastru.  

148. Se acceptă. 

149. Registrul declarațiilor să fie public.  149. Se acceptă. 

150. Lărgirea listei de ”membri ai familiei” în declarațiile 

veniturilor, proprietăților, de interese personale, controluri și 

constatării,  utilizarea conceptului economic, în special al unui 

apropiat sau identic noțiunii factuale de gospodării comune în 

locul noțiunii teoretice și juridice de familie.  

150. Nu se acceptă. 

Majoritatea instituțiilor au obiectat împotriva 

extinderii acestei noțiuni. 

151. Neacceptarea declarațiilor completate cu erori manifeste și 

neglijență nuanțată.  7. Reglementarea declarării intereselor, 

nesoluționării și admiterii conflictelor de interese. Deoarece, în 

unele cazuri pot fi 2 noțiuni distincte, în altele 3, mai ales în cazul 

unor decizii colective.  Astfel nesoluționarea poate fi neretragarea 

ab initio de la luarea unor decizii. Iar admitereae cînd starea 

continuă a conflcitului de interese poate interveni mai tîrziu, în 

cazul unei decizii anumite, în favoarea unei personae anumite.  

151. Aspectele invocate sunt deja reglementate 

de proiectul de lege. 

152. Pe de altă parte, art. 15, 16, 17 și 18 ai proiectului Legii cu 

privire la declararea averii și intereselor personale sunt redondante 

cu L. cu privire la coflictul de interese și necesită a fi eliminate. 

Pentru explicarea noțiunii conflictului de interese sunt suficiente 

elaborarea ghidurilor, instrucțiunilor. 

152. Nu se acceptă.  

În conformitate cu principiul previzibilității legii, 

legea trebuie să fie clară pentru subiecții căruia 

se adresează. Astfel, definițiile generale privind 

anumite concept trebuie să se regăsească în lege.  

153. Ref. la art. 3 ai proiectului Legii cu privire la declararea 

averii și intereselor personale de reformulat p. c) astfel: toți 
153. Se acceptă.  

A se vedea prevederile proiectului de Lege. 



                                                                                                                                                                              
            
 

membrii CSM, fără nici o excepție. 

154. Ref. la art. 3 ai proiectului Legii cu privire la declararea 

averii și intereselor personale de completat cu procurorii. 

154. Procurorii de toate nivelurile sunt 

considerate persoane de demnitate publică și se 

includ în categoria persoanelor prevăzute la art. 3 

lit. a) 

155. Ref. la art. 6 (3)  ai proiectului Legii cu privire la declararea 

averii și intereselor personale de înlocuit cu: Depunerea 

declarației la 30 de zile de la încetarea raporturilor de muncă sau 

încheierea mandatului.   

155. Se acceptă. 

 

156. Ref. la modelele din anexele proiectului Legii cu privire la 

declararea averii și intereselor personale,  există o discrepanță 

între suma cadourilor spre declarare.  

156. Nu exte clar în ce constau discrepanțele 

menționate. 

157. Suspendarea și/sau încetarea raporturilor de muncă sau a 

mandatului în cazul depistării unui conflict de interese 

157. Se acceptă. 

Aceste aspecte deja sunt reglementate de 

proiectul de Lege. 

158. Posibilitatea de a verifica prezența activelor, bunurilor și 

averilor peste hotare atribuite unui serviciu precum Serviciul 

prevenire și combatere a spălării banilor  sau chiar CNA. 

158. Nu se acceptă. 

Atribuirea acestor competențe mai multor 

instituții duce la dublarea competențelor, care la 

rîndul său va crea situații de tergiversare a 

controalelor.  

159. Cooperarea CNI, CNA, PG cu omologii de peste hotare în 

vederea obținerii informațiilor referitor la averea (bunuri mobile și 

imobiliare, precum și mijloace financiare) demnitarilor și a 

familiilor demnitarilor, peste hotarele tării. 

159. Nu se acceptă.  

Aceste aspecte nu fac obiectul acestui proiect de 

Lege. 

160. De introdus la capitolul atribuții conlucrarea cu societatea 

civilă.  

160. Nu se acceptă.  

Nu e clar sub ce formă ar trebui să aibă loc 

conlucrarea cu societatea civilă și în ce măsură ar 

trebui CNI-ul va da socoteala societății civile 

pentru activitatea acesteia. Mai mult ca atît, 

asemenea relații nu neapărat trebuie 

reglementată de lege. 

161. Acces liber a societății civile la Registrul funcționarilor 

publici / transparentizarea Registrului de evidență a 

funcționarilor publici (unii funcționari din motive inexplicabile, 

nu sunt regăsiți, astfel se eschivează de la depunerea declarațiilor 

la CNI). 

161. Se acceptă. 

Proiectul de lege prevede crearea unui Registru 

public al funcționarilor publici și persoanelor cu 

funcții de demnitate publică. 

60. Judecătoria Bender 162. Noțiunea de concubinaj dată în proiectul legii sus-menționate 

pare să fie abstractă, nu sunt clare criteriile de apreciere a acestei 

noțiuni. 

162. Nu se acceptă. 

În ce privește concubinajul menționăm că 

includerea acestei categorii de subiceți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   



                                                                                                                                                                              
            
 

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

163. În cazul diferenței vădite nu este clară aprecierea anume a 

cuantumului de 150.000 lei, din ce considerente anume așa și nu 

100.000 lei sau 200.000 lei. 

163. Se acceptă. 

A se vedea noua redacție a acestei noțiuni. 

164. Noțiunea de persoană apropiată este prea largă și considerăm 

că urmează a fi cumulată cu noțiunea de membru de familie, 

operată într-o noțiune complexă. 

164. Se acceptă parțial. 

A se vedea modificările operate la noțiunea de 

„persoană apropiată”. 

 

165. Persoanele care au comis careva abateri în procesul declarării 

averii sunt supuse dublei pedepse atît disciplinar cît și 

contravențional.  

165. După modul în care este formulată fraza 

analizată nu este clar dacă este vorba de o 

constatare sau de o obiecție.  

166. Totodată să fie prevăzut un termen în caz că persoana singură 

a depistat că a introdus în declarație careva date incomplete sau 

eronate, să-i fie acordată posibilitatea ca persoana singură să poată 

înlătura aceste neajunsuri pînă la expirarea datei de depunere a 

declarațiilor. 

166. Se acceptă. 

 

61. Consiliul Concurenței 167. Urmează a fi completate alin. (2) și alin. (4) ale art. 29 din 

proiectul de lege cu textul ”prin hotărîre definitivă a instanței de 

judecată” după sintagma ”s-a constatat”. 

Apreciem ca fiind necesară modificarea titlului art. 26 din 

proiectul menționat, întrucît dispozițiile alin. (1) al acestui articol 

exced cadrul de reglementare al limitării publicității, interzicînd 

folosirera de către subiectul declarării a simbolurilor oficiale ce au 

legătură cu exercitarea mandatului, funcției publice sau de 

demnitate publică în interes privat, concept mult mai larg decît 

noțiunea de publicitate. 

167. Nu se acceptă. 

Legea dată este o lege generală, detaliile 

respective urmează a fi reglementate de Legea 

privind Comisia Națională de Integritate și legile 

speciale. 

În ce privește extinderea noțiunii de publicitate 

nu e o problemă deoarece aceasta va fi o lege 

specială. 

62. Consiliul Superior al Procurorilor 168. Proiectul urmează a fi îmbunătățit, inclusiv cu recomandările 

expuse în avizul Procuraturii Generale nr. 28-2d/15-50, expediat 

în adresa Ministerului Justiției la data de 27.02.2015. 

168. Se vor vedea obiecțiile expuse de 

Procuratura Generală. 

63. Procuratura Generală 169. La articolul 2 noţiunea  concubin/concubină de exclus ca 

fiind irelevantă şi alogică.  
169. Nu se acceptă. 

În ce privește concubinajul menționăm că 

includerea acestei categorii de subiceți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

170. Noţiunea  conflict de interese – cuvintele „sau pare” de 

exclus, deoarece definiţia nu poate să conţină presupuneri. 

170. Nu se acceptă.  

A se vedea Protocolul IV la Acordul de asociere 

între RM și UE. 

171. Noţiunea  diferenţă vădită – sintagma „150.000 lei” de 171. Nu se acceptă.   



                                                                                                                                                                              
            
 

substituit cu sintagma „ de 6 ori” cum este prevăzut în prezent, 

deoarece este pe deplin justificată în timp. 

Menținerea redacției în vigoare a diferenței 

vădite  duce la legalizarea unui mod de viață a 

funcționarilor publici și persoanelor cu funcție de 

demnitate publică care depășește real 

posibilitățile financiare ale acestora de cel puțin 

6 ori.  

172. Noţiunea  membru de familie de exclus cuvintele 

concubin/concubină, copiii minori, inclusiv cei adoptivi. 
172. Nu se acceptă. 

În ce privește concubinajul menționăm că 

includerea acestei categorii de subiceți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

173. Noţiunea  persoană aflată la întreţinere de exclus cuvintele 

concubin/concubină, copiii minori, inclusiv cei adoptivi. 
173. Nu se acceptă. 

În ce privește concubinajul menționăm că 

includerea Includerea acestei categorii de 

subiceți ai declarării este generală în primul rînd 

din recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

Copii minori, inclusiv cei adoptivi sunt persoane 

întreținute, respectiv urmează a fi menținută. 

174. La noţiunea de persoană aflată la întreţinere Litera d) se 

exclude, ţinînd cont de faptul că la acest caz pot fi atribuite orice 

rudă apropiată care nu activează, sau venitul anual nu depăşeşte 

două salarii medii pe economie şi locuiesc separat de subiectul 

declarării, chiar dacă ultimul nu are la întreţinere oficial nici o 

persoană. Acestă presupunere este contrară logicii, mai mult, 

definiţia stabilişte că este de ajuns dacă persoana întruneşte una 

din condiţiile enumerate la literele a)-d) din prezentul articol. 

174. Se acceptă. 

Conform modificărilor operate la această 

noțiune, condițiile stabilite trebuie să fie întrunite 

cumulativ și nu alternativ. 

 

175. În acelaşi context urmează a revizui şi noţiunea  persoană 

apropiată, care este prea vastă. 

175. Nu se acceptă. 

Nu este explicat în ce mod urmează a fi 

modificată această noțiune, precum și de ce 

aceasta se consideră prea vastă.  

176. La articolul 3 titlul articolului „Subiecţii declarării averii şi 

intereselor personale” se propune în următoarea redacţie: 

176. A se vedea modificările operate în titlul Legii. 



                                                                                                                                                                              
            
 

„Subiecţii declarării averii, intereselor personale, conflictelor de 

interese şi cadourilor”, ceia ce ar corespunde denumirii proiectului 

de lege şi prevederilor art.1 alin.(2) din proiectul Legii cu privire 

la Centrul Naţional de Integritate. 

177. La art. 3 alineatul (1) „Subiecţi ai declarării averii şi 

intereselor personale sînt:” se propune în următoarea redacţie: 

„Subiecţi ai declarării averii, intereselor personale, conflictelor de 

interese şi cadourilor sînt:”. 

177. A se vedea comentariile de la pct. 202 din 

prezenta sinteză.  

178. La art. 3  alin (1) litera a) după cuvintele „persoanelor cu 

funcţii de demnitate publică” de completat la final cu textul „cît şi 

persoanele care candidează la aceste funcţii”; 

178. Nu se acceptă. 

Nu se consideră justificată extinderea aplicării 

acestei legi și asupra candidaților la funcțiile 

publice, deoarece acest fapt ar crea pe de o parte 

cheltuieli excesive din partea statului prin 

inițierea de CNI a controalelor averii  unui număr 

foarte mare de persoane care în final nici nu vor 

deveni funcționari publici sau persoane cu funcții 

de demnitate publică. De asemenea, nu este clar 

în ce măsură ar putea fi efectuat un control și 

care ar fi scopul acestuia, deoarece CNI-ul nu ar 

avea date suficiente pentru a constata diferența 

vădită. 

179. La art. 3  alin (1) după litera h)  de completat cu litera i) cu 

următorul cuprins: 

 „i) personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv 

personalul angajat prin contract individual de muncă, care 

administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate 

din fonduri externe sau din fonduri bugetare”. 

179. Nu se acceptă. 

Nu este clară necesitatea includerii acestor 

persoane în lista subiecților declarării, deoarece 

aceste persoane nu exercită funcții publice și nu 

administreaza fonduri publice. 

180. La art. 3 Alineatul (2) cuvintele „şi interesele personale”, se 

înlocuiesc cu cuvintele „intereselor personale, conflictelor de 

interese şi cadourilor.” 

180. Nu se acceptă. 

A se vedea modificarea titlului legii. 

181. Capitolul II  „Declararea şi controlul averii şi intereselor 

personale” va avea următorul titlu „Declararea şi controlul averii, 

intereselor personale, conflictelor de interese şi cadourilor” 

181. Nu se acceptă. 

A se vedea modificarea titlului legii. 

182. La articolul 4, alineatul (1) litera b) după  cuvintele 

„folosinţă” se completează cu textul „dacă contractele de folosinţă 

depăşesc termenul de 10 ani”. 

182. Nu se acceptă. 

A se vedea modificarea titlului legii. 

183. La articolul 4, Litera d) cuvintele „activele financiare, adică 

economiile care depăşesc suma de 300 000 lei se exclud, deoarece 

acestea sunt economiile deţinute de subiecţii declarării şi membrii 

familiei acestuia în monedă naţională sau în valută străină, care nu 

fac obiectul unor depuneri în instituţiile financiare, iar faptul că o 

practică similară este în Montenegro şi Georgia din restul statelor 

183.  Nu se acceptă. 

De fapt, declararea economiilor pe de o parte va 

constitui o justificare a unor cheltuieli efectuate 

de subiecții declarării, pe de altă parte va 

contribui la determinarea corectă a diferenței 

vădite.  



                                                                                                                                                                              
            
 

nu motivează nici într-un mod necesitatea includerii acestor 

prevederi.  

184. La art. 4 lit. g) sintagma „100 000 lei” se substituie cu 

sintagma. „500 000 lei”. 

184. Nu se acceptă. 

Nu este clar de ce se stabilește anume cuantumul 

de 500.000 lei și nu 800.000 lei  

185. Nu este clară intenţia autorilor nici în partea ce ţine de 

obiectele care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau 

universal, date care sunt în totalitate în evidenţa strictă a 

Ministerului Culturii (patrimoniul cultural naţional în lista 

UNESCO,  patrimoniul cultural imaterial –Registrul Naţional al 

patrimoniul cultural imaterial,  Comisia naţională pentru 

salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, Centrul Național 

de Conservare și Promovare a Ptrimoniului Cultural Imaterial, 

Instituții de cerecatre și promovare a patrimoniului cultural 

imaterial -  patrimoniu cultural mobil –Comisia naţională a 

muzeelor şi colecţiilor,  Muzee naţionale,  Registrul muzeelor din 

Republica Moldova,  Exportul bunurilor culturale – patrimoniu 

cultural imobil – Patrimoniu 30eserve30r30c , Registrul naţional 

arheologic,  Comisia naţională arheologică, Agenția Națională 

Arheologică,  Instituții de profil 30eserve30r30c -  patrimoniu 

istoric construit – Registrul naţional al monumentelor istorice, 

Consiliul naţional al monumentelor istorice, - monumente de for 

public – Registrul 30eserve30 al monumentelor de for 

public,  Consiliul naţional pentru monumente de for 

public.)            

185. Nu se acceptă. 
Intenția autorilor a fost de asigura declara 

bunurile respective deoarece ele reprezintă pe 

lingă o valoare culturală semnificativă și o 

valoare materială considerabilă. Aceste bunuri 

fac parte din averea unei persoane și, repectiv 

urmează a fi declarate. 

186. La articolul 5 titlul articolului „Declaraţia de avere şi interese 

personale”, se propune în următoarea redacţie: „Declaraţia de 

avere, interese personale, conflicte de interese şi cadouri”.  

186. A se vedea comentariile la pct. 180 din 

prezenta sinteză. 

187. La art. 5 Alineatul (1) cuvintele „Declaraţia de avere şi 

interese personale” se înlocuiesc cu cuvintele „Declaraţia de 

avere, interese personale, conflicte de interese şi cadouri.” 

187. A se vedea comentariile la pct. 180 din 

prezenta sinteză. 

188. La art. 5 Alineatul (2), cuvintele „şi interesele personale”, se 

înlocuiesc cu cuvintele „interesele personale, conflictele de 

interese şi cadourile.” 

188. A se vedea comentariile la pct. 180 din 

prezenta sinteză. 

189. La art. 5 Alineatul (3) cuvintele din paranteze „(reclamă)” se 

exclud, deoarece scopurile publicitare nu se limitează numai la 

reclamă. 

189. Se acceptă. 

190. La art. 5 Alineatul (5), cuvintele „şi interesele personale”, se 

înlocuiesc cu cuvintele „interesele personale, conflictele de 

interese şi cadourile.” 

190. A se vedea comentariile la pct. 180 din 

prezenta sinteză. 

http://mc.gov.md/ro/content/comisia-nationala-pentru-salvgardarea-patrimoniului-national-imaterial
http://mc.gov.md/ro/content/comisia-nationala-pentru-salvgardarea-patrimoniului-national-imaterial
http://mc.gov.md/ro/content/centrul-national-de-conservare-si-promovare-ptrimoniului-cultural-imaterial
http://mc.gov.md/ro/content/centrul-national-de-conservare-si-promovare-ptrimoniului-cultural-imaterial
http://mc.gov.md/ro/content/institutii-de-cerecatre-si-promovare-patrimoniului-cultural-imaterial
http://mc.gov.md/ro/content/institutii-de-cerecatre-si-promovare-patrimoniului-cultural-imaterial
http://mcc.cts.md/sites/default/files/14._registrul_monumentelor_rm_ocrotite_de_stat.xls
http://mcc.cts.md/sites/default/files/14._registrul_monumentelor_rm_ocrotite_de_stat.xls
http://mcc.cts.md/sites/default/files/14._registrul_monumentelor_rm_ocrotite_de_stat.xls
http://www.mc.gov.md/ro/content/consiliul-national-al-monumentelor-istorice
http://mc.gov.md/ro/content/consiliul-national-pentru-monumente-de-public
http://mc.gov.md/ro/content/consiliul-national-pentru-monumente-de-public


                                                                                                                                                                              
            
 

191. La art. 5 Alineatul (6), cuvintele „şi interesele personale”, se 

înlocuiesc cu cuvintele „interesele personale, conflictele de 

interese şi cadourile.” 

191. A se vedea comentariile la pct. 180 din 

prezenta sinteză. 

192. La articolul 6 întru excluderea cazurilor de interpretare 

ambiguie a prevederilor alineatului (1), se propune o nouă redacţie 

a acestei norme cu următorul cuprins: 

 „Subiecţii declarării au obligaţia să depună sau să actualizeze 

declaraţia de avere, interese personale, conflicte de interese şi 

cadouri anual pînă la data de 31 martie. Declaraţia de avere, 

interese personale, conflicte de interese şi cadouri se întocmeşte 

după cum urmează: în cazul veniturilor, pentru anul fiscal anterior 

încheiat la 31 decembrie – de către toţi subiecţii declarării; în 

cazul declarării averii, intereselor personale, conflictelor de 

interese şi cadourilor (declaraţii noi) – de către toţi subiecţii 

declarării de la data numirii sau alegerii în funcţie ori de la data 

începerii activităţii pentru primul an, iar ulterior declaraţia în 

partea ce ţine de avere, interese personale, conflicte de interese şi 

cadouri numai se actualizează, completîndu-se doar ceia ce se 

referă strict la perioada de declarare ”; 

192. Nu se acceptă. 

Se va declara totul anual, chair dacă o repetă va 

copia cele prezente. In cazul declarării online 

deja declaratiile vor fi precompletate cu datele 

anterioare.  

Cadourile vor fi parte a averii si se vor putea fi la 

diferite capitole din declarație. Dacă va fi vorba 

de o suma de bani se va declara la capitolul 

venityri, iar dacă va fi vorba de un bun se va 

declara la compartimentul bunuri mobile sau 

imobile. 

 

193. La art. 6 alineatul (4) sintagma „10 zile” se înlocuieşte cu 

sintagma „20 zile”, termenul de 10 zile fiind extrem de restîns, 

ţinînd cont de faptul că persoanele în majoritatea cazurilor în 

perioada de 10 zile întocmesc actele de predare primire  şi efectiv 

sunt axate pe problemele legate de activitatea de serviciu, iar 

propoziţia să fie completată la final după cuvîntul „serviciu” cu 

textul „conform prevederilor alin.(1) din prezentul articol”. 

Propoziţia a doua „ În declaraţie se vor indica veniturile obţinute 

de subiectul declarării împreună cu membrii familiei pentru anul 

fiscal curent, bunurile deţinute şi interesele personale prevăzute la 

art.4 alin.(1) lit.b)-m) la data depunerii acesteia”- se exclud. 

193. Se acceptă parțial. 

Termenul de depunere a declarației depuse după 

încetarea mandatului, încetării raporturilor de 

muncă sau de serviciu s-a extins pentru 30 de 

zile. 

Pentru a ști  care este averea pentru întreaga 

durată a mandatului sau activității, este necesar 

ca CNI-ul să dețină informații privind averea 

persoanei cu funcție publică sau de demnitate 

publică pentru fiecare an de activitate, inclusiv 

cea din anul în care a survenit încetarea 

mandatului, încheierea raporturilor de muncă sau 

de serviciu.  

194. La art. 6 Alineatul (5) cuvintele „şi interese personale” se 

înlocuiesc cu cuvintele „interese personale, conflicte de interese şi 

cadouri în termen de 30 zile”, iar cuvintele „iar bunurile deţinute 

şi interesele personale menţionate la art.4 alin.(1) lit.b)-m) la data 

depunerii declaraţiei” se înlocuiesc cu cuvintele „iar averea, 

interesele personale, conflictele de interese şi cadourile se 

actualizează pentru întreaga perioadă nedeclarată”. 

194. Se acceptă.  

195. La art. 6 Alineatul (6) sintagma „alin.(5)” se înlocuieşte cu 195. Nu se acceptă. 



                                                                                                                                                                              
            
 

sintagma „alin.(4) şi (5)”   Propunerea dată va genera situații prin care 

prevederea art. 4 de fapt va fi una declarativă, 

deoarece orice persoană nu va mai pune 

declarațiile date motivînd prin acest alineat. 

196. La articolul 7 alineatul (3) litera a) cuvintele „Registrul 

declaraţiilor de avere şi interese personale” în ambele cazuri se 

înlocuiesc cu cuvintele „Registrul declaraţiilor de avere, interese 

personale şi cadouri.” 

196. Nu se acceptă. 

A nu se uita faptul că legea pentru a asigura 

expunerea laconică a unor norme utilizează unele 

denumiri generice. Faptul utilizării acestor 

noțiuni generice nu afectează conținutul normei 

date.  

197. La articolul 7 alineatul (3) Litera e) cuvintele „şi interese 

personale”se înlocuiesc cu cuvintele „ intereselor personale, 

conflictelor de interese şi cadourilor.” 

197. Nu se acceptă. 

A nu se uita faptul că legea pentru a asigura 

expunerea laconică a unor norme utilizează unele 

denumiri generice. Faptul utilizării acestor 

noțiuni generice nu afectează conținutul normei 

date. 

198. La articolul 7 alineatul (3) litera g) cuvintele „şi interese 

personale”se înlocuiesc cu cuvintele „ intereselor personale, 

conflictelor de interese şi cadourilor.” 

198. Nu se acceptă. 

A nu se uita faptul că legea pentru a asigura 

expunerea laconică a unor norme utilizează unele 

denumiri generice. Faptul utilizării acestor 

noțiuni generice nu afectează conținutul normei 

date. 

199. La articolul 8 alineatul (2) cuvintele „şi interese personale” 

se înlocuiesc cu cuvintele „interese personale, conflicte de interese 

şi cadouri.” 

199. Nu se acceptă. 

A nu se uita faptul că legea pentru a asigura 

expunerea laconică a unor norme utilizează unele 

denumiri generice. Faptul utilizării acestor 

noțiuni generice nu afectează conținutul normei 

date. 

200. La articolul 8 Alineatul (3) cuvintele „şi interese personale” în ambele 

cazuri se înlocuiesc cu cuvintele „ interese personale, conflicte de interese 

şi cadouri.” 

200. Nu se acceptă. 

A nu se uita faptul că legea pentru a asigura 

expunerea laconică a unor norme utilizează unele 

denumiri generice. Faptul utilizării acestor 

noțiuni generice nu afectează conținutul normei 

date. 

201. La articolul 8 Alineatul (5) cuvintele „şi interese personale” se 

înlocuiesc cu cuvintele „ interese personale, conflicte de interese şi 

cadouri.” 

201. Nu se acceptă. 

A nu se uita faptul că legea pentru a asigura 

expunerea laconică a unor norme utilizează 

unele denumiri generice. Faptul utilizării 

acestor noțiuni generice nu afectează conținutul 

normei date. 

202. La articolul 11 alineatul (1) după sintagma „la alin.(2) şi 

(3)”se completează cu cuvintele „din prezentul   articol” 
202. Nu se acceptă. 

Sintagma propusă spre completarea se prezumă 

și nu se menționează în lege.  



                                                                                                                                                                              
            
 

203. titlul articolului 12 „Controlul averii şi intereselor personale”, 

se propune în următoarea redacţie „Controlul averii, intereselor 

personale, conflictelor de interese şi cadourilor”. 

203. Nu se acceptă. 

A nu se uita faptul că legea pentru a asigura 

expunerea laconică a unor norme utilizează unele 

denumiri generice. Faptul utilizării acestor 

noțiuni generice nu afectează conținutul normei 

date. 

204. La articolul 12 Alineatul (1) cuvintele „şi interese personale” 

se înlocuiesc cu cuvintele „intereselor personale, conflictelor de 

interese şi cadourilor”,  

204. Nu se acceptă. 

A nu se uita faptul că legea pentru a asigura 

expunerea laconică a unor norme utilizează 

unele denumiri generice. Faptul utilizării 

acestor noțiuni generice nu afectează conținutul 

normei date. 

205. La articolul 12 alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

 „(2) Controlul averii, intereselor personale, conflictelor de 

interese şi cadourilor ale preşedintelui şi vicepreşedintelui 

Centrului Naţional de Integritate se va efectua de către Consiliul 

de Integritate conform procedurii generale atît pe perioada 

exercitării mandatului, cît şi în decursul a 3 ani  după încetarea 

acestuia.”  

205. Se acceptă. 

206. Titlul articolului 17 „Declararea conflictului de interese”, se 

propune în următoarea redacţie: „Definirea şi felurile conflictelor 

de interese. Declararea conflictului de interese”, deoarece pe lîngă 

procedura declarării articolul conţine şi definirea şi felurile 

conflictelor de interese. 

206. Nu se acceptă.  

Nu este clar valoarea adăugată a noului titlu 

propus pentru articolul 17. 

207. La articolul 18 cuvîntul „trimestrial” se înlocuieşte cu 

cuvîntul „semestrial”, termenul prevăzut fiind unul inoportun. 

207. Se acceptă. 

208. La articolul 19 alineatul (5) litera b) se exclude, ca fiind 

nejustificat, deoarece contravine prevederilor articolului 74 din 

Codul muncii. 

208. Nu se acceptă. 

În conformitate cu prevederile alin. (5) opțiunile 

pentru soluționare conflictului de interese se vor 

aplica doar în cazul în care legile speciale nu 

prevăd altfel. 

209. La articolul 22 cuvîntul „în vigoare”  se exclude, fiind 

nejustificat, ţinînd cont de tehnica legislativă. 
209. Se acceptă. 

210. La articolul 23 alineatul (1) cuvintele „ofertele de muncă 

dacă acestă muncă poate genera un conflict” se înlocuieşte cu 

cuvintele „conflictele”. 

210. Nu se acceptă.  

Ideea prevederii nu este de a informa despre 

conflictele de interese, ci despre ofertele de 

muncă care pot crea conflicte de interese pe 

viitor.  

211. La articolul 28 alineatul (1) la final de completat cu cuvintele 

„ Consiliul de Integritate” 

211. Nu se acceptă. 

Consiliul este un organ ad-hoc cu competențe 

limitate și care nu are competențe de control a 

aplicării legii. 

212. La articolul 29 alineatul (5) se exclude, pe motiv că acestă 212.  Se acceptă. 



                                                                                                                                                                              
            
 

sancţiune complementară trebuie să fie prevăzută la normele din 

Codul contravenţional, or varianta propusă este una de excepţie, 

ceia ce este irelevant şi inexplicabil.     

Prevederea a fost exclusă din proiect. 

213. La articolul 29 Alineatul (7) va avea următorul cuprins: 

„Încălcarea prevederilor prezentei legi este pasibilă, după caz, de 

răspundere disciplinară, administrativă, civilă, contravenţională, 

penală.” 

213. Se acceptă. 

 

214. La articolul 29 Alineatul (8) se exclude, din lipsa 

oportunităţii.  
214. Nu se acceptă.   

Oportunitatea menținerii acestei prevederi în 

proiect e fundamentată pe principiul 

previzibilității și clarității legii. Or, Legea trebuie 

să prevadă în mod comprehensibil temeiurile 

(cazurile) intervenirii fiecărei categorii de 

răspundere.  

215.  Prin urmare, art.29 alin.(7) indică expres care fapte 

constituie contravenţii şi se sancţionează contravenţional, deşi 

fapta indicată la lit.c) din acest alineat nu este definită de Codul 

contravenţional drept contravenţie, iar alin.(8) indică expres care 

fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc penal, deşi fapta 

indicată la lit.c) din acest alineat nu este definită de Codul penal 

drept infracţiune. Mai mult, Legea în cauză nu poate reglementa 

care fapte sunt contravenţii sau infracţiuni, substituind Codul 

penal sau Codul contravenţional, care sunt şi ele flexibile.  

215. Nu se acceptă.  

A se vedea pct. 2 Art. XXXV din proiectul de 

Lege pentru modificarea și completarea unor 

acte legislative. 

216. Anexa nr.1 „Declaraţia de avere şi interese personale” va 

avea următorul titlu „Declaraţia de avere, interese personale, 

conflicte de interese şi cadouri” 

216. Nu se acceptă. 

A nu se uita faptul că legea pentru a asigura 

expunerea laconică a unor norme utilizează unele 

denumiri generice. Faptul utilizării acestor 

noțiuni generice nu afectează conținutul normei 

date. 

217. Anexa nr.2 „Registrul declaraţiilor de avere şi interese 

personale” va avea următorul titlu „Registrul declaraţiilor de 

avere, interese personale şi cadouri” 

217. Nu se acceptă. 

A nu se uita faptul că legea pentru a asigura 

expunerea laconică a unor norme utilizează unele 

denumiri generice. Faptul utilizării acestor 

noțiuni generice nu afectează conținutul normei 

date. 

218. Anexa nr.3 „Dovadă de primire a declaraţiei de avere şi 

interese personale” va avea următorul titlu „Dovadă de primire a 

declaraţiei de avere, interese personale, conflicte de interese şi 

cadouri”. 

218. Nu se acceptă. 

A nu se uita faptul că legea pentru a asigura 

expunerea laconică a unor norme utilizează unele 

denumiri generice. Faptul utilizării acestor 

noțiuni generice nu afectează conținutul normei 

date. 

219. Deşi prezentul proiect de lege este unul bine intenţionat, 

există suficiente temeiuri de a constata, că acesta va rămâne caduc 

deoarece conţine multe dispoziţii declarative şi  contradictorii. 

219. Se acceptă. 

Prevederea a fost exclusă. 



                                                                                                                                                                              
            
 

declararea cadourilor de către subiecţii declaraţiilor.  

În art. 4 litera f) se cere de a declara orice cadou, serviciu, 

avantaj primit, iar preţul acestuia nu poate depăşi 3000 lei.  

Subiectul poate primi pe parcursul unui an un număr nelimitat de 

cadouri cu un preţ de 2999 lei (de fapt cine va evalua acest bun?), 

pe care însă nu este obligat să le declare. Cuvântul „personal” din 

dispoziţia alineatului  ar trebui să indice că persoana nu le 

primeşte datorită faptului că este funcţionar public.  Atunci, apare 

întrebarea referitor la raţiunea pentru care „organizaţiile, 

societăţile comerciale, instituţiile publice naţionale sau străine, 

organizaţiile internaţionale” sunt enumerate ca surse de cadouri 

pentru funcţionari?  Ar fi logic, că subiectul le va primi doar 

datorită funcţii publice deţinute, altfel aceste cadouri de la 

persoanele juridice menţionate nu ar avea rost de a fi menţionate.  

De asemenea, cine va avea competenţa, conform proiectului legii, 

să aprecieze dacă cadourile 35eserve sunt pentru persoana data, în 

calitatea sa de subiect privat sau de funcţionar?  

220. Totodată întreg Capitolul V reglementează regimul de 

cadouri, interzicând acceptarea lor şi specificînd modul de 

evidenţa a acestora. Astfel, în opinia noastră este o contradicţie 

între prevederile art. 4 lit. f) şi cele din Capitolul V. 

În practica GRECO s-a cerut statelor de a reglementa regimul 

cadourilor (35eserve se face în capitolul V) şi de a interzice 

acceptarea cadourilor în calitate de funcţionar public în mod 

necondiţionat, dar reglementările nu trebuie să conţină 

ambuguităţi, sau să fie contradictorii. 

220. Se acceptă. 

A se vedea modificările operate la art. 4 lit. f). 

221. Art. 23 în principiu stabileşte anumite interdicţii, care sunt în 

conformitate cu exigenţele GRECO, care au scop de a limita 

folosirea informaţiei deţinute în calitate de funcţionar public 

pentru a facilita, favoriza activitatea unor entităţi private. 

Problema, însă, care nu a fost soluţionată în proiect ţine de 

declararea, evidenţa acestor situaţii, cât şi de tragerea la 

răspundere (contravenţională, penală) pentru încălcarea acestor 

interdicţii.  

În general, nu sunt reglementate modalităţile de evidenţă şi 

soluţionare a restricţiilor şi limitărilor impuse prin art. 24, 25, nici 

răspunderea pentru încălcarea acestora, astfel bunele intenţii de a 

limita utilizarea funcţiei deţinute, a informaţiilor de uz public  în 

scopuri personale  vor rămâne a fi pur declarative, iar persoanele – 

nepedepsite.  

221. Se acceptă.  

222. Am propune de a interzice persoanelor enumerate în art. 10  

a divulga orice informaţie pe care o deţin în virtutea obligaţiunilor 

de serviciu, îndeosebi până la publicarea parţială a unor declaraţii. 

222. Nu se acceptă. 

Legislația în vigoare deja prevede sancțiuni 

pentru asemenea fapte. 

223. S-ar propune a se completa art. 74
1
 din Codul 

contravenţional cu prevederea de răspundere contravenţională 
223.  Nu se acceptă. 

Nu este oportună excluderea răspunderii penale 



                                                                                                                                                                              
            
 

pentru divulgarea datelor cu caracter personal de către persoanele 

deţinătoare de date din declaraţii, iar răspunderea penală să 

rămână doar pentru divulgarea secretului de stat. 

pentru faptele menționate, pentru a asigura o 

balanță corectă între responsabilitățile lărgite ale 

inspectorului de integrite și responsabilitatea 

pentru activitatea exercitată.  

224. Sunt anumite rezerve referitoare la publicarea declaraţiilor de 

venituri (art.11 al.2). GRECO examinând acest aspect a 

recomandat mai multor state, incluse în runda a IV-a de evaluare 

de a include în declaraţiile de venit averea membrilor de familie 

(rudelor apropiate), fără însă ca aceste date să fie în mod 

obligatoriu făcute public. Deci, ar trebui revăzute limitele stabilite 

pentru publicarea datelor veniturilor sau proprietăţilor deţinute de 

membrii familiei sau de persoanele aflate la întreţinere. 

224. Conform proiectului de lege datele cu 

caracter personal a membrilor familiei nu sunt 

publice.  

225. Prevederile art. 26 nu se încadrează în scopul acestei legi. 

Interdicţia de a folosi simbolurile publice în scop personal sau de 

publicitate şi-ar găsi locul în Legea privind funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public. 

225.  Nu se acceptă. 

Interdicția respectivă este generală pentru toți 

funcționarii publici și persoanele cu funcție de 

demnitate publică, de aceea nu poate fi 

transferată în Legea privind funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public 

64. Ministerul Afacerilor Interne 226. La art. 2 sub aspect general, nu se contestă imperativitatea 

intervenției legislative în partea ce se referă la mecanismul 

existent de declarare a averilor funcționarilor publici și a 

persoanelor cu funcții de demnitate publică, de asemenea 

verificarea respectării prevederilor legale privind conflictul de 

interese. Însă, atît la nivel național cît și la nivel european, 

legislația nu distinge particularitățile termenului 

concubin/concubină, fapt pentru care, se consideră oportună 

revizuirea acestuia. Mai mult, prin norma obiectată nu este 

asigurată claritatea și previzibilitatea legii. Or, la nivel legislativ 

nu cunoaștem norme de atestare a ,,relației durabile și stabile”, 

astfel lăsînd loc interpretărilor.  

226.  Nu se acceptă. 

În ce privește concubinajul menționăm că 

includerea acestei categorii de subiceți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

227. La noțiunea de interes personal, sintagma ,,persoană privată”, 

se va substitui prin sintagma ,,persoană fizică”, corespunzător 

conceptului utilizat de legislația civilă (art. 17 din Codul civil).   

227. Nu se acceptă. 

Aici se are în vederea diferența dintre persoana 

ca funcționar public și persoană privată. 

228. În ceea ce privește noțiunea de membru de familie și 

persoană aflată la întreținere, notăm că acestea necesită a fi 

revăzute, reieșind din argumentele invocate în raport cu noțiunea 

concubin/concubină. 

228. Nu se acceptă. 

În ce privește concubinajul menționăm că 

includerea acestei categorii de subiceți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

229. La art. 3 alin. (1) lit. b), în partea ce ține de subiecții 

declarării averii și intereselor personale, de remarcat că funcția de 
229. Se acceptă. 



                                                                                                                                                                              
            
 

conducător al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, este 

de demnitate publică, astfel directorul general al CNAM cade sub 

incidența Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul 

persoanelor cu funcție de demnitate publică.  

230. La art. 4 alin. (2), pentru asigurarea comprehensivității 

normei, se consideră oportună completarea după cuvîntul 

,,Prevederile”, cu sintagma ,,alin. (1)”, și în continuare după text.  

230. Se acceptă. 

231. La art. 8 alin. (5), în vederea asigurării echilibrului just dintre 

interesele societății și drepturile individuale ale subiecților 

declarării averii și intereselor personale, se consideră judicioasă 

revizuirea alineatului prenotat. Or, Centrul Național de Integritate 

poate fi părtinitor în raport cu declarațiile inspectorilor de 

integritate, dată fiind natura raporturilor de muncă. Cu titlu 

exemplificativ, remarcăm prevederile art. 10 al Legii nr. 325 din 

23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale, 

potrivit căruia, Centrul Naţional Anticorupţie – inițiază testarea în 

privinţa tuturor agenţilor publici din cadrul entităţilor publice, cu 

excepţia Serviciului de Informaţii şi Securitate, iar Serviciul de 

Informaţii şi Securitate – în privinţa angajaţilor Centrului Naţional 

Anticorupţie. Astfel, fiind asigurată imparțialitatea și 

obiectivitatea la inițierea testării integrității profesionale.  

231. Nu se acceptă. 

Consiliul de Integritate nu va avea capacitatea de 

a verifica averile inspectorilor de integritate și 

nici instrumentele necesare pentru realizarea 

acestui control. 

232. Potrivit art. 11 alin. (3), ,,declarațiile ofițerilor de informații 

și securitate și ofițerilor de investigații nu sunt publice, dar se 

transmit Centrului Național de Integritate pentru control”. 

 În procesul activității speciale de investigații, unele măsuri 

speciale sunt efectuate de ofițerii de investigații cu identitate 

protejată/cifrată, aceștia avînd misiunea de a deconspira și 

destructura activitățile criminale cu rezonanță sporită prin 

efectuarea măsurilor speciale de investigații complexe (ex. 

culegerea informației despre persoane și fapte). În acest context, 

în raport cu asemenea categorii de persoane, se impune un 

mecanism separat de protejare a datelor/informației despre 

acestea, or, deconspirarea lor presupune un risc major.  

Drept urmare, se consideră judicios ca declarațiile 

respectivelor persoane să fie păstrate la șeful subdiviziunii, 

responsabilitatea pentru controlul lor fiind pusă pe seama acestuia. 

În caz contrar, transmiterea declarațiilor respectivei categorii de 

persoane dezvăluie identitatea lor, astfel ea devenind publică.  

Concomitent, pentru a proteja identitatea unor astfel de 

angajaţi este necesar ca aceasta să fie clasificată, întrucît 

informaţiile clasificate sunt acele informaţii, date, documente de 

interes pentru securitatea naţională, care, datorită nivelurilor de 

importanţă şi consecinţelor care s–ar produce ca urmare a 

dezvăluirii sau diseminării, trebuie să fie protejate. 

Mai mult, conform art. 7 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 245 din 27 

noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, informaţiile atribuite 

232. Se acceptă partial. 

A se vedea redacția art. 11 alin. (2).  

 



                                                                                                                                                                              
            
 

la secret de stat, sunt și persoanele care colaborează sau au 

colaborat confidenţial cu organele care desfăşoară activităţi de 

informaţii, de contrainformaţii şi speciale de investigaţii. 

233. La art. 13, principiile generale necesită a se regăsi în debutul 

actului legislativ. 
233. Nu se acceptă.  

Principiile date se referă nemijlocit la conflictele 

de interese și nu e necesară transferarea lor în alt 

capitol.  

234. La art. 17, titlul articolului urmează a fi corelat cu conținutul 

acestuia, care reglementează nu doar declararea conflictului de 

interese, ci şi categoriile acestora. 

234. Se acceptă. 

 

235. La art. 18, în partea ce ține de obligațiile conducătorului 

organizației și instituției publice subordonate, notăm că atît din 

titlul articolului cît și din dispoziție, sintagma ,,și instituției 

publice”, urmează a fi exclusă, întrucît aceasta se cuprinde în 

conținutul noțiunii de ,,organizație publică” (art. 2 din proiect). 

235. Se acceptă parțial. 

236. La art. 19 alin. (3) și (4) sintagma ,,autorecuzare”, se va 

substitui prin sintagma ,,abținere”, la cazul gramatical 

corespunzător. Or, legislația procesual civilă operează cu termenul 

,,recuzare”; ,,abținere”, și nicidecum ,,autorecuzare”. 

236. Se acceptă. 

 

237. La art. 27 alin. (2) lit. c), sintagma ,,instituție publică”, 

urmează a fi exclusă, întrucît aceasta se cuprinde în noțiunea de 

,,organizație publică”. 

237. Se acceptă partial. 

238. La art. 29 alin. (5), dispoziția alineatului prenotat, urmează a 

fi examinată suplimentar dat fiind faptul că în Republica Moldova 

este instituit sistemul codificat al abaterilor 

disciplinare/contravențiilor/infracțiunilor, fapt pentru care 

interdicția dispusă ca sancțiune complementară prin hotărîre 

judecătorească definitivă și irevocabilă, nu este oportun a fi 

reglementată într–o lege specială. 

238. Se acceptă. 

239. La art. 29 alin. (8), lit. b) urmează a fi adusă în concordanță 

cu prevederile art. 330
1
 alin. (3) din Codul penal. 

239. Se acceptă.  

240. Art. 30 alin. (3), necesită a fi coroborat cu prevederile art. 9 

alin. (1) din proiect. Or, din norma cuprinsă în alin. (1) al art. 9, 

conchidem că ,,subiecții declarării sunt în drept să depună 

declarațiile în formă electronică (…)”, însă din cuprinsul alin. (3) 

al art. 30, deducem că, subiecții declarării vor fi obligați să depună 

declarațiile, exclusiv în formă electronică, prin intermediul 

serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Centrului 

Național de Integritate. 

240. Se acceptă.  

 

65. Academia de Științe 241. Prin prisma analizei strategice, conceptual proiectul 

contribuie la realizarea pct. 4.1.2. statuat în Planul de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 6 

din 16 februarie 2012. 

Or, considerăm că proiectul respectiv îmbunătățește cadrul 

normativ în domeniu, atât la nivelul controlului averii și 

241. Se acceptă.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              
            
 

intereselor personale, cât și la nivelul mecanismului de 

sancționare statală, și în același timp, reglementând o instituție 

novatorie legislației  

Republicii Moldova, și anume instituția „îmbogățirea 

nejustificată” și „avere”.Mai mult ca atât, proiectul transpune 

parțial normativul român, statuat în Legea nr. 115 din 16 

octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, 

magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii 

de conducere și Legea nr.176 din 1 septembrie 2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 

precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, 

ceea ce inevitabil contribuie la implementarea standardelor în 

domeniu de specialitate. Esențial este ca orice normă transpusă 

din legislația europeană în legislația Republicii Moldova, să fie 

descrisă expres și complet, astfel încât norma incorporată să fie 

clară, previzibilă și accesibilă.  

În acest context, proiectul respectiv necesită a fi revizuit și adus în 

concordanță cu standardele europene, inclusiv urmate de 

România.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Cancelaria de Stat 242. Se recomandă a fi revăzută definiția de „persoană aflată la 

întreținere”, în special la literele b) și d) care nu prevăd nici un 

grad de rudenie sau legătură formală dintre declarant și persoana 

aflată la întreținere. Astfel, este posibil ca oricine care întrunește 

condițiile de la literele b) și d) să poată fi considerat persoană 

aflată la întreținerea declarantului. Din acest considerent, urmează 

a fi modificată norma, astfel încît să fie indicată legătura și 

condițiile care stau la baza raportului dintre subiectul declarației și 

persoana întreținută.  În ceea ce privește definiția expusă pentru 

noțiunea de „membru de familie”, se recomandă a fi incluse în 

proiectul de lege mecanismele care vor sta la baza identificării 

acestei relații, în condițiile în care relația de concubinaj, nefiind 

una formală, este dificil de probat. 

242. Se acceptă parțial. 

Referitor la condițiile aplicate față de persoana 

aflată de întreținere, au fost operate modificări 

astfel încît aceste să fie cumulative si nu 

alternative. 

În ce privește concubinajul menționăm că 

includerea acestei categorii de subiceți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

243. Conducătorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 

și membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului urmează a 

fi excluși din punctul (1), lit. b) al articolului 3 al proiectului 

deoarece aceștea sunt incluși în anexa la  Legea nr. 199 din 16 

iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate 

publică. 

243. Se acceptă. 

244. La art. 29 se propune includerea unui alineat anterior alin. 

(1), care să prevadă faptul că încălcarea prevederilor legii atrage 

după sine răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, 

după caz, urmînd ca aceste cazuri să fie dezvoltate în alineatele 

244. Se acceptă. 



                                                                                                                                                                              
            
 

următoare.   

67. Centrul Național Anticorupție 245. Art.2 – Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova nu 

reglementează şi nu recunoaşte astfel de relaţii şi nu dă 

concubinajului niciun efect juridic, nefiind recunoscut ca instituţie 

legală nici de Codul civil şi nici de Codul familiei. Potrivit 

prevederilor Codului familiei, statul recunoaşte doar căsătoria 

încheiată oficiul de stare civilă care generează drepturile şi 

obligaţiile de soţi prevăzute de prezentul cod. Recomandăm 

autorului excluderea cuvîntului „concubinaj” din cuprinsul 

întregului proiect, şi din anexa nr.1 ori reglementarea relaţiilor de 

concubinaj în Codul familiei. 

245. Nu se acceptă. 

În ce privește concubinajul menționăm că 

includerea acestei categorii de subiceți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

246. Art.3 – Stabileşte doar subiecţii declarării averii şi intereselor 

personale, fără a se referi şi la subiecţii declarării conflictelor de 

interese şi cadourilor. Dat fiind că, potrivit legislaţiei în vigoare, 

cercul persoanelor ce trebuie să declare conflictele de interese şi 

cadourile este mult mai larg (include profesorii, medicii şi alte 

categorii de persoane ce prestează servicii publice), decît cel 

prevăzut la art.3 din proiect, recomandăm autorului de a stabili 

subiecţii declarării cadourilor şi conflictelor de interese. 

246. Se acceptă. 

Capitolul privind cadourile a fost exclus din 

proiect și includerea acestora în alte legi 

speciale. 

247. De asemenea, menţionăm că potrivit Anexei Legii 

nr.199/2010 funcţia de preşedinte şi membru al Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului sunt funcţii de demnitate publică. 

Prin urmare, sintagma ”membrii Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului” necesită a fi exclusă, deoarece se încadrează în 

subiecţii prevăzuţi la lit.a) art.3 din proiect. 

247. Se acceptă. 

248. Art.4 alin.(1) lit.f) – prevederile referitoare la indicarea în 

declaraţia de avere şi interese personale a „cadourilor, serviciilor 

sau avantajelor primite personal sau de membrii familiei, gratuit 

sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor 

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, instituţii publice 

naţionale sau străine, organizaţii internaţionale a căror valoare 

individuală depăşeşte suma de 3000 lei” sunt confuze şi 

contradictorii. În primul rînd, nu este clar la care categorie de 

cadouri se referă autorul – la cadourile simbolice, cele oferite din 

politeţe sau primite cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi a 

căror valoare nu trebuie să depăşească limitele stabilite de Guvern 

prin Hotărîrea nr.134  din  22.02.2013 sau la cadourile personale 

primite în afara relaţiilor de serviciu. Astfel, dacă se referă la 

prima categorie de cadouri, atunci semnalăm că atît cu legislaţia în 

vigoare, cît şi prevederile capitolului V din proiect interzic 

funcţionarilor, în exercitarea funcţiei, solicitarea sau primirea 

cadourilor, serviciilor, favorurilor, invitaţiilor sau oricare alt 

248. Se acceptă. 

Art.4 alin.(1) lit.f) au fost excluse. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Codul_Familiei


                                                                                                                                                                              
            
 

avantaj, destinate personal acestora sau familiei lor. De asemenea, 

Hotărîrea Guvernului nr.134 din  22.02.2013, stabileşte în calitate 

de valoare admisă a cadourilor simbolice, a celor oferite din 

politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol suma maximă 

de 1000 lei, iar autorul a inclus în proiect „suma de 3000 lei”, fapt 

ce la aplicare va crea interpretări abuzive. În cazul în care autorul 

se referă la declararea cadourilor personale, semnalăm că normele 

sunt confuze, nefiind clare relaţiile în baza cărora „organizaţiile, 

societăţile comerciale, instituţiile publice naţionale sau străine, 

organizaţiile internaţionale” oferă cadouri, servicii sau avantaje 

funcţionarilor. Astfel, în scopul evitării situaţiilor de conflict de 

interese sau legalizarea plăţilor ilegale primite de funcţionari drept 

cadouri, recomandăm autorului de a reglementa mai detaliat 

regimul juridic aplicabil cadourilor, prin interzicerea 

funcţionarilor (ne referim la toţi subiecţii prezentului proiect, 

inclusiv profesori, medici…) să solicite şi să accepte cadouri, 

servicii sau avantaje.   

249. Art.11 – nu este clar ce presupune „controlul declaraţiilor de 

avere şi interese personale” ale ofiţerilor de informaţie şi 

securitate şi ofiţerilor de investigaţie”. Prin urmare, proiectul este 

lacunar în ceea ce priveşte procedura de control al declaraţiilor 

acestei categorii de subiecţii, precum şi dacă se va respecta 

procedura repartizării aleatorie a dosarelor, care ar fi termenul de 

control al declaraţiilor, precum şi dacă declaraţiile se vor restitui 

sau nu instituţiei în care activează subiectul declaraţiei. Semnalăm 

că, potrivit Legii 59/2012 privind activitatea specială de 

investigaţii, ofiţeri de investigaţie activează în cadrul 

subdiviziunilor specializate din cadrul ori subordonate 

Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Centrului 

Naţional Anticorupţie, Serviciului de Informaţii şi Securitate, 

Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciului Vamal şi 

Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei. 

În scopul evitării unor confuzii şi interpretări multiple, 

recomandăm autorului de a face trimitere la Legea 59/2012, 

precum şi de a reglementa procedura de control a averii şi 

intereselor personale ale acestora. 

249. Se acceptă.  

250. Art.17 alin.(7) şi (8) – nu este stabilit termenul în care 

subiecţii vizaţi la alineatele respective comunică Centrului 

Naţional de Integritate/Consiliului de Integritate despre conflictul 

de interese real în care se află. În scopul excluderii unor abuzuri 

din partea subiecţilor menţionaţi, considerăm necesar stipularea 

expresă a termenului de 3 zile de la data constatării conflictului de 

interese în care se află.   

250. Se acceptă.  

251. Art.19 alin.(8), art.29 alin.(4), precum şi în anexa nr.1 

modelul declaraţiei capitolul III pct.3 – utilizează termenul de 

„personae interpuse”, care, de altfel, nu este definit de prezentul 

251. Se acceptă parțial. 

Arrticolul 19 alin. (8) a fost exclus din proiect. 



                                                                                                                                                                              
            
 

proiect. Recomandăm excluderea cuvîntului „personae interpuse” 

din proiect. 

252. Art.27 – Cu referire la reglementarea regimului juridic 

aplicabil cadourilor, menţionăm că prevederile proiectului sunt 

insuficiente, generale şi 42mmobil, fapt ce la aplicare, vor permite 

interpretarea favorabilă a normei. 

252. Capitolul privind cadourile au fost exclus 

din proiect. 

253. În primul rînd, constatăm că proiectul nu defineşte sensul 

cuvîntului „cadou”. Prin urmare, apar neclarităţi în ceea ce 

priveşte natura juridică a bunurilor ce pot fi oferite în calitate de 

cadou şi, dacă cadoul poate cuprinde unul sau mai multe bunuri 

oferite gratuit, precum şi care ar fi frecvenţa acordării acestora.  

De asemenea, nu este clar ce reprezintă ”cadouri simbolice”, 

”cadouri oferite din politeţe” sau ”cadouri primite cu prilejul 

anumitor acţiuni de protocol”. Totodată, semnalăm că prevederile 

proiectului nu înlătură conflictul normativ dintre Legea 16/2008 

cu privire la conflictul de interese şi Hotărîrea Guvernului 

nr.134  din  22.02.2013, care exceptează de la regula generală 

„produsele perisabile”, noţiune care, la fel, nu este definită de 

legislaţia în vigoare. Astfel, caracterul diferit şi ambiguu al 

prevederilor ce reglementează regimul juridic al cadourilor oferă 

posibilitatea aplicării neuniforme a acestor prevederi faţă de 

subiecţii declarării.  

Apar confuzii şi vis-a-vis de ”valoarea şi limitele stabilite de 

Guvern (de 1000 de lei)”, precum şi la frecvenţa acordării 

cadourilor în sumă de pînă la 1000 lei. De aceea, este important ca 

proiectul să interzică primirea cadourilor, iar excepţie fiind doar 

cadourile  primite cu prilejul anumitor acţiuni de protocol.    

În al doilea rînd, semnalăm că prevederile proiectului sunt 

confuze şi în ceea ce priveşte subiecţii declarării cadourilor. În 

proiect se operează cu termenul de „Subiecţii declarării”, însă 

art.3 din proiect prevede doar „Subiecţi ai declarării averii şi 

intereselor personale”, deşi potrivit Legii nr.325/2013 privind 

testarea integrităţii profesionale, cercul persoanelor care sunt 

obligate să declare cadourile este mult mai vast decît cel prevăzut 

la articolul 3 din proiect. Prin urmare, considerăm oportun 

reglementarea mai vastă a regimului juridic aplicat cadourilor, de 

aceea proiectul necesită de a prevedea separat subiecţii declarării 

conflictului de interese, cadourile.  

253. Capitolul privind cadourile au fost exclus 

din proiect. 

254. Anexa 1 la proiectul de lege – la capitolul II. Bunurile 

imobile şi capitolul III. Bunuri mobile, sintagma „valoare 

contractuală” este ambiguă, fapt ce va permite subiecţilor 

declarării să diminueze valoarea bunurilor imobile/mobile prin 

întocmirea contractelor fictive cu preţ diminuat. Recomandăm 

substituirea sintagmei „valoare contractuală” cu sintagma 

”valoarea (în lei) conform documentului care certifică provenienţa 

proprietăţii”. 

254. Se acceptă.  



                                                                                                                                                                              
            
 

68. Banca Naţională a Moldovei 255. Opinăm că este oportună excluderea textului “care rezultă 

din preferinţele...persoanei” de la art.2 noţiunea de “interes 

personal”, care poate constitui sursă de interpretare şi 

subiectivism. 

255. Nu se acceptă.  

Definiția e preluată din ghidul OECD.  

256. Se recomandă revizuirea art. 7, alin. (3), f), întrucât conține 

dublări ale prevederii art. 8 alin. (2). 
256. Nu se acceptă.  

Conținutul prevederilor menținate au un obiect 

juridic de reglementare diferit. 

257. La art.7, alin. (3) lit.f) și art.17, alin.(6), pentru claritate se 

recomandă de specificat actul normativ din care face parte anexa, 

de exemplu ”Anexa nr… la prezenta lege”. 

257. Se acceptă. 

258. Nu este clar dacă textul ,,inclusiv cele rectificate” de la art.8 

alin.(3), presupune transmiterea atât a declaraţiilor iniţiale, cât şi a 

celor rectificate. Recomandăm explicitarea acestei prevederi. 

258. Se acceptă. 

A se vedea modificările operate la art. 8 din 

proiect. 

259. Recomandăm fortificarea obligaţiei stabilite la art.10, prin 

stipularea explicită a obligaţiei de a păstra confidenţialitatea 

informaţiilor ce reprezintă secret bancar, comercial, fiscal, 

profesional sau orice alt secret ocrotit de lege, de care persoanele 

vizate iau cunoştinţă în cursul executării atribuţiilor lor, inclusiv 

după încetarea exercitării funcţiilor respective. 

259. Se acceptă parțial. 

260. Sugerăm a se preciza dacă declaraţia referită la art.17 alin.(6) 

priveşte conflictul de interese real. 
260. Se acceptă. 

261. Recomandăm revizuirea art.20 şi art.21 alin.(2) din Proiect 

prin prisma comentariilor privind controlul de legalitate al actelor 

administrative în condiţiile Legii contenciosului administrativ, 

expuse supra. 

261.  Se acceptă perțial. 

262. Credem că art.23 alin.(1) se referă la ofertele de muncă pe 

care subiectul declarării intenţionează să le accepte, fiind necesară 

o concretizare în acest scop. 

262. Se acceptă.  

263. Considerăm potrivit ca art.27 alin.(2) să precizeze dacă 

măsurile enumerate sunt alternative sau obligatorii concomitent. 

263. Capitolul prvind regimul juridic al 

cadourilor a fost exclus din proiectul de lege. 

264. La art. 27 alin. (2) de exclus sintagma “și a căror valoare nu 

depășește limitele stabilite de guvern”, deoarece creează lacune și 

este în contradicție cu HG nr.134 din 22.02.2013 privind stabilirea 

valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe 

sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea 

Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, 

utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite 

din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, conform 

căruia cadourile în scopuri de politețe/protocol cu valoarea peste 

limita stabilită, pot fi acceptate cu respectarea procedurii stabilite 

de Guvern. De asemenea, se propune de exclus alin (4), (5), 

pentru evitarea dublării prevederilor în legislație (prevederile 

respective se regăsesc în HG nr.134 din 22.02.2013). Se consideră 

suficientă includerea unei referințe la actele legislative/normative 

care prevăd aspectele respective. 

264.  Capitolul prvind regimul juridic al 

cadourilor a fost exclus din proiectul de lege. 



                                                                                                                                                                              
            
 

265. La art.29, alin.(2) şi (4) conțin o dublare parțială. Se propune 

de inclus tipurile de abateri disciplinare descrise la punctele 2), 4), 

6) în pct.1), iar modul de sancționare a abaterilor de descris într-o 

prevedere separată comună pentru toate abaterile disciplinare. 

265. Nu se acceptă.  

Este vorba de situații diferite, caz de 

incompatibilitate sau conflict de interese. 

 

266. Art.4, alin.(1), lit.d) activele financiare, adică economiile 

care depăşesc suma de 20 000 lei, conturile bancare, unităţile de 

fond în fondurile de investiţii, formele echivalente de economisire 

şi investire, plasamentele, obligaţiunile, cecurile, cambiile, 

certificatele de împrumut, alte documente care incorporează 

drepturi patrimoniale personale sau ale membrilor familiei de 

împrumut, alte documente care incorporează drepturi patrimoniale 

ale subiectului declarării sau membrilor familiei lui, investiţiile 

directe în monedă naţională sau în valută străină făcute de el sau 

de membrii familiei lui, precum şi alte active financiare; 

Considerăm necesar de stabilit un prag minim pentru toate 

activele financiare, dar nu numai pentru economii, deoarece nu 

este clar ce cuprinde noțiunea de „economii”. 

266. A se vedea noțiunea de economii 

concretizată. 

 

267. Art.5, alin. (1), alin. (2) 

Articolul 5. Declaraţia de avere şi interese personale 

(1) Declaraţia de avere şi interese personale (denumită în 

continuare, declaraţie) reprezintă un act personal şi irevocabil, 

care se face în scris sau on-line, pe propria răspundere a 

declarantului şi poate fi rectificată doar în condiţiile art. 8 alin. 

(2). 

(2) Subiecţii declarării sînt obligaţi, în condiţiile prezentei legi, să 

îşi declare averea şi interesele personale în conformitate cu 

modelul prevăzut în anexa nr. 1.  

Atenționăm asupra faptului că proiectele propuse conțin ambele 

noțiuni pentru a desemna aceiași persoană. În acest context, 

considerăm oportună uniformizarea acestora astfel încît să fie 

utilizată doar noțiunea de declarant fie cea de subiect al declarării. 

267. Se acceptă. 

268. Recomandăm ca pentru bunurile deținute și interesele 

personale prevăzute la art.4 alin. (1) lit.b)-m) să fie raportate/ 

declarate la finele anului fiscal precedent și nu la „data depunerii 

declarației”, pentru a asigura o comparabilitate uniformă a 

informației respective, întrucît actuala redacție presupune ca 

subiectul declarării să prezinte informația privind bunurile 

deținute și interesele personale și pentru perioada ce urmează după 

încheierea anului fiscal precedent. 

268. Nu se acceptă. 

Pentru un control efectiv al averilor este necesară 

menținerea prevederilor din proiect. 

 

269. Anexa nr.1, cap. VII. Cadouri, în tabel:„Cine a realizat 

venitul” 

Dat fiind faptul că în tabelul respectiv urmează a fi declarate acele 

bunuri primite gratuit ca cadouri, nu este clar la ce venit se face 

referință. Astfel, propunem de a reformula denumirea primei 

coloane informaționale. 

269. Se acceptă. 

A se vedea modificările operate. 

 



                                                                                                                                                                              
            
 

69. Curtea de Aper Comrat 270. În pct. 4 secțiunea a III-a "bunuri mobile" să fie introdusă 

declararea obligatorie a bunurilor mobile, a căror valoare per 

unitate depășește 50000 lei, ci nu 10000 lei cum este indicat în 

secțiunea corespunzătoare.  Explicația acestei propuneri rezidă ca 

urmare a inflației valutei naționale, mărimea salariului obținut, a 

pensiei, etc.  

270. Nu se acceptă. 

Nu sunt expuse argumente pentru a asemenea 

majorare a plafonului de declarare. 

70. Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor 

cu Caracter Personal al Republicii 

Moldova 

271. În legislația națională nu există la moment o definiție legală a 

concubinajului, potrivit DEX-ului fiind expus drept o ”conviețuire 

a unui bărbat  cu o femeie fără îndeplinirea formelor legale de 

căsătorie”. 

Anumite aspecte ce vizează concubinajul pot fi regăsite în 

cîteva acte legislative, precum: 

 art. 133
1
 Cod penal și art. 2 alin. (10) al Legii cu privire la 

protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal, potrivit 

cărora se subînțelege ca membru de familie, atît persoanele aflate 

în relații de căsătorie/tutelă/curatelă cît și cele în raport de 

concubinaj; 

  art. 90 alin. (11) Cod de procedură penală și art. 134 Cod 

de procedură civilă, conform cărora, anumite categorii de 

persoane (inclusiv logodnicii, concubinii, soții etc.) sînt în drept să 

refuze de a face declarații/depune mărturii în instanță unul 

împotriva altuia. 

Respectiv constatăm că, din punct de vedere legal, în 

Republica Moldova, concubinajul nu există ca instituție de drept, 

acesta bazîndu-se pe reguli neprevăzute de lege (obiceiuri de cele 

multe ori), care nu pot naște careva drepturi și obligații legale. 

Intenţia autorilor proiectului de a extinde obligația de 

declarare a averii și asupra concubinului/concubinei subiectului 

declarării urmează a fi examinată suplimentar şi minuţios, luînd în 

considerație circumstanțele de jure și de facto existente, în special 

ţinîndu-se cont de faptul că operaţiunile de prelucrare a datelor cu 

caracter personal urmează a fi corecte şi conform prevederilor 

legii. 

Atragem atenția că deşi potrivit art. 8 alin. (2) al Convenţiei 

pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 

se admite o limitare a dreptului la viaţă privată, reieşind din 

practica Curţii Europene pentru Drepturile Omului, pentru ca 

operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal să fie 

conforme cu această normă urmează a fi îndeplinite un şir de 

condiţii, cum ar fi: 

- Ingerinţa trebuie să fi prevăzută de lege; 

- Legea trebuie să fie cunoscută celui căruia se aplică; 

- Legea trebuie să fie accesibilă; 

- Legea trebuie să răspundă criteriului previzibilităţii; 

271.  Nu se acceptă. 

În ce privește concubinajul menționăm că 

includerea acestei categorii de subiceți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 



                                                                                                                                                                              
            
 

- Atingerea adusă dreptului trebuie să fie proporţională cu 

scopul urmărit. 

Chiar dacă prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal 

ce vizează anumite categorii de persoane (precum concubinii) ar 

putea fi, eventual, încadrată juridic, urmare a adoptării unui act 

legislativ în acest sens, luîndu-se în considerare caracterul special 

al acestor date cu caracter personal (ce indică inclusiv la viața 

intimă a subiectului declarării), se impune respectarea iniţială a 

caracterului adecvat, pertinent şi neexcesiv al acestei colectări 

(potrivit art. 4 alin. (1) lit. c) al Legii privind protecţia datelor cu 

caracter personal), prin raportare la scopul pentru care sînt 

colectate (instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a 

îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de 

incompatibilitate etc.). 

Or, dacă analizăm situația expusă în nota informativă, în lipsa 

unei argumentări speciale privind necesitatea includerii 

suplimentare în declarații de avere/interese, de către subiectul 

declarării, a concubinilor (nefiind clar dacă în genere există o 

atare problemă la capitolul combaterii îmbogățirii nejustificate din 

cauza acestor categorii de persoane), Centrul nu reţine suficiente 

motive pentru colectarea acestor categorii de date cu caracter 

personal ce indică la viața intimă a persoanei. 

Tot în această ordine de idei, rămîne neclar cum se procedează în 

cazul cînd spre exemplu, soția/soțul subiectului declarării refuză 

categoric să dezvăluie ultimului careva informații confidențiale 

(venit, bunuri primite din donații/moșteniri etc.). 

Spre exemplu, pot exista situații cînd deși, între soți relațiile 

devin reci/conflictuale (existînd motive temeinice de divorț), 

totuși, avînd în vedere posibile urmări grave pentru copil, aceștia 

consimt să conviețuiască în continuare (de jure continuînd să se 

afle în relații de căsătorie). 

Or, dacă analizăm prevederile proiectului dat, sînt obligați să 

declare averea și interesele personale doar subiecții menționați 

expres în art. 3 al proiectului.  

În contextul în care declarația conține și informații/date cu 

caracter personal ce vizează membrii familiei acestuia, reiese că 

temeiul colectării acestora ar fi consimțămîntul oferit către subiect 

(cu excepția cazului copiilor săi minori), subiectul declarării fiind 

responsabil atît pentru depunerea acestei declarații, precum și 

veridicitatea/deplinătatea informațiilor furnizate, obligație care în 

situațiile descrise supra nu poate fi îndeplinită de subiectul 

declarării. 



                                                                                                                                                                              
            
 

272. Propunem reformularea art. 7 alin. (5) al proiectului dat, în 

modul următor: 

”(5) Persoanele responsabile de colectarea declarațiilor vor 

prelucra doar datele cu caracter personal strict necesare şi 

neexcesive scopului stabilit de prezenta lege, în condiții ce nu 

contravin principiilor statuate de legislația privind protecția 

datelor cu caracter personal.” 

272. Nu se acceptă. 

Persoanele responsabile de colectarea 

declarațiilor nu prelucrează declarații, ci doar le 

colectează.  

273. Tot în această ordine de idei, recomandăm reformularea 

parțială a art. 10 al proiectului, după cum urmează: 

”…și personalul Centrului Național de Integritate, care în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu, au avut acces la informația 

oficială cu accesibilitate limitată (care nu poate fi făcută publică 

în condițiile prezentei legi) sînt obligați, să asigure 

confidențialitatea și securitatea acesteia precum și să nu o divulge 

terților decît doar în condițiile Legii privind accesul la 

informație;” 

273. Nu se acceptă.  

Pentru controlul averilor sunt aplicabile 

prevederile legilor speciale și nu cea privind 

accesul la informație. 

274. Este oportun reformularea, în cadrul art. 11 alin. (2) al 

proiectului, a sintagmei ”informație accesibilitate limitată” în 

următoarea: ”informație oficială cu accesibilitate limitată”. 

274. Nu se acceptă. 

Informația din declarații nu este informație 

oficială. 

275. În continuare rămîne neclar termenul de stocare a datelor cu 

caracter personal, colectate și prelucrate în sistemul de evidență 

gestionat de CNI (inclusiv nu este clar perioada de timp în care 

aceste declarații de avere/interese personale se vor afla în regim 

de acces public, fiind plasate pe pagina-web oficială a acestei 

autorități).  Potrivit art. 11 al Legii privind protecţia datelor cu 

caracter personal, condiţiile şi termenele de stocare a datelor cu 

caracter personal se stabilesc de legislaţie, ţinîndu-se cont de 

prevederile art. 4 alin. (1) lit.e) al aceluiaşi act legislativ, citat: 

”datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării trebuie să 

fie stocate într-o formă care să permită identificarea subiecţilor 

datelor cu caracter personal pe o perioadă care nu va depăşi durata 

necesară atingerii scopurilor pentru care sînt colectate şi ulterior 

prelucrate”. 

Totodată, la încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu 

caracter personal, dacă subiectul nu şi-a dat consimţămîntul pentru 

o altă destinaţie sau pentru o prelucrare ulterioară, conform art. 11 

alin. (3), aceste date cu caracter personal trebuie să fie: 

- distruse; 

- transferate unui alt operator, cu condiţia ca operatorul 

iniţial să garanteze faptul că prelucrările ulterioare au scopuri 

similare celor în care s-a făcut prelucrarea iniţială; 

- sau transformate în date anonime şi stocate exclusiv în 

scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică. 

Deși legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal nu 

stabileşte expres careva termeni de stocare a unor astfel de 

275. Nu se acceptă. 

Declarațiile vor fi publice și menținute online. 



                                                                                                                                                                              
            
 

categorii de date cu caracter personal (aceștia fiind stabiliți, după 

caz, de alte acte legislative/normative sau lăsați la latitudinea 

rezonabilă a operatorului de date), cert este faptul inadmisibilității 

stocării datelor cu caracter personal pe o perioadă nedefinită, 

operatorul fiind obligat să-şi stabilească din start o limită, prin 

prisma prevederilor legislaţiei naţionale, urmînd ca după expirarea 

termenului să le distrugă sau să le depersonalizeze (eventual să 

decidă retragerea anumitor declarații de pe pagina web-oficială a 

CNI). 

276. Avînd în vedere intenția creării ulterioare a unui Registru 

electronic al subiecților declarării averii și intereselor personale, 

care ar contribui la identificarea subiecților care nu au depus 

declarații, inclusiv atragerea la răspundere a acestora, după caz, 

subliniem următoarele: Modul de instituire/ținere unor registre de 

stat este reglementată de Legea cu privire la registre, care, de 

altfel, impune în cazul acestora o procedură importantă de urmat: 

elaborarea și aprobarea concepției sistemului informațional și a 

regulamentului privind modalitatea de ținere a registrului, inclusiv 

reglementează unele cerințe privind protecția datelor cu caracter 

personal intenționate a fi prelucrate în registru. 

Este oportun de asemenea transmiterea ulterioară a acestor două 

proiecte spre avizare inclusiv și Centrului (ca instituție interesată). 

276. Se acceptă. 

71. Ministerul Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor 

277. În denumirea proiectului legii cuvîntul ,,cadourile” de ajustat 

potrivit normelor gramaticale. 

277. A se vedea modificările operate în titlul 

legii. 

 

278. La art. 1 alin.(1) lit.b) cuvîntul ,,control” de completat cu 

cuvintele „exercitat de către public (civic)”, pentru a specifica 

cine poate exercita controlul activităţii funcţionarilor. 

278. Nu se acceptă. Proiectul de lege respectiv 

reglementează mecanismul de control al averii 

dobândite de subiectul declarării și membrii 

familiei acestuia în perioada exercitării 

mandatului, funcției publice sau de demnitate 

publică și respectării regimului juridic al 

conflictelor de interese, al incompatibilităţilor și 

al restricțiilor. Control care este exercitat de către 

Centrul Național de Integritate. Prin urmare, nu 

este vorba despre un control al activității 

funcționarilor publici 

279.  La art. 2 urmează a fi inclusă noțiunea de ,,cadou”; 279. Se acceptă. 

280. La art. 2 la noțiunea de ,,concubin/concubină” urmează a fi 

precizată modalitatea probării conviețuirii împreună prin liber 

consimţămînt a eventualilor subiecţi ai declarării averilor şi 

intereselor personale; 

280. Nu se acceptă. 

În ce privește concubinajul menționăm că 

includerea acestei categorii de subiceți ai 

declarării este generală în primul rînd din 

recomandările internaționale, precum și 

experiența altor state. Pe de altă parte, nu este 

corect ca partenerii căsătoriți și cei necăsătoriți 



                                                                                                                                                                              
            
 

să fie tratați diferit, mai ales dacă persoanele 

împart aceiași „gospodărie”.   

Modificarea dată va exclude posibilitatea 

ascunderii averilor. 

281. La art. 2 noţiunea de conflict de interese conţine în sine 

două elemente: 

(a) conflictul apare între interesul public şi interesele 

personale ale funcţionarului public;  

(b) interesele personale ale funcţionarului public ar putea 

influenţa necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi 

responsabilităţilor oficiale ale acestuia, dar nu invers.  Reieşind 

din cele expuse se propune de a expune noţiunea de conflict de 

interese în următoarea redacţie: 

,,conflict de interese - conflictul între exercitarea atribuţiilor 

funcţiei deţinute şi interesele personale ale persoanelor specificate 

la art.3 din prezenta lege, în calitatea lor de persoane private, care 

ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obiectivă şi 

imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin potrivit 

prezentei legi”. 

281. Nu se acceptă.  

De fapt redacția noțiunii de „conflict de interese” 

include elementele menționate în obiecția 

formulată. 

282. La art. 2  ţinînd cont de modificarea noţiunii de ,,conflict de 

interese” este necesară şi modificarea noţiunii de ,,interes 

personal”, care va avea următoarea redacţie: 

,,interes personal - orice interes al persoanelor specificate la 

art.3 din prezenta lege, material sau nematerial, care rezultă din 

necesităţile sau intenţiile personale ale acestuia, din activităţi care 

altfel pot fi legitime în calitate de persoană privată, relaţiile lui cu 

persoanele apropiate sau persoanele juridice de drept public și 

drept privat, precum şi care rezultă din preferinţele sau 

angajamentele acestuia”; 

282.  Nu se acceptă. 
Redacția din proiect este una explicită și clară și 

nu necesită a fi revizuită. 

283. La art. 2 noţiunea de ,,instituţie publică subordonată” 

urmează a fi ajustată potrivit Legii nr. 98 din 04 mai 2012. 
283. Se acceptă. 

284. Denumirea art. 3 urmează a fi reformulată şi completată cu 

cuvintele ,,şi a cadourilor” pentru a fi adus în concordanţă cu 

denumirea proiectului şi scopul urmărit de autor la elaborarea 

acestuia. 

284. Nu se acceptă. 

Toate prevederile ce se referă la cadouri au fost 

excluse din proiectul de lege. 

285. La art. 4 lit. e) nu se face menţiuni speciale referitoare la 

particularităţile declarării angajamentelor financiare, stabilind 

doar că subiecții declară datoriile personale sau ale membrilor 

familiilor acestora și nu este clar, dacă este necesar de declarat 

angajamentele financiare contractate pe parcursul anului pentru 

care se face declaraţia sau cele care au ajuns sau nu au ajuns la 

scadenţă pe parcursul anului pentru care se depune declaraţia. 

285.  Nu se acceptă. 

Se vor declara datoriile personale pe parcursul 

anului precedent.  

286. Considerăm necesară completarea art. 11 cu prevederi care ar 

indica persoanele ce sunt obligate să păstreze secretul 

informaţiilor din declaraţii şi anume, persoanele care sunt 

responsabile de colectarea declaraţiilor, membrii Centrului 

286.  Se acceptă. 



                                                                                                                                                                              
            
 

Național de Integritate și ai Consiliului de Integritate. 

287. Un alt aspect problematic, este cel al declarării veniturilor şi 

proprietăţii de către membrii Centrului Național de Integritate. 

Reieşind din faptul, că pentru realizarea sarcinilor atribuite 

Centrului Național de Integritate este necesară asigurarea 

independenţei acesteia în raport cu alte autorităţi publice, persoane 

fizice sau juridice de drept public și de drept privat, verificarea 

declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate a membrilor şi 

funcţionarilor ei de asemenea, trebuie să garanteze această 

independenţă. Acest lucru implică atribuirea competenţei de 

verificare a declaraţiilor unui organ, care nu ar dispune de 

mijloace de intimidare şi care nu ar putea influenţa ulterior decizia 

Centrului Național de Integritate. 

Din aceste considerente, susținem atribuirea acestei competenţe 

Parlamentului Republicii Moldova, care urmează să creeze în 

acest sens o comisie specială. 

287. Nu se acceptă. 

Nu vor mai fi membri la CNI, ci doar un 

președinte și vicepreședinte, conform proiectului 

de Lege cu privire la Centru Național de 

Integritate. 

288. La art. 27 nu este clar dacă conducătorii sau adjuncţii 

acestora din cadrul întreprinderilor de stat cad sub incidența 

normelor respective, deoarece lipsesc reglementări referitor la 

,,întreprinderile de stat”. 

288. Articolul 27 a fost exclus din proiectul de 

lege. 

289. La art. 30 alin.(8) la finalul propoziției cuvintele ,,se abrogă” 

de exclus ca fiind inutile 

289. Se acceptă. 

290. La anexa nr. 1 la cap. III pct. 1 cuvîntul ,,autoturisme” de 

substituit cu cuvîntul ,,autovehicule”, potrivit prevederilor Legii 

nr. 131-XVI din 07 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier; 

290. Nu se acceptă.  

Punctul vizat în obiecție de fapt enumeră toate 

autovehiculele.  

291. la cap. IV. secţiunea nr. 3 considerăm oportun a fi 

reformulată în următoarea redacţie: 

,,3. Alte active care nu cad sub incidenţa secţiunii nr. 1 şi nr. 2.”. 

291. Nu se acceptă. 

Se prezumă că dacă un bun nu se include în pc.1 

sau 2 se va include la pct. 3 

72. Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea 

Discriminării și Asigurarea Egalității 

292. Ca urmare a examinării proiectului Legii privind declararea 

averii, intereselor personale, conflictelor de interese şi cadourilor, 

Consiliul constată că autorii proiectului utilizează sintagma 

”invalid din copilărie” în cadrul noțiunii de „persoană aflată la 

întreţinere” prevăzută de art. 2  lit. a) a proiectului de lege supra și 

consideră că ea urmează a fi înlocuită cu sintagma  „persoană cu 

dizabilităţi”, dat fiind faptul că odată cu intrarea în vigoare a Legii 

nr. 60 din 30.03.2012 cu privire la incluziunea persoanelor cu 

dizabilități, precum și odată cu aprobarea de către Guvern a 

Hotărârii nr. 65 din 23.01.2013 cu privire la determinarea 

dizabilității și capacității de muncă s-a demarat procesul de 

excludere din vocabularul atât legislativ, cât și cel comun al 

termenului de ”invalid” și derivatele acestuia. Din considerentul 

faptului că aceste noțiuni au caracter denigrator, atât societatea, 

cât și autoritățile publice trebuie să facă uz de un limbaj potrivit 

conceptului incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.  

292. Se acceptă.  

73. Transparency International Moldova 293. În art. 2  Noţiuni, a expune noţiunile de conflict de interese şi 

diferenţă vădită în următoarea redacţie: 
293.  Se acceptă parțial.  



                                                                                                                                                                              
            
 

1.1. „Conflict de interese – conflictul dintre interesul public şi 

interesele personale ale subiectului declarării, în care interesele 

personale ale acestuia ar putea influenţa necorespunzător 

îndeplinirea obiectivă şi imparţială a responsabilităţilor şi 

obligaţiilor ce îi revin potrivit legii”; 

1.2. „Diferenţă vădită (substanţială) – diferenţa dintre averea 

dobândită şi veniturile obţinute de către subiectul declarării în 

comun cu membrii familiei pe parcursul exercitării mandatului, 

funcţiei sau demnităţii publice, care depăşeşte de cel puţin 6 ori 

venitul lunar al declarantului şi a membrilor familiei acestuia 

pentru aceiaşi perioadă”. 

294. De asemenea, propunem de a specifica persoanele apropiate 

care se referă la rude prin sînge pînă la gradul IV și rude prin 

afinitate pînă la gradul II. 

294. Se acceptă.  

295. Totodată, propunem de a restabili noţiunea de interes public, 

prevăzută în Legea 16/2008 „Interes public – interesul general al 

societăţii ca persoanele care deţin funcţii publice să ia, în 

îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu, decizii imparţiale şi 

legitime”. 

295.  Nu se acceptă. 

Noțiunea e prea generală și va crea probleme la 

aplicarea acesteia, creând interpretări diverse. 

296. A include în lista subiecţilor declarării, expusă în art. 3, 

candidaţii la funcţia de demnitate publică. Totodată, a nota în   lit. 

h) a acestui articol „persoanele care depun declaraţiile conform 

prevederilor art. 6 (4) şi (5)
1
”. 

296. Nu se acceptă.  

În ce privește candidații la funcția de demnitate 

publică precizăm că însăși noțiunea de 

„candidat” nu oferă statutul de subiect al 

declararării deoarece persoana nu deține o 

funcție publică sau de demnitate publică. Mai 

mult ca atît, e dubioasă realizarea unui control al 

averii candidaților atîta timp cît aceștia nu vin 

din funcția publică și nu au încălcat regimul 

fiscal. De asemenea, verificarea candidaților: pe 

de o parte ar tergiversa procesele de numire în 

funcție, pe de altă parte ar aglomera nejustificat 

activitatea Centrului. 

297. A exclude din art. 4 alin (1) cuvintele pentru perioada de 

declarare, iar în alin. (2) a specifica „Subiecţii declarării care 

depun declaraţia conform prevederilor art. 6(3) declară veniturile 

obţinute, cadourile primite în anul fiscal precedent, iar bunurile 

deţinute şi interesele personale relevante - la finele anului fiscal 

precedent”; 

297. Nu se acceptă. 

Proprietatea urmează a fi declarată la ziua 

declarării, pentru  a  evita interpretările diferite 

în procesul de urmărire a averii în procesul de 

control. 

298. a introduce după art. 4 alin. (4) un alineat cu următorul 

conţinut: 4(5) „Subiecţii declarării care depun declaraţia conform 

prevederilor art. 6(1), 6(2), 6(4) şi 6(5) declară veniturile obţinute 

în  anul  fiscal precedent, iar bunurile deţinute  şi interesele 

personale relevante - la data depunerii declaraţiei”. În acest 

context, propunem de a renumerota art. 4(5) şi 4(5) din proiect 

298. Nu se acceptă. 

 Propunerea e formulată într-o formulă 

inaccesibilă pentru a întețege exact ce urmează a 

fi modificat și de ce.  

                                                           
1
 A se vedea completările la articolul 6 din proiectul legii. 



                                                                                                                                                                              
            
 

corespunzător în 4(6) şi 4(7). 

299. a introduce un alineat nou 6(1) care va specifica termenul 

depunerii declaraţiei de către candidaţii la funcţia de demnitate 

publică;  

299. Nu se acceptă. 

Termenul e aplicabil pentru toți funcționarii 

publici, cît și pentru persoanele cu funcții de 

demnitate publică.  

300. În art. 6 (1) la categoria bunurilor reflectate pentru anul fiscal 

precedent ar trebui referite cadourile și bunurile notate la 

subpunctele f) și c). 

300. Se acceptă parțial. 

 

301. A renumerota alineatele ce urmează, expunându-le in 

următoarea ordine şi redacţie6 (2) Subiecţii declarării depun 

declaraţia în termen de 30 zile de la data angajării, validării 

mandatului ori numirii în funcţie, după caz. La schimbarea 

funcţiei în cadrul aceleiaşi entităţi, prin avansarea în funcţie sau 

numirea în altă funcţie, nu se depune o nouă declaraţie.  

6 (3) Subiectul declarării va depune anual, pînă la data de 31 

martie, declaraţia pentru anul fiscal precedent. 

6 (4) Subiectul declarării va depune declaraţia la în termen de 

30 de zile din data încetării raporturilor de serviciu sau încheierii 

mandatului la locul anterior de lucru. 

6 (5) După încetarea raporturilor de serviciu sau încheierii 

mandatului, persoanele indicate în art. 23 (3) vor depune 

declaraţia la în termen de 30 de zile de la expirarea unui an 

calendaristic de la încetarea raporturilor de serviciu sau încheierea 

mandatului.  În această situaţie declaraţia se va depune la locul 

anterior de lucru. 

6 (6)  Prevederile din alin (5) nu se aplică în cazul în care 

subiectul declarării în perioada de până la un an de la încetarea 

raporturilor de muncă sau încheierea mandatului, se angajează 

sau, după caz, este numit într-o nouă funcţie sau demnitate 

publică. 

302.Se acceptă parțial. 

 A se vedea modificările operate la art. 6. 

 

303. În art. 7 (3) a prevedea că Registrul declaraţiilor de avere şi 

interese personale este public. 
303. Se acceptă. 

304. Întrucît în standardele internaționale din domeniu nu există 

noțiunea de conflict de interese consumat, iar introducerera unei 

atare noțiuni ar putea crea confuzii în înțelegerea a ceea ce este un 

conflict de interese, precum și luînd în considerare că art. 29 (4) 

prevede răspunderea pentru emiterea/adoptarea unui act 

administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea 

dispozițiilor legale privind conflictul de interese, propunem de a 

exclude din proiectul de lege noțiunea de conflict de interese 

consumat și mențiunile referitoare la acesta: subpunctul c) din 

articolul 17 (1), alin. (9) din art. 17, alin. (8) din art. 19. 

304. Nu se acceptă. 

Legislația altor state recunoaște noțiunea de 

conflict de interese consumat  și chiar îl 

incriminează în legislația penală (ex. România, 

Germană). 

305. Totodată, propunem de a reformula denumirea art. 20-Efectul 

juridic al actelor emise, adoptate sau încheiate cu încălcarea 

dispozițiilor legale privind conflictul de interese. 

305. Se acceptă. 



                                                                                                                                                                              
            
 

306. De asemenea, propunem de a expune art. 17 alin. (5) în 

redacția ”Informarea despre apariția conflictului de interese real se 

va face în forma unei declarații scrise care trebuie să conțină date 

despre natura conflictului de interese și modul în care acesta poate 

influența îndeplinirea imparțială și obiectivă a mandatului, 

funcției publice sau de demnitate publică.” 

306. Se acceptă.  

307. În continuare – propunem de a renumerota şi expune 

alineatele din actualul proiect de lege, începând cu 18 (4).  

307. Propunerea nu este relevantă, urmare a 

modificărilor operate în proiectul de Lege. 

308. Propunem de a expune  art.21 (1) în redacţia „Actele 

administrative emise/adoptate sau actele juridice încheiate de  

subiectul declarării direct sau prin persoane interpuse cu 

încălcarea prevederilor art. 18 (2) sunt lovite de nulitate absolută”. 

308. Se acceptă. 

74.  Centrul de Analiză și Prevenire a 

Corupției 

309. La art. 2 „Definiții” Condițiile aplicate alternativ și nu 

cumulativ pot duce la un număr infinit de mare de persoane care 

să fie la întreținerea cuiva. Astfel, toți cetățenii Republicii 

Moldova și cetățenii străini care locuiesc în Moldova și dispun de 

un venit anual egal cu pînă la 2 salarii medii pe economie se 

califică ca fiind persoană la întreținere. În același timp aplicarea 

cumulativă a condițiilor ar putea duce la limitarea semnificativă a 

persoanelor care ar putea fi considerate ca fiind la întreținere în 

sensul proiectului de lege. În același timp condițiile ce țin de 

invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală este o 

cerință foarte specifică și include doar persoanele cu dizabilități 

care provin din linie colaterală, nu și din partea propriei familii. 

Condiția de a își face studiile la secția cu frecvență a unei instituții 

de învățămînt din țară și străinătate mai mult de 5 luni pe 

parcursul anului fiscal ar fi mai complicat de asigurat, în schimb 

condiția de sau națională sau din străinătate extinde adecvat 

numărul de potențiali aflați la întreținere. Din litera d) nu rezultă 

dacă salariul mediu pe economie este lunar sau anual, necesită 

concretizări. 

Recomandare: 

Revizuirea condițiilor de stabilire a calității de persoană aflată la 

întreținere. 

309. Se acceptă. 

Pe de o parte, a fost concretizat că condițiile sunt 

cumulative și nu alternative. Pe de altă parte au 

fost operate și alte modificări pentru a asigura o 

interpretare corectă a acestei definiții.  

310. La art. 3 alin. (2) art. 30 alin. (5) Prevederea nu respectă 

autonomia Centrului Național de Integritate. Nu sunt stabilite 

prevederi în proiectul legii privind Centrul Național de Integritate 

ce ține de competența de a ține Registrul Electronic al subiecților 

declarării averii și administrate a sistemului on-line de depunere a 

declarațiilor de către subiecții declarării averii și intereselor. 

Recomandare: 

Înlocuirea Guvernului cu Parlamentul în adoptarea modului de 

ținere a Registrului Electronic al subiecților declarării averii și 

intereselor personale. Includerea în proiectul de lege privind 

Centrul Național de Integritate a prevederilor ce țin de competența 

de a ține Registrul Electronic al subiecților declarării averii și 

310.  Se acceptă parțial 

 



                                                                                                                                                                              
            
 

intereselor personale și a funcției de creare și menținere a 

sistemului on-line de depunere a declarațiilor electronice. 

311. La art. 4 alin. (1) lit. c) formularea ”a căror valoare 

depășește suma de 35000 lei fiecare” este ambiguă și gramatical 

incorect formulate. 

Recomandare: 

Utilizarea sintagmei ”dacă valoarea oricărui bun depășește 35000 

lei” în loc de ”și a căror valoare depășește suma de 35000 lei 

fiecare” 

311. Se acceptă.  

312. La art. 4 alin. (2) lit. c)  Termenul de economii care 

depășesc suma de 20000 lei este ambiguu. Termenul de economii 

poate fi valabil și pentru conturi bancare de depozit și poate aduce 

confuzii. 

Recomandare:  

Utilizarea sintagmei ”numerarul în monedă națională sau valută 

străină care depășește 20000 lei” în loc de ”economiile care 

depășesc suma de 20000 lei” 

312. Se acceptă.  

313. La art. 5 alin. (1) utilizarea termenilor  ”în scris” și ”on-

line” este ambiguă și neclară. În ambele cazuri forma de depunere 

a declarației este în formă scrisă. Astfel, poate exista forma scrisă 

și verbală în calitate de forme de exteriorizare a voinței unui 

subiect. În cazul dat forma scrisă este necesară din considerente de 

probare a declarației. În afară de aceasta, legislația privind 

semnătura electronică și documentul electronic prevede existența 

documentului electronic și a documentului analog, primul putînd 

fi semnat cu semnătură electronică, iar al doilea cu semnătură 

olografă (articolul 13 alin. 1 din Legea privind semnătura 

electronică și documentul electronic). Astfel, în cazul declarației 

poate avea forma pe suport de hîrtie și forma electronică a 

documentului. 

Recomandare:  

Utilizarea termenilor de ”în scris pe suport de hîrtie sau sub formă 

de document electronic transmis în regim on-line” în loc de ”în 

scris sau on-line”. 

313. Se acceptă parțial. 

 

314. La art. 6 alin. (1) reglementările privind data limită de 

depunere a declarațiilor pe impozitul pe venit este 25 martie a 

anului următor anului de declarare și nu 31 martie. 

Recomadare: 

Înlocuirea termenului de 31 martie cu termenul de 25 martie. 

314. Nu se acceptă. 

Menținerea termenului de 31 martie va facilita 

obținerea informațiilor necesare pentru a fi 

incluse în declarație.  

315. La art. 20 alin. (3) deși este clar faptul că din considerente 

de previzibilitate a legii și a actului justiției, procedura de 

declarare a nulității absolute nu se aplică pentru actele normative 

și judiciare, nu sunt stabilite alte acțiuni față de aceste cazuri. 

Dacă CNI nu poate continua acțiunile în cazul depistării 

conflictului de interese, atunci alte instituții ar urma să preia 

această funcție și să cerceteze din altă perspectivă actele emise cu 

315. Se acceptă parțial.  

Reforma Procuraturii, are drept obiectiv 

excluderea competențelor procuraturii din alte 

domenii care țin de competența altor instituții, 

pentru ca procurorii să se poată concetra pe 

atribuțiile sale principale derivate din procedura 

penală.  Astfel, competențele ce se referă la 



                                                                                                                                                                              
            
 

luarea de acțiuni. 

Recomandare: 

Stabilirea obligației pentru Procuratură să examineze dosarele cu 

implicarea funcționarilor publici, persoanelor cu funcții de 

demnitate publică și judecătorilor atunci cind sunt depistate stări 

de conflict de interese și este necesară declararea nulității lor 

absolute. De asemenea, părțile în procesele în care s-a depistat 

conflictul de interese de către CNI ar trebui să dispună de dreptul 

de a contesta decizia instanței de judecată. 

depistarea conflictelor de interese ține de Centrul 

National de Integritate, iar în cazuol în care 

acesta va constata elementele unei infracțiuni în 

acțiunile unui funcționar public, atunci Centrul 

va sesiza procuratura pentru a întreprinde 

acțiunile necesare, ținînd cont de atribuțiile 

acesteia în calitate de organ de urmărire penală. 

316. La art. 28 alin. (2) se face referire directă la denumirea legii. 

Recomandare:  

Opinăm că pentru a asigura accesibilitatea textului legii şi a 

normei de trimitere, este oportun de a indica cu precizie numărul 

şi data adoptării legii la care se face referinţă. 

316. Se întelege intenția autorului obiecției, însă 

nu trebuie să se uite că Legea cu privire la 

Centrul Național de Integritate e un proiect, 

respectiv pentru moment nu putem să spunem 

care va fi numărul acesteia, și nici data cînd va fi 

publicată.  

317. La art. 30 alin. (8) formularea gramaticală incorectă - se 

repetă verbul se abrogă. 

Recomandare: 

Excluderea la final a sintagmei ”se abrogă”. 

317.  Se acceptă.  

 

Ministru                                                                                            Vladimir CEBOTARI 

 

 


