
                                                                                                          
 

 

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul de Lege cu privire la Centrul Național de Integritate 

 

 

Nr.  Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

 

1. Ministerul Culturii Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

2.  Agenția Națională pentru 

Reglementare în 

Energetică 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

2. Consiliul Raional Briceni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

3. Consiliul Raional Glodeni Lipsă de obiecţii şi propuneri.   

4. Consiliul Raional Hîncești Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

5. Judecătoria Glodeni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

6. Judecătoria Florești Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

7. Judecătoria Orhei Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

8. Judecătoria Comrat Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

9. Judecătoria Briceni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

10. Judecătoria sect. Buiucani, 

mun. Chișinău 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

11. Judecătoria Hîncești Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

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

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

14. Comitetul executiv al 

Găgăuziei 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

15. Ministerul Tineretului și 

Sportului  

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

16. Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

17. Ministerul 

Transporturilor și 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

18. Ministerul Sănătății Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

19. Comisia Națională a Pieței 

Financiare 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

20. Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

21. Biroul Relații Interetnice Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

22. Centrul Serviciului Civil Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

23. Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

24. Agenția Turismului Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

25. Consiliul raional Călărași Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

26. Consiliul raional Căușeni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  



                                                                                                          
 

27. Consiliul raional Soroca Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

28. Consiliul raional Ungheni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

29. Consiliul raional 

Dondușeni 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

30. Consiliul raional Taraclia Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

31. Consiliul raional 

Șoldănești 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

32. Consiliul raional Rîșcani Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

33. Consiliul raional Rezina Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

34. Consiliul raional Strășeni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

35. Consiliul raional Ialoveni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

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

37. Compania Națională de 

Asigurări în Medicină 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

38. Serviciul de Protecție și 

Pază de Stat 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

39. Consiliul Raional Cimișlia Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

40. Consiliul Superior al 

Magistraturii  

A avizat 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. Ministerul Apărării 1. La Capitolul III, art. 6, alin. (2) cuvîntul ”unități” propunem să fie substituit cu cuvîntul 

”persoane”, pentru a fi specificat expres că se referă la efectiv. 
1.  Nu se acceptă. 

Legislația în vigoare permite utilizarea 

acestei noțiuni. 

2. Literele k) și m), la art. 8, alin. (1) și art. 10, alin. (3) propunem să fie expuse în următoarea 

redacție ”nu a fost și nici nu este colaborator operativ sau agent sub acoperire, inclusiv informator 

al serviciilor de informații”, dat fiind faptul că redacția propusă de autor folosește unele expresii 

tautologice care duc la interpretare eronată a acestor articole. 

2. Se acceptă.  

43.  Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

3. La alin. (2) al art. 7, considerăm oportună stabilirea mandatului preşedintelui şi 

vicepreşedintelui pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire o singură dată pe un 

termen de 4 ani. 

3.  Se acceptă parțial.  

 

4. La art. 8 prevederile lit. d) şi e) ale alin. (1) sunt contradictorii, deoarece, în redacţia actuală, 

poate candida la funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al Centrului Naţional de Integritate 

persoana care potrivit lit. d) „are studii superioare juridice, economice, administraţie publică sau 

management”, iar potrivit lit. e) „are o vechime în muncă de cel puţin 7 ani în domeniul juridic”. 

4. Se acceptă.  

5. La art. 8 reieşind din atribuţiile Centrului şi, luînd în consideraţie înalta funcţie de 

responsabilitate a preşedintelui/vicepreşedintelui, propunem completarea lit. j) a alin. (1) la final 

cu textul „, scris şi vorbit, precum şi cel puţin o limbă de circulaţie internaţională”. 

5. Nu se acceptă.  

Cunoașterea unei limbi de circulației 

internațională va constitui un avantaj pentru 

selecție, dar un un criteriu de selectare.  

6. Referitor la alin. (5) al art. 14, propunem ca statutul special conferit inspectorului de 

integritate (funcţia publică cu statut special) să fie argumentat în Nota informative la prezentul 

proiect. 

6. Se acceptă. 

7. La art. 16 propune completarea lit. c) a alin. (1) după cuvintele „şi forma juridică de 

organizare” cu sintagma „în condiţiile contractelor încheiate”, în scopul evitării contradicţiei cu 
7. Nu se acceptă. 

Detaliile propuse se prezumă și nu trebuie 



                                                                                                          
 

prevederile alin. (4) al art. 2. specificate în lege. 

8. La art. 16 lit. d) a alin. (1) ce vizează prelucrarea datelor cu caracter personal necesită o 

atenţie sporită din partea Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi 

urmează a fi consultată cu acesta prin prisma Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal. 

8.  Se acceptă. 

Proiectul a fost remis pentru avizare și 

Centrului pentru protecția datelor cu 

caracter personal. 

9. La art. 23, considerăm necesară precizarea circumstanţelor în care procedura de control al 

averii şi intereselor personale poate fi iniţiată. 
9.  Nu se acceptă. 

Temeiurile sunt la art. 19 din proiectul de 

Lege. 

10. Art. 23, alin. (6) al proiectului, care prevede dreptul inspectorului de integritate să ceară 

probele privind caracterul licit al averii deţinute, precum şi art. 25, care prevede dreptul 

inspectorului să solicite documentele şi informaţiile întru justificarea averii, ar putea intra în 

contradicţie cu prezumţia caracterului licit al dobîndirii proprietăţii, stabilită în Hotărîrea Curţii 

Constituţionale nr. 21 din 20.10.2011 privind interpretarea articolului 46 alin. (3) din Constituţie 

(în special, par. 23 – 25, 38 şi 40), sarcina de a dovedi caracterul ilicit al averii revenind părţii care 

invocă ilegalitatea dobîndirii acesteia (par. 36 şi 47). 

De asemenea, art. 9 al Codului civil stipulează expres că buna credinţă a persoanei se prezumă 

pînă la proba contrară. Reieşind din prevederile art. 16 din Constituţia Republicii Moldova, 

Curtea Constituţională, în par. 38 al Hotărîrii nr. 21 din 20.10.2011 menţionate, a 3nclusive 

expres că „nu trebuie să existe discriminări în faţa responsabilităţii morale, sociale, juridice, 

pentru nici o persoană şi nici pentru 3nclusive statului sau orice fel de funcţionari publici sau 

3nclusi”. 

10. Nu se acceptă. 

Prevederile date nu încalcă principiul 

prezumției vinovăției deoarece obligația 

este a inspectorului de integritate și are 

drept scop asigurarea dreptului la apărare a 

persoanei. Mai mult ca atît, principiul 

invocat nu este unul absolut și poate fi 

limitat în condiții clar stabilite de lege. 

11. La art. 27, alin. (4), este necesar de a exclude normele ce se referă la depunerea cererii 

privind confiscarea averii cu caracter nejustificat pe baza actului de constatare, deoarece acestea 

intră în contradicţie cu principiul, conform căruia confiscarea poate fi permisă doar ca urmare a 

pronunţării unei hotărîri judecătoreşti definitive, inclusiv cu cele stabilite în par. 32 al Hotărîrii 

Curţii Constituţionale nr. 21 din 20.10.2011. 

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. 

11.   Nu se acceptă. 

Nu este legătură cauzală dintre confiscarea 

averii și testarea integrității, subiect expus 

în hotărîrea Curții Constituționale. Mai mult 

ca atît, confiscarea averii cu caracter 

nejustificat va fi dispusă de instanța de 

judecată.  

Proiectul a fost remis la coordonare 

Consiliului Europei și Băncii Mondiale. 

44.  Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor 

12. La art.5, alin. (1), lit.b) urmează de concretizat sintagma „există diferență vădită 

(substanțială)”, prin cifre și reguli de calcul în proporții procentuale concrete pentru fiecare caz în 

parte.  

Astfel, este inadmisibil ca o astfel de procedură decisivă (atribuție a Centrului Național de 

Integritate) de importanță funcțională față de procedura anchetei desfășurate, să fie admisă într-un 

sens extins și posibil pentru interpretări subiective. 

12. A se vedea Legea privind declararea 

averii și intereselor personale 

13.  La art.5, alin.(1), lit. i) se menționează că Centrul pînă la data de 1 martie a anului în curs, 

pregătește raportul de activitate pentru anul precedent. Astfel, în condițiile în care acest raport 

include și informația specifică cu privire la ponderea declarațiilor depuse pentru anul precedent și 

plasarea acestora pe paginile web, așa cum prevăd condițiile proiectului Legii privind declararea 

averii, intereselor personale,conflictelor de interese și cadourilor, considerăm necesar extinderea 

termenului de prezentare a raportului. 

13. Nu se acceptă.  

14. Art. 8, alin. 1, lit. i) – urmează a fi menționat  în ce condiții, a fost supusă testării cu 

poligraful, candidatura, sau dacă este nevoie de o dovadă că a fost testată, deoarece condiția dată 

se referă la trecutul candidatului. Or, candidatul să fie testat cu poligraful în fața Consiliului de 

Integritate, cînd se organizează concursul. 

14. Se acceptă parțial. 

Prevederea dată a fost exclusă din proiectul 

de lege. 

 



                                                                                                          
 

15. Art. 11, alin. 4 – Consiliul nu poate propune repetat aceeași candidatură deoarece ea a fost 

deja respinsă din cauza ”…incompatibilității candidatului cu funcția respectivă sau de încălcare de 

către acesta a legislației”, conform alin. 2 al aceluiași articol, și, în cazul în care candidatul este 

respins, Consiliul urmează să-și înceteze activitatea din cauza incompetenței de selecție a 

candidaților și organizare defectuoasă a concursului. 

15. Nu se acceptă. 

 

16. La art.35, alin.(3) considerăm oportun de a substitui sintagma „în baza expertizei” cu 

sintagma „în baza unei expertize desfășurate de către o instituție independentă selectată prin 

concurs public”. Astfel, considerăm că în cazul procurării unor bunuri mobile și imobile în 

condițiile prețurilor de piață, evaluarea acestora poate fi diferită  decît valoarea bunurilor evaluate 

în cadrul instituțiilor de stat, totodată, acest mecanism ar permite evitarea conflictelor de interese 

și a unor acțiuni cu tentă coruptivă și interese personale. 

16. Nu se acceptă.  

Modul în care se va realiza expertiza 

constituie obiectul de reglementare a altor 

legi.  

 

 

45. Ministerul Mediului 17. La articolul 15 alineatul (2), cuvîntul ”administrativă” urmează a fi substituit cu cuvîntul 

”contravențională”. 
17. Se acceptă. 

46. Agenția Relații Funciare și 

Cadastru 

18. Considerăm, că subiecții de drept specificați în art. 3 din Legea actuală de depunere a 

declarațiilor, fiind eliberați în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 158-XVI 

din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, să nu depună 

declarații de avere deoarece se admite prezentarea dublă a unor astfel de informații. 

Este oportun ca subiecții sus menționați să depună declarația doar la finele anului (pe perioada 

unui an de activitate) indiferent de numărul autorităților în cadrul cărora a activat. 

În cazul acceptării acestor propuneri considerăm, că se va simplifica activitatea factorilor 

implicați, fiind redus considerabil numărul informațiilor în format de hîrtie, fapt ce va permite în 

final reducerea declarațiilor expediate în adresa Centrului Național de Integritate. 

18. Nu se acceptă.  

În situațiile prevăzute la art. 63 alin. (1) 

oricum e vorba de încetarea raporturilor de 

muncă, respectiv se va depune declarația de 

avere urmare a încetării acestora.  

 

47. Casa Națională de 

Asigurări Sociale 

19. Considerăm că în Legea respectivă urmează de introdus un articol aparte care ar prevedea ce 

se subînțelege prin noțiunea ”diferența vădită (substanțială) și nejustificată”. 
19. Nu se acceptă. 

 Definiția dată se regăsește în Legea privind 

declararea averii și intereselor personale. 

Totodată, urmează a se vedea art. 1 alin. (2), 

care stabilește că toate noțiunile utilizate în 

lege vor fi aplicate în sensul atribuit de 

Legea privind declararea averii și 

intereselor personale.  

20. Art. 2 alin. (4)-la final se propune completarea cu o nouă sintagmă ”Cheltuielile legate de 

asigurarea conexiunii on-line la bazele de date a entităților vor fi suportate din mijloacele 

bugetului de stat”. 

20. Se acceptă. 

21. Art. 5 se completează cu un nou alineat ”n) asigură instruirea specialiștilor entităților publice 

în domeniul declarării averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor.”. 
21. Se acceptă.  

22. Art. 10 alineatul (4) se completează cu un nou alineat ”l) aprobarea proiectului bugetului anual 

al Centrului”. 
22. Nu se acceptă. 

Bugetul CNI-ului poate fi aprobat de 

Parlament și nu de Consiliu.  

23. Art. 11 alineatul 2 propunem de exclus cuvintele ”poate” și ”o singură dată”. 23. Nu se acceptă. 

Acesta reprezintă un mecanism pentru 

filtrarea candidaților propuși pentru funcția 

de Președinte și vicepreședinte a CNI-lui. 

Totuși, refuzul urmează a fi motivat ca 

Consiliul să cunoască despre temeiurile ce 

au stat la baza refuzului Președintelui RM. 

24. La art. 11 alineatul 4 de exclus după cuvîntul Consiliul contextul ”poate propune aceeași 24. Nu se acceptă.  



                                                                                                          
 

candidatură pentru funcția de președinte și vicepreședinte al Centrului cu votul a 2/3 din membrii 

săi, sau poate” pe motiv că la alineatul 2 al articolului respectiv Președintele Republicii Moldova 

respinge candidatura numai în cazurile existenței unor probe privind incompatibilitatea 

candidatului cu funcția respectivă sau de încălcare de către acesta a legislației. 

Nu este clară obiecția formulată.  

25. Art. 14 propunem de exclus punctul ”i” la fel recomandăm excluderea și punctului b din 

alineatul 4 pe motiv că conform Legii nr. 269 din 12.12.2008 art. 4 sunt expres prevăzute 

persoanele supuse testării în care funcționarii publici nu se regăsesc, în afară de cei care se 

angajează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție, Serviciului 

de Informații și Securitate și Serviciul Vamal. Mai mult ca atît art. 15 alineatul 2) prevede că 

refuzul testării benevole, inițiată de angajator în cadrul cercetărilor de serviciu, exprimat de 

persoanele menționate la art. 4 lit. a) nu poate servi unicul temei pentru neadmiterea la exercitarea 

atribuțiilor de serviciu și nu poate avea drept urmare lezarea drepturilor și intereselor lor legitime, 

cu excepția cazurilor cînd testarea decurge din contractul de muncă. La fel menționăm că 

funcționarii publici sunt angajați prin numire în baza ordinului și nu a contractului de muncă. 

25. Se acceptă. 

26. Art. 15 alineatul (1) litera i) – după cuvîntul ”constată” se completează cu sintagma ”acțiunile 

contravenționale”, cuvîntul ”contravenții” se exclude. 
26. Nu se acceptă. 

Legislația în vigoare utilizează noțiunea de 

„contravenție” și nu de „acțiune 

contravențională. ” 

27. Art. 23 alineatul (1) de exclus contextul ”cît și în decursul a 3 ani după încetarea acestora”. 27. Nu se acceptă. 

Legislația în vigoare utilizează noțiunea de 

„contravenție” și nu de „acțiune 

contravențională. ” 

28. Art. 32 alineatul 7 de adăugat cuvîntul ”actele legislative”. 28. Nu se acceptă. 

Lato sensu noțiunea de „act normativ” 

include și noțiunea de „act legislativ”. 

29. Art. 33 alineatul 2 de corectat greșeala la cuvîntul ”actuluide” care se scrie separat ”actului 

de”. 
29. Se acceptă. 

48.  Curtea de Conturi 30. La art. 5 alineatul (2), propoziția a doua urmează a fi exclusă, deoarece nu este corectă 

conceptual. 

În conformitate cu art. 133 din Constituția Republicii Moldova și Legea Curții de Conturi nr. 261-

XVI din 05.12.2008, auditul public extern reprezintă activitatea de audit independent efectuată de 

Curtea de Conturi în sectorul public în conformitate cu standardele de audit și prevede exercitarea 

controlului asupra formării, administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și 

administrării patrimoniului de stat. Or, raportul de activitate a unei autorități publice nu poate fi și 

nu trebuie supus auditului public extern. De regulă, raportul de activitate se prezintă organului 

ierarhic superior, în cazul dat – Parlamentului Republicii Moldova. 

30. Se acceptă. 

31. La art. 14 alineatul (5) urmează a fi exclus. 

Norma acestui alineat prevede că funcția de inspector de integritate este funcție publică cu statut 

special. Totodată, potrivit art. 3 din Legea nr. 48 din 22.03.2014 sunt recunoscuți funcționari 

publici cu statut special unii funcționari din serviciul vamal și din serviciul diplomatic care dețin 

grade speciale (Legea serviciului în organele vamale, nr. 1150-XIV din 20.07.2000) și, respectiv 

ranguri diplomatice (Legea cu privire la serviciul diplomatic nr. 761-XV din 27.12.2001). 

De menționat, că legile speciale numite conțin prevederi cu referire la modul de acordare, 

condițiile pentru acordarea, precum retrogradarea și retragerea gradelor speciale/rangurilor 

diplomatice, pe cînd proiectul Legii propus pentru avizare este lipsit de reglementări importante 

legate de statutul special care se atribuie inspectorilor de integritate. În acest context, textul de la 

alineatul (5) nu este argumentat juridic. 

31.Nu se acceptă. 

A se vedea modificările propuse la pct. 1, 

Art. XLV din proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea unor acte 

legislative.  



                                                                                                          
 

32. În raport cu reglementările Capitolului I al proiectului, considerăm că se impune necesitatea 

determinării certe și exhaustive a cadrului juridic de reglementare al activității Centrului. 

Relevanța acestui aspect se motivează prin necesitatea racordării conținutului dispozițiilor 

generale la prevederile art. 28 al Legii nr. 780-XV din 21.12.2001; 

Prin prisma prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 ”Privind controlul financiar public intern”, 

în scopul abordării coerente a normei legale, considerăm că art. 12 al proiectului necesită a fi 

completat cu normele corespunzătoare ce ar determina responsabilizarea conducerii Centrului nu 

doar în calitatea sa de executor de buget, dar și la capitolul asigurării unei bune guvernări, ca 

manager al entității, atribuindu-i răspundere managerială pentru acțiunile, deciziile și politicile 

promovate, inclusiv pentru maximizarea rezultatelor prin optimizarea resurselor, pe baza 

principiilor bunei guvernări, precum și obligația de a raporta despre obiectivele și rezultatele 

atinse. 

Proiectul urmează a fi coordonat și cu alte autorități publice implicate în executarea lui. 

32. Nu se acceptă. 

Proiectul de lege reglementează aspectele 

menționate. 

49.  Comisia Electorală 

Centrală 

33. Apelul, ridicarea mandatului, demiterea sau concedierea din funcția publică deținută să se 

aplice doar după ce hotărîrea emisă va deveni irevocabilă. Pornind de la faptul că,potrivit art. 44 

alin. (1) lit. e) din Codul electoral, pentru participarea în calitate de candidat la funcții elective, 

acesta prezintă Comisiei Electorale Centrale declarația privind averea imobiliară, depunerile 

bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi 

anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din 

fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietății etc., iar aceste 

declarații nu sunt verificate de autorități competente ale statului, și astfel candidații nu poartă 

răspundere pentru veridicitatea informațiilor prezentate,Comisia propune ca printre atribuțiile 

Centrului Național de Integritate să se numere și confirmarea veridicității informațiilor înscrise în 

declarațiile candidaților la funcții elective, astfel alin. (1) al art. 5” Atribuțiile Centrului” din 

proiectul Legii cu privire la Centrul Național de Integritate să fie completat cu un nouă literă 

avînd următorul cuprins: ”n) verifică, în decurs de 5 zile, corectitudinea declarațiilor prezentate de 

candidații la funcții elective, prezentate conform art. 44 alin. (1) lit. e) din Codul electoral, în 

cazul alegerilor locale generale verificarea corectitudinii declarațiilor se va efectua, din oficiu sau 

la solicitarea persoanelor interesate,cu indicarea motivelor”. 

33. Nu se acceptă.  

Conform art.  120 din Constituția Republicii 

Moldova, hotărîrile instanțelor judecătorești 

definitive sunt executorii. 

În ce privește, verificarea candidaților 

considerăm inoportună atribuirea acestei 

competențe CNI-lui. 

50. Consiliul Raional Telenești 34. La art. 7 alin. (2) este prevăzută durata mandatului Președintelui Centrului Național de 

Integritate de 7 ani, fără posibilitatea exercitării a două mandate, Consiliul raional solicită de a 

micșora durata la 4 ani  cu posibilitatea exercitării a 2 mandate. 

34. Se acceptă parțial.  

35. La art. 12 alin. (1) lit. d) este prevăzut că, Președintele Centrului aprobă Regulamentul de 

activitate al Centrului, solicităm ca această atribuție să fie exercitată de către Consiliul de 

Integritate. 

35. Nu se acceptă. 

Regulamentele de ordine internă se aprobă 

de conducerea instituției. Astfel, se 

consideră prea birocratică procedura 

propusă, care va crea probleme ulterior, 

cînd va fi nevoie modificarea acestui 

Regulament.  

36. La art. 14 alin. (1) lit. g) este prevăzut ca viitorul inspector de integritate să nu fi făcut parte în 

ultimii 3 ani din nici un partid politic, solicităm ca acest termen să fie redus la de la 3 ani la 2 ani 

sau chiar 1 an. 

36. Nu se acceptă. 

Ținînd cont de statutul funcției, și 

necesitatea asigurării independenței 

inspectorului de integritate, inclusiv politică 

este necesară menținerea perioadei inluse în 

proiectul de lege. 



                                                                                                          
 

37. La art. 27 alin. (2), 28 alin. (1) și 34, la termenii de 5, 15 și 15 zile să fie zile lucrătoare. 37. Nu se acceptă. 

Propunerea nu este argumentată. 

38. Art. 27 alin. (5) prevede că, în cazul în care persoana vizată în actul de constatare este 

Președintele Republicii Moldova, primul-ministru sau judecătorul Curții Constituționale, 

competența de examinare a cererii menționate la alin. (4) revine Curții Supreme de Justiție, care 

judecă cauza în complet de 5 judecători, solicităm ca completul de judecată să fie din 7 judecători 

asistați de Președintele și Vicepreședintele Centrului Național de Integritate. 

38. Nu se acceptă. 

 A se vedea art. 114 din Constituția 

Republicii Moldova. 

51.  Primăria mun. Chișinău 39. La art. 24 alin. 1 ”Persoana informată și invitată potrivit art. 23 alin. (2) poate să prezinte date 

sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere 

scris sau prin intermediul reprezentantului legal.”. 

Reprezentarea legală este o varietate a reprezentării judiciare, care se distinge prin ceea că 

privește persoanele fizice lipsite de capacitate de exercițiu, acestea putînd sta în justiție numai prin 

reprezentantul lor legal. 

39.Se acceptă. 

40. Art. 3 al proiectului de Lege privind declararea averii, intereselor personale, conflictele de 

interese și cadourile enumeră exhaustiv subiecții declarării averii și intereselor personale. 

Ținînd cont de faptul că o persoană lipsită de capacitate de exercițiu nu ar putea deține funcții 

enumerate în art. 3 și în virtutea legii nu este supusă controlului averii și intereselor personale, 

considerăm oportun de a exclude cuvîntul ”legal” din art. 24 alin. 1 și alin. 2 

40. Se acceptă.  

52. Curtea Supremă de 

Justiție 

41. În art. 27 alin. (4) considerăm oportun examinarea cererilor privind confiscarea averii cu 

caracter nejustificat să fie atribuită în competența judecătoriilor, și nu în competența curților de 

apel. 

41. Se acceptă.  

53.  Consiliul Raional Ștefan 

Vodă 

42. Legea cuprinde elemente novatorii care la examinarea proiectului și a notei informative s-a 

constatat unele neclarități ce țin de desfășurarea mecanismelor de sancționare, de sesizare, de 

adresare în instanța de judecată și de confiscare (art. 5 alin. 1 lit. f, h, art. 15 alin. 1 lit. e, f, art. 17 

alin. 4, art. 23 alin. 1, 5, art. 32 alin. 3, art. 33 alin. 3, art. 35 alin. 4). Este important ca prevederile 

legii să fie clare și previzibile, fără a permite interpretarea și aplicarea diferită a acestora. 

42. Nu este clară obiecția. 

54.  Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și 

Familiei 

43. Din alin. (3) al art. 8 propunem de exclus cuvintele ”lit. f)”. În opinia noastră, bună reputație 

profesională nu poate fi confirmată printr-o declarație pe propria răspundere. 
43. Nu se acceptă. 

În cazul în care persoana a mințit aceasta va 

fi sancționată pentru fals in declarații. 

44. La art. 12 alin. (1), lit. b) propunem de completat după cuvintele ”în bază de contract” cu 

cuvintele ”individual de muncă” (Codul muncii operează cu noțiunea de ”contract individual de 

muncă”). 

44. Se acceptă.  

45. Potrivit art. 11 alin. (7) din proiectul de lege, funcțiile de președinte și vicepreședinte al 

Centrului sunt funcții de demnitate publică. 

În acest context, menționăm că potrivit art. 21 alin. (2) din Legea cu privire la statutul persoanelor 

cu funcții de demnitate publică nr. 199 din 16 iulie 2010. Exercitarea mandatului se suspendă în 

temeiul prevederilor legislației muncii, reglementărilor de drept comun civile, administrative sau 

penale, al legilor speciale ce reglementează activitatea demnitarului, precum și în temeiul 

participării demnitarului în campania electorală sau al desfășurării anchetei de serviciu în legătură 

cu săvîrșirea de către demnitar a faptelor imputabile acestuia. 

45. Nu se acceptă. 

În acest caz legea specială care 

reglementează statutul juridic al 

președintelui și vicepreședintelui Centrului 

Național de integritate va fi Legea cu privire 

la Centrul Național de Integritate. Astfel, 

aceasta va reglementa procedura de 

suspendare a mandatului acestora și nu 

Legea cu privire la statutul persoanelor cu 

funcții de demnitate publică. 



                                                                                                          
 

46. Prin urmare, venim cu următoarele propuneri la art. 13 alin. (5) lit. a) propunem de expus în 

următoarea redacție: 

”a) trimitere în instanța de judecată a dosarului penal privind comiterea de către președinte sau 

vicepreședinte al Centrului a unei infracțiuni incompatibile cu munca prestată, pînă la rămînerea 

definitivă a hotărîrii judecătorești” (a se vedea art. 76 lit. g) din Codul muncii); 

46. Nu se acceptă. 

A se vedea Codul de procedură penală care 

oferă această posibilitate. 

47. La art. 13 lit. c) propunem de exclus cuvintele ”și pentru îngrijirea copilului pe un termen de 

pînă la 3 ani” (potrivit art. 78 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, în cazul concediului pentru 

îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 6 ani, contractul individual de muncă poate fi suspendat 

doar din inițiativa salariatului); 

47. Se acceptă parțial. 

48. Propunem de completat alineatul (5) cu litera d) cu următorul cuprins: 

”d) în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.” 
48. Nu se acceptă. 

Deoarece este o prevedere vagă ce nu 

corespunde principiului previzibilității legii. 

49. La art. 15 alin. (1), lit. f) propunem de expus în următoarea redacție: 

”f) întocmesc acte de constatare a stării de incompatibilitate a persoanelor prevăzute în Legea 

privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor;”. 

49. Nu se acceptă. 

Probabil s-a facut o confuzie, prevederea se 

referă de fapt la alte acțiuni urmare a 

stabilirii stării de incompatibilitate. 

  

50. Cît privește sesizarea organelor competente în vederea încetării mandatului, a raporturilor de 

muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute în Legea privind declararea averii, intereselor 

personale, conflictelor de interese și cadourilor, menționăm că, în opinia noastră ar fi oportun ca 

această atribuție să fie realizată de conducerea Centrului. 

50.  Nu se acceptă.  

Conducerea Centrului va asigura 

administrarea instituției și nu se  va implica 

activ în procedura de control al averilor, 

respectării regimului juridic al conflictelor 

de interese, incompatibilităților și 

restricțiilor.  Principiile de independență 

sunt prevăzute pentru inspectorul de 

integritate și instituția în sine.  

51. Argumentarea economico-financiară este extrem de superficială, nefiind practic prezentată 

nici o informație referitor la cheltuielile ce urmează a fi suportate după aprobarea prezentelor 

proiecte, fapt ce vine în contradicție cu prevederile art. 20 din Legea nr. 780 din 27 decembrie 

2001 privind actele legislative. 

Nu este prezentată argumentarea majorării efectivului Centrului cu 24 de unități. De asemenea, nu 

este prezentată argumentarea majorării cu 3-7 grade a salariilor funcționarilor publici din cadrul 

Centrului și majorarea cu 50-55 % a salariilor lunare ale persoanelor ce ocupă funcții de demnitate 

publică (președinte, vicepreședinte). 

Astfel, în opinia Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, gradul de complexitate a 

atribuțiilor de serviciu ce revin posturilor din aparatele ministerelor este semnificativ mai înalt 

decît a posturilor din cadrul Centrului Național de Integritate. 

În acest context trezește nedumerirea raportarea, fără argumentare juridică, de către autorii 

proiectului a gradelor de salarizare pentru funcționarii publici din Centru, la nivelul Cancelariei de 

Stat, Secretariatul Parlamentului și Aparatul Președintelui Republicii Moldova. 

51. Se acceptă de principiu. 

Totuși anumite cheltuieli nu pot fi calculate, 

deoarece acestea depind de factori care nu 

pot fi anticipați acum la momentul 

elaborării proiectului de lege.  

  

 

 

 

55.  Comisia Naţională de 

Integritate 

52. Considerăm necesară revizuirea denumirii noii instituții „Centrul Național de Integritate”, 

avînd în vedere faptul că se va  crea o confuzie dintre Centrul Național de Integritate și Centrul 

Național Anticorupție deoarece acestea se traduc în limba rusă la fel. 

52. Nu se acceptă. 

Limba oficială în Republica Moldova este 

limba română.  

53. La art. 5 sintagma expusă la alin. (1) lit. b) - „pe parcursul exercitării mandatului, funcției 

publice sau de demnitate publică”, de substituit cu sintagma „pe parcursul exercitării mandatelor, 

funcțiilor publice sau de demnitate publică”, cu modificările respective în cadrul tuturor 

prevederilor unde se utilizează. Propunerea este necesară pentru a nu limita evaluările CNI doar la 

53. Nu se acceptă.  

Diferența va fi constatată doar pentru un 

singur mandat și nu poate cumula mai multe 

mandate. 



                                                                                                          
 

perioada în care subiectul a exercitat o anumită funcție. 

54. La art. 5 în alin.(1) lit. c), este necesar de a unifica noțiunile „organizație publică„ și „instituție 

publică subordonată” cu indicarea doar a celei de „organizație publică” conform motivării de la 

pct. 7 al avizului la proiectul de lege privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor 

de interese și cadourilor. Aceste rectificări urmează a fi efectuate concomitent la toate articolele 

care utilizează aceste noțiuni. 

54. Se acceptă. 

55. La art. 5 alin. (1) lit. d) se contrazice cu prevederile de la art. 29 alin. (3). Nu este clar în care 

cazuri Centrul va solicita suspendarea instanţei de judecată şi în care-conducerii organizaţiei. Mai 

mult, considerăm că acest alineat încalcă drepturile constituționale ale subiectului, prevăzute la 

art. art. 43 şi 54 din Constituţia Republicii Moldova. Litigiile de contestare a actelor de constatare 

durează o perioadă destul de mare, iar persoana va fi suspendată din funcţie în toată această 

perioadă, fiind lipsită de o sursă de existență. În cazul în care actul de constatare ca urmare a 

examinării litigiului va fi anulat, se va putea solicita încasarea prejudiciilor morale și materiale, 

venit ratat (salariu) etc.  

Totodată, menționăm că la moment legislația prevede suspendarea exercitării funcției doar în 

cazurile expuse la art. 54 alin. (2) din Constituţie, iar relaţiile juridice reglementate în prezentele 

proiecte de Legi nu se regăsesc printre acestea. 

55. 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. 

56. La art. 5 alin.(1) lit. f) de prevăzut alineatul concret la trimiterea făcută la art. 29. Totodată, 

această prevedere nu este clară. Din conţinut nu reiese procedura în cazul înaintării cererilor de 

aplicare a interdicției de ocupare a unei funcții publice și anume în care cazuri se va adresa 

Centrul, întrucît interdicția de ocupare a funcției este și la contravenții (proiect privind modificarea 

și completarea unor acte legislative).  

Pe de altă parte, se creează situații contradictorii. În modificările Codului contravențional propuse 

este prevăzut un termen al interdicţiei și în prezentul proiect altul.  

Codul de procedură civilă nu prevede modalitatea de aplicare a unei astfel de interdicții de către 

instanța de judecată în ordine civilă. Doar răspunderea penală sau contravențională prevede 

interdicţia drept sancţiune complementară, care se aplică concomitent, în cadrul aceluiaşi proces, 

prin aceeaşi hotărîre de judecată. 

56. Se acceptă.  

Prevederile menționate au fost excluse din 

proiectele de legi. 

57. La art. 5 alin. (1) lit. g) urmează a fi introdus după cuvîntul „adresează” expresia „după caz” 

întrucît nu în toate situaţiile este posibil de a solicita nulitatea actelor, ținînd cont de scopul şi 

finalitatea nulităţii de a repune părţile în poziţia iniţială şi de a restabili situaţia anterioară. În cazul 

încheierii contractelor de vînzare-cumpărare cu obiect consumabil, nu este posibilă restabilirea 

situaţiei de pînă la încheierea contractului, cu totul altă situaţie este la vînzarea-cumpărarea unor 

bunuri imobile. 

57. Nu se acceptă. 

Instanța de judecată va decide necesitatea 

repunerii în poziția inițială. 

58. La art. 7 atît la alin. (1) lit. c), cît şi în cadrul altor articole unde este indicată sintagma „motive 

compromițătoare”, se lasă loc de interpretări prin faptul că nu este clar care sunt aceste motive.  
58.   Se acceptă. 

59. La art. 7 de modificat cifra „7” cu „5” la alin. (2). La nivel național doar președintele Băncii 

Naționale a Moldovei exercită mandatul 7 ani, iar practica europeană nu cunoaște asemenea 

situații (România - 4, țările pribaltice -5). 

59. Se acceptă.  

60. La art. 8 alin. (1) lit. d) după cuvîntul „juridice” de exclus sintagma „economie, administraţie 

publică sau management” , întrucît vine în contradicţie cu lit. e). 
60. Nu se acceptă.  

Prevederile literei e) au fost aduse în 

conformitate cu prevederile literei d). 

61. La art. 8 Alin. (1) lit. i), va avea următorul conținut: “acceptă să fie supusă testării cu utilizarea 

detectorului comportamentului simulat (poligrafului)”. Reieșind din conținutul lit. i) raportat la 

alin. (1) art. 8, persoana care dorește să candideze pentru funcția de președinte/vicepreședinte 

CNI, trebuie să aibă dovada că a trecut testarea la poligraf, pe când în alin. (11) art. 9 din prezentul 

61. La art. 8 Alin. (1) lit. i) a fost exclusă.

   



                                                                                                          
 

proiect, se stabilește că poligraful va fi trecut abia după promovarea probei scrise, după susținerea 

interviului, în termen de 5 zile de la data la care a expirat termenul de soluționare a contestațiilor.  

62. La art. 8 alin. (1) introducerea suplimentară a unui alineat cu următorul cuprins: „nu are 

înscriere în cazierul de integritate” . 
62. Nu se acceptă. 

Legea privind testarea integrității a fost 

declarată neconstituțională. Prin urmare 

pînă nu se vor soluționa aspetele invocate în 

Hotărîrea Constituțională, prevederile ce țin 

de testarea integrității nu vor fi incluse în 

proiectul de lege. 

63. La art. 14 alin. (5) nu este clar prin ce se caracterizează statutul special. 63. Se acceptă. 

64. La art. 15 alin. (1) lit. d), pentru oferirea unui sens mai corect, este necesară excluderea 

sintagmei „modificările intervenite în”, indicarea în loc de cuvîntul „ avere” - „averea”, şi 

adăugarea după acesta a sintagmei „subiectului declarării”. 

64. Nu se acceptă. 

A se vedea modificările operate la art. 15 

alin. (1) lit. d). 

65. La art. 15 alin. (1) lit. g) nu este clar sensul sintagmei „precum şi, după caz, a legislației 

disciplinare, contravenționale sau penale”, ori Centrul nu este competent de a întocmi acte de 

constatare separat, atunci cînd depistează niște fapte care sunt de competența altor organe. Doar în 

cazul contravenţiilor date în competenţă, Centrul emite procese-verbale contravenţionale. Această 

sintagmă contravine cu art. 5 alin. (1) lit. (e) al prezentului proiect, care menţionează: „sesizează 

organul de urmărire penală și/sau organul fiscal, în concordanță cu art. 5 alin. (1) lit. e) şi art. 26 

alin.(3)”, şi prin urmare urmează a fi exclusă. În cele din urmă, propunem introducerea aceluiaşi 

conţinut de la art. 5. 

65. Nu se acceptă. 

Litera g) și f) se referă la etape diferite a 

procesului de realizare a controlului și 

soluționării conflictului de interese. Astfel, 

ele nu se contrazic și urmează a fi menținute 

în redacția propusă.  

66. La art. 15 de completat cu atribuţiile de la art. 5 al Centrului Naţional de Integritate care 

nemijlocit vor fi exercitate de către inspectorul de integritate şi care lipsesc aici. Conţinutul de la 

lit. d) alin. (1) art. 5 la fel lipseşte. 

66. Se acceptă parțial.  

 

67. La art. 15 alin. (2) de introdus în loc de sintagma „evaluării desfăşurate” cea de „tuturor 

activităţilor desfăşurate”, conform denumirii art.15, deoarece prima va fi interpretată restrîns şi va 

fi confundată cu evaluarea de la lit. d) alin. (1) al aceluiaşi articol, iar celelalte atribuţii vor fi 

excluse. 

67. Nu se acceptă.  

 Sintagma care solicită a fi modificată nu 

este utilizată la art. 15 alin. (2). 

68. La art. 15 în locul răspunderii „administrativă” de introdus „contravenţională”, iar la final, 

după cea „penală” de adăugat „civilă” . Totodată, urmează de concretizat cine va fi împuternicit 

conform legii de a stabili sancţiuni disciplinare, de a solicita aplicarea celorlalte tipuri de 

răspundere. Legea nu prevede cine va verifica inspectorul de integritate, cine va efectua anchetele 

de serviciu. Este incorect, întrucît acesta nu poate avea autonomie totală în contextul atribuţiilor de 

serviciu pe care le are. Prin urmare, nu este clar nici faptul cum se va depista „atitudinea 

tendenţioasă” şi care vor  fi limitele de determinare a acesteia. 

68. Se acceptă. 

69. La art.16 alin. (2) lit. b) este confuză prevederea „de a comunica în scris președintelui”, care 

conform art.12 nu îndeplinește atribuții în domeniul de control. Suplimentar, reiterăm necesitatea 

de a prevedea situaţia unei coordonărilor de acţiuni exercitate de inspectorul de integritate şi 

verificarea acestora. 

69. Se acceptă.  

70. La Art. 17 în titlu, cuvântul „Interdicțiile” de substituit cu cuvintele „Incompatibilități și 

interdicții”. Modificarea propusă rezultă din conținutul articolului, care prevede și situațiile de 

incompatibilitate. 

70. Se acceptă.  

71. La Art. 17 alin. (1) lit. b) nu este stabilit sensul sintagmei „prin intermediul unui terț”, fapt ce 

permite interpretări, care vor fi înlăturate prin oferirea unei explicaţii sau definiţii. 
71. Nu se acceptă. 

 

72. La Art. 17 alin. (2) în loc de cuvîntul „cota”-„cota-parte (acţiuni)” cu excluderea „sa”. 72. Se acceptă parțial. 

73. După art. 17 de completat cu articole care să prevadă: condițiile de acordare a gradelor 73. Se acceptă.  



                                                                                                          
 

speciale; protecţia de stat juridică şi socială; inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea angajatului; 

dreptul la risc profesional; asigurarea cu pensii; ocrotirea sănătăţii şi asistenţa medicală; asigurarea 

obligatorie; retribuirea muncii; calcularea vechimii în muncă/ stagiului de cotizare pentru 

stabilirea pensiilor; concediul; responsabilitatea; contestarea acţiunilor inspectorilor de integritate; 

repararea daunei cauzate de inspectorilor de integritate; stimularea și răspunderea disciplinară. 

74. La art.18 alin. (1) de exclus „personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate 

publică”, deoarece CNI nu se regăsește la art. 2 din Legea nr. 80 din 07.05.2010.  

Considerăm că nu este necesar de a specifica aparatul Centrului deoarece iniţial, în legea cu 

privire la Comisia Naţională de Integritate a fost creat aparatul pentru a delimita Membrii 

Comisiei de ceilalţi funcţionari. La moment însă, în cazul în care Comisia nu va mai fi, decade 

această necesitate. Modificat art.6  

74. Se acceptă. 

75. Art. 19  alin. (1) prevede că Metodologia internă este aprobată de preşedinte dar nu este 

prevăzut de cine este elaborată. 

75. De serviciul juridic din cadrul Centrului 

Național de Integritate. 

76. La art. 19 alin. (2), cuvintele “Controlul din oficiu se dispune” de substituit cu cuvintele 

„Controlul din oficiu poate fi dispus”, iar cuvintele “controalelor inițiate” de exclus. În caz 

contrar, prevederea se contrazice cu art. 12 alin. (4), care stabilește că președintele și 

vicepreședintele nu îndeplinesc atribuții în domeniul controlului. Tot aici, la alin. (2), expresia 

„termenele stabilite” de înlocuit cu „termenii stabiliţi”. În loc de „lege” – „legea”.  

76.  Se acceptă.  

77. La art. 19 alin. (2) înlocuirea expresiei „publicaţiilor mass-media” cu cea de „informaţiilor 

din sursele mass-media”. 
77. Se acceptă.  

78. La art. 19 alin (3) se propune a fi exclus, deoarece nu ține de competența CNI și va fi practic 

imposibil de demonstrat rea-credința şi în ce constă aceasta. 
78. Nu se acceptă.  

Sancționare nu va ține de competența CNI 

ci a organelor de urmărire penală. Aceasta 

este o normă preventivă. 

79. Art. 20 urmează a fi reformulat prin excluderea alineatului (1), care este formulat incorect şi 

practic se regăseşte la alineatul (2), cu mici excepţii, fapt pentru care propunem completarea 

acestuia în loc de „întocmirea deciziei”–„întocmirea procesului-verbal” întrucît proiectele de legi 

nu prevăd emiterea deciziilor de către inspectorul de integritate. De exclus cuvintele „de 

respingere a sesizării” deoarece deja este expresia „conduce la clasarea sesizării”, pentru a 

determina clar care termen va fi utilizat în astfel de cazuri.  

Totodată de inclus aici şi cazul dacă sesizarea este anonimă. Se propune de a prevedea procedura 

și acțiunile inspectorului de integritate în cazul în care sesizarea nu corespunde cerinţelor alin. (1) 

dar inspectorul de integritate se poate autosesiza în baza informaţiei indicate în sesizare. 

79. Se acceptă parțial. 

 

80. Art. 20 alin. (4) de introdus în loc de „procedurii” de scris „verificării”. 80. Se acceptă.  

81. La art.21 denumirea articolului va avea următorul titlu: „distribuirea aleatorie a sesizărilor”. 81. Se acceptă.  
 

82. La art.21 alin (1) de exclus textul „ care s-au finalizat cu emiterea unui proces-verbal de 

iniţiere a controlului” întrucît conform conţinutului iniţial ar reieşi că inspectorul de integritate 

care face controlul prealabil, în cazul în care dispune iniţierea procedurii de control, dosarul se va 

repartiza la un alt inspector, ceea ce nu este corect în cazul cînd fiecare din aceştia răspund 

personal pentru înfăptuirea atribuţiilor de serviciu.  

Tot aici după cuvîntul „distribuire” de adăugat „aleatorie”. 

82.  A se vedea redacția modificată a art. 

21.  

83. La art.21 alin. (2) de exclus deoarece se repetă conţinutul de la alin. (1) şi respectiv de 

modificat la alin. (3), care va fi numerotat corespunzător, în loc de trimiterea „în condiţiile alin. 

(2)” – „în condiţiile alin. (1)”. 

83. A se vedea redacția modificată a art. 21. 

84. La art.21 alin. (3) lit. a) şi b) nu prevede procedura şi competenţa de soluţionare a acestor 84. A se vedea redacția modificată a art. 21. 



                                                                                                          
 

cazuri. 

85. La art. 22 lit. c) de înlocuit „domiciliu” cu „număr de identificare”. 85. Nu se acceptă.  

Nu este justificată propunerea.  

86. La art. 22 lit. f) în loc de sintagma „lăsarea în nelucrare”, care nu corespunde total unei 

formulări adecvate cadrului legislativ, de indicat „tergiversarea efectuării acţiunilor de procedură 

necesare”.  

86.  Nu se acceptă. 
Formula propusă este neclară și ambiguă.  

87. La fel, nu este clar cine va decide redistribuirea şi introducerea în sistem, precum şi verificarea 

respectării de către inspectori a procedurii. Atît atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui 

Centrului nu prevăd aceste competenţe, cît şi competenţa altcuiva este exclusă. 

87. Nu se acceptă. 

Procedura de distribuire a sesizărilor va fi 

reglementată într-un regulament separat, 

deoarece vizează anumite aspecte tehnice, 

care nu neapărat trebuie să fie incluse în 

lege.  

88. Art. 23 Alin. (2) de exclus, în legătură cu modificările propuse la articolul 21 al prezentului 

aviz. 
88.Nu se acceptă.  

A se vedea punctele anterioare din sinteză. 

89. Art. 23 alin. (3) substituirea termenului de „3 zile” cu cel de „5 zile”, întrucît primul este unul 

prea restrîns. 
89. Se acceptă. 

90. Art. 23 tot la alin. (3) pentru a putea pune în aplicare mai eficient şi în mod sigur prevederea „ 

sau prin orice mijloc care confirmă informarea” este necesar de a introduce modificări în forma 

declaraţiei depusă de subiecţii declarării, unde în afară de nume şi prenume să fie prevăzută 

rubrica: adresa de la domiciliu şi/sau reşedinţa pentru a fi înştiinţat la necesitate, adresa de la 

servici, telefon de la domiciliu, telefon de la servici, telefon mobil, adresă de email, care vor fi 

atribuite la date cu caracter personal conform art. 11 alin. (2) din proiectul de lege privind 

declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor, cu efectuarea 

corespunzătoare a modificărilor necesare și la acest articol. Prin urmare va fi şi o responsabilitate a 

subiectului în cazul în care indică aceste date şi o facilitare de informare. 

90. Se acceptă. 
 

91. Art. 23 alin. (5) sintagma „sau se află în concubinaj” urmează a fi stabilită necesitatea de a 

indica acest moment avînd în vedere obiecţiile făcute în avizul din proiectul de Lege privind 

declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor. 

91. Se acceptă.  

92. Art. 23 alin. (6) reiese că obligaţia de a dovedi justificarea averii este pusă pe seama persoanei 

supusă controlului. Considerăm că este necesar de a menţiona expres sarcina probaţiunii în cazul 

diferenţei de avere depistată chiar și la capitolul ce privește introducerea modificărilor în Codul de 

procedură civilă. 

92. Nu se acceptă.  

Codul de procedură civilă presupune 

inversarea sarcinii probei. Astfel, nu e 

necesară menționarea acestui fapt in CPC. 

93.  Art. 24 Alin. (1) urmează să fie exclus deoarece cuprinde în mare măsură informaţia de la 

alin. (2), cu mici excepţii, şi care va lua locul primului, cu numerotarea corespunzătoare, fapt 

pentru care propunem completarea acestuia conform punctului din continuare. 

93. Se acceptă.  

94. La art. 24  de introdus alin. c) cu următorul cuprins: „să prezinte punctual său de vedere 

verbal sau în scris”. 
94. Nu se acceptă.  

Proba scrisă va reprezenta un mijloc de 

probă ulterioară. Punctul de vedere verbal 

nu poate fi consemnat printr-un mijloc de 

probă.  

95. Tot la art. 24 de menţionat suplimentar că toate atele urmează a fi prezentate autentificat.  95. Nu se acceptă.  

Aceasta va fi o povară financiară prea mare 

pentru subiectul controlului. 

96. Obligatoriu introducerea unui alineat suplimentar cu următorul conţinut: „toate drepturile 

expuse la alin. (1) pot fi exercitate timp de 15 zile din momentul informării, deoarece vor fi 

contradicţii cu art. 26 alin. (1) ce vor duce la încălcarea drepturilor subiectului declarării. 

96. Se acceptă parțial.  

  

 



                                                                                                          
 

97. La art. 25 alin. (1) de exclus „instituţii publice subordonate implicate” din considerentele 

expuse la punctul din prezentul aviz, la fel ca şi la alin. (2). Nu este necesar de a menţiona cuvîntul 

„implicate” deoarece acesta va trezi interpretare. 

97. Se acceptă.  

98. La art. 25 alin. (2) de exclus textul „organizaţiilor publice şi instituţiilor...... inclusiv ai 

instituţiilor financiare”, pentru evitarea repetării cu cel de la alin. (1) al aceluiași articol, şi de 

introdus trimiterea „persoanelor prevăzute la alin. (1)”. La fel, expresia „sau în format electronic” 

urmează a fi exclusă deoarece în instanţa de judecată nu se poate opera cu astfel de probe şi nu va 

putea fi probată provenienţa acestora în cazul contestării actelor de constatare (art. 167 al Codului 

de procedură civilă). Sarcina probaţiunii în contencios administrativ est pusă pe seama Centrului 

național de Integritate. Un argument în plus este și responsabilitatea celui care prezintă acte, cît şi 

a posibilitatea de tragere la răspundere în cazul prezentării actelor şi datelor false. 

98. Se acceptă parțial. 

Însăși CPC și CPP prevăd posibilitatea 

înștiințării prin mijloace electronice.  

 

99. La art. 25 Alineatele (4), (5), (6) nu au bază legală și nu vor putea fi aplicate din următoarele 

considerente: 

1. Conform legislației, doar organul de urmărire (art. 55 alin. (2) din Codul de procedură penală al 

RM - în continuare CPP), care este investit cu astfel de atribuții, cît și instanța de judecată (în 

condițiile prevederilor de la art. art. 142-151 CPP sau art. art. 148-160 al Codului de procedură 

civilă, în continuare CPC). 

2. Deducem că inspectorul de integritate nu este investit atribuții similare nici organului de 

urmărire penală nici instanței de judecată, iar cele menționate în proiectul de lege actual nu 

conferă posibilitatea de a dispune aceste expertize.  

99. Se acceptă.  

Aici este vorba de o expertiză extrajudiciară 

și nu în cadrul unui litigiu concret. Astfel, au 

fost operate modificări în proiectul de Lege 

pentru a exclude implicare instanței de 

judecată în procesul de desemnare a 

expertizei. 

100. La art. 25 La fel, la alin. (5) nu este clar statutului de “expert asistent” și care va fi rolul 

acestuia, posibilitatea de a interveni și la care etapă a controlului. Considerăm că prezentul alineat 

e cazul de a fi înlocuit cu următorul cuprins: „Persoana supusă controlului are dreptul să efectueze 

expertize din cont propriu”. 

100.Se acceptă. 

101. La art. 25 alin. (6) de modificat solicitarea către instanța judecătorească după sediul CNI, 

motive prevăzute la pct. 48 al prezentului aviz. 
101. Nu se acceptă. 

 Concentrarea examinării acestor cauze în 

cadrul unei instanțe va duce la supra-

aglomerarea acesteia și va constitui o povară 

financiară suplimentară pentru subiectul 

supus controlului. 

102. La art. 26 alin (1) nu prevede dacă actul de constatare se supune căilor de atac. Urmează a fi 

stipulat expres acest fapt, astfel procedura de confiscare nu va putea fi intentată imediat. Din 

prevederile art. 28, care nu specifică care acte de constatare pot fi contestate, reiese că toate 

tipurile acestora pot fi contestate. 

102. Nu se acceptă. 

Rațiunea acestui articol este de a putea fi 

contestate toate actele de constatare. 

103. La art. 26  alin. (2) în loc de „art. 23 alin. (2)”, care nu are nici o atribuție, de indicat - „23 

alin.(3)”. 

103. Prevederea la care se face referință a 

fost exclusă din proiect. 

104. La art. 26 nu se menţionează dacă se constată datele de la alin. (3), (4) ce fel de act se emite. 104. Se face un act de sezizare la organul de 

urmărire penală sau fiscală. 

105.   La art. 27 Alin. (3) de înlocuit „ evaluat” cu „examinat” și de adăugat „și să informeze 

Centrul referitor la rezultate”. 
105. Se acceptă. 

106. La art. 27  alin. (4) de exclus „în termen de 15 zile” deoarece acesta va fi utilizat ca un 

termen de prescripţie, din care motiv cererea va fi respinsă la încălcarea acestui termen. Este unul 

prea restrîns şi contravine normelor din Codul Civil cu privire la termenii de prescripţie generali. 

106.  Se acceptă parțial. 

Termenul a fost extins pînă la 30 de zile. 

107. La art. 27  tot la alin. (4) de indicat la „curtea de apel Chişinău” conform sediului Centrului şi 

de exclus „ în a cărei circumscripţie locuieşte persoana supusă controlului”. 
107. Nu se acceptă. 

A se vedea propunerea Curții Supreme de 

Justiție. 



                                                                                                          
 

108. La art. 28 alin. 1) în loc de „la instanța de contencios administrativ competentă” de indicat 

„în instanța de contencios administrativ unde îşi are sediul Centrul Național de Integritate”, 

întrucît legea contenciosului administrativ prevede posibilitatea de atac sau de la sediul persoanei 

emitente a actului contestat sau la domiciliul reclamantului, cu excepţiile prevăzute de lege (art. 

11din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000).  

108. Nu se acceptă.  

 A se vedea comentariile de la pct. 105 din 

prezenta sinteză.  

109. La art. 28 alin. (1) de exclus sintagma „a dosarului de control” și de înlocuire cu sintagma „a 

sesizărilor” pentru înlăturarea contradicțiilor în legătură cu propunerea de modificare înaintată la 

art. 21 al prezentului proiect de Lege. 

109.  Așa sintagmă nu există la art. 28 alin. 

(1) din proiectul de Lege. 

110. La art. 28 alin. (1) lit. a) vor fi interpretări la sintagma „persoane interpuse”, care nu este 

definită astăzi în legislația Republicii Moldova. Se creează divergenţe dintre expresia „prin 

intermediul persoanelor terţe” şi cea prin intermediul persoanelor interpuse” care dacă sunt cu 

aceleași sens urmează să fie utilizat unul și același în tot conținutul proiectelor de legi.  

Considerăm că, tot aici, nu se menționează ”și efectuarea altor acțiuni cu care este împuternicit 

subiectul declarării” și urmează de adăugat după sintagma „unei decizii”.  

110.  Așa sintagmă nu există la art. 28 alin. 

(1) din proiectul de Lege. 

111. La art. 31 de completat alin. (1) cu încă o literă suplimentară cu următorul conţinut: 

„persoana supusă controlului nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese”. 
111. Se acceptă. 

112. La art. 32 alin. (1) urmează să fie prevăzută examinarea prioritară de către instanța de 

judecată a cauzelor ce vizează actele de constatare a Centrului, ținînd cont de importanța acestora 

în contextul actual și menirea reformelor propuse la acest capitol. 

112. Nu se acceptă.  

Cererile respective urmează a fi examinate 

aplicînd regula generală.  

113. la art. 32 alin. (3) de exclus „în termen de trei luni” care va fi interpretat ca un termen de 

prescripţie, termen de decădere din dreptul de a înainta aceste cereri în instanţa de judecată şi 

contravine termenilor generali prevăzuţi de Codul Civil. Termenii pentru stabilirea mai eficientă a 

atribuţiilor Centrului pot fi prevăzuţi metodologia internă.  

113. Nu se acceptă.  

Actele de constatare trebuie executate cît 

mai repede și nu trebuie să se aștepte 3 ani 

ca să fie întreprinse pentru adresarea în 

instanța de judecată. 

114. La art. 32 alin. (4) de exclus deoarece în cadrul normativ al prezentului proiect este 

menționat că Centrul înaintează astfel de cereri. Expresia din „oficiu” nu este necesară iar „la 

cererea persoanei.....” contravine cu art. 5 alin. g) din prezentul proiect. 

114. Se acceptă parțial.  

115. La art. 32 alin. (6) de exclus, întrucît urmează de prevăzut o situaţie clară cine este obligat 

de a cere repunerea părţilor în poziţie iniţială.  
115. Nu se acceptă. 

Centrul va solicita repunerea părților în 

poziție inițială 

116. La art. 33 alin. (1) de exclus „în termen de 15 zile” deoarece va fi interpretat drept un termen 

de decădere din acest drept, un termen de prescripţie, după cum am mai motivat anterior la 

punctul. 54 din prezentul aviz. 

116.  Nu se acceptă.  

 Cererile respective urmează a fi examinate 

aplicînd regula generală. 

117. La art. 33 urmează a fi exclus alin. (3) din motivul că nu este rațional. Spre exemplu, 

subiectul aflat într-o situaţie de incompatibilitate a angajat o serie de funcţionari. Reiese că, 

contractele de muncă a acestora urmează a fi anulate. Considerăm că fără existența și a unui 

conflict de interese, actele sus indicate nu pot și nu trebuie să fie anulate.  

117. Prevederea dată a fost exclusă din 

proiect. 

118. Se propune excluderea integrală a art. 34 prin unificare cu art. 33, care va următorul titlu 

„efectele constatării încălcării regimului juridic al incompatibilităților și restricțiilor” cu 

modificările de rigoare la toate alineatele. 

118. Nu se acceptă.  

 Pentru a asigura claritatea și previzibilitatea 

legii se consideră necesar de a menține 

redacția actuală a articolelor menționate în 

mod separat. 



                                                                                                          
 

119. Denumirea capitolului V urmează de adăugat „în folosul statului”. 119. Se acceptă.  

120. La alin. (4) de înlocuit expresia „asupra unei persoane” cu „asupra averii unei persoane”. Nu 

este clar la ce se referă „procedura de confiscare începută asupra unei persoane” anume corelat cu 

termenul de prescripţie de 3 ani de la deschiderea succesiunii. Pentru a exclude divergenţe 

urmează a preciza, „executarea hotărîrii de confiscare începută asupra unei persoane.... „ dacă asta 

se are în vedere. 

120. Se acceptă.  

121. La art. 36 pentru corectitudine și excluderea divergențelor de introdus la finalul alin. (7) 

sintagma „cu excepţia cazurilor indicate la alin. (5)”. 

121.  A se vedea noua redacție a art. 36 și 

37. 

122. Urmează de introdus reglementări cu privire la faptul cine va exercita atribuţia preşedintelui 

Centrului pînă la expirarea mandatelor actualilor membri.  
122. Se acceptă. 

A se vedea dispozițiile finale și tranzitorii în 

redacție nouă. 

123. Nu este prevăzut în cazul în care la 1 ianuarie 2016, se abrogă Legea nr. 180, care va fi 

procedura de soluţionare a controalelor înainte de intrarea în vigoare sau spre exemplu la 

soluţionarea în instanţa de judecată a cererilor de contestare a actelor de constatare. 

123. Se acceptă.  

A se vedea dispozițiile finale și tranzitorii în 

redacție nouă. 

56. Ministerul Economiei 124. În prim-plan, ținînd cont de constrîngerile bugetare existente și condiționalitățile și 

principiile FMI și a altor parteneri externi de dezvoltare, precum și angajamentele din Programul 

de activitate al Guvernului ce țin de implementarea reformei în administrația publică centrală, 

considerăm propunerea de majorare a efectivului-limită a unei autorități publice autonome noi 

inacceptabilă. Mai mult de atît, Nota informativă nu conține o argumentare solidă din punct de 

vedere economico-financiar a acestei propuneri.  

124. Se acceptă de principiu. 

Totuși anumite cheltuieli nu pot fi calculate, 

deoarece acestea depind de factori care nu 

pot fi anticipați acum la momentul 

elaborării proiectului de lege.  

 

125. La art.7 alin.(2) urmează de a revizui durata mandatului președintelui și vicepreședintelui, 

întrucît perioada de 7 ani este  una exagerată. 
125.  Se acceptă. 

126. La art.23, alin.(1) apreciem perioada de 3 ani propusă pentru efectuarea controluluil averii și 

intereselor personale și după încetarea exercitării mandatului, funcției publice sau de demnitate 

publică, neargumentată. În opinia noastră, ar fi rațional și suficient de a indica durata de 1an, or 

obținerea unor noi proprietăți în virtutea funcției deținute, poate fi relevantă cel mult timp de la 1 

an de la în 

126. Nu se acceptă. 

Se are în vedere că controlul va putea fi 

efectuată în termen de 3 ani după încetarea 

mandatului, încheierea funcției publice sau 

funcției de demnitate publică, dar doar 

pentru acțiunile ce au avut loc în perioada 

mandatului. 

127. La art. 23 alin.(3) după textul ”imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile” urmează a indica concret 

începutul curgerii termenului de informare a persoanei supuse controlului despre inițierea 

procedurii, și anume din ziua întocmirii procesului- verbal de inițiere a controlului. O altă soluție 

recomandabilă, în opinia noastră, ar fi informarea cu 3 zile înainte de inițierea oricăror activități 

de control, pentru a asigura informarea persoanei și a evita oricare abuzuri. 

127.Se acceptă. 

A se vedea procedura modificată. 

128. Totodată, întru evitarea posibilei situații în care controlul demarează, iar subiectul supus 

controlului nu este în știință de cauză, la alin.(4) propunem de a concretiza faptul că, inspectorul 

de integritate este în drept de a solicita date ori informații numai după primirea confirmării despre 

informarea persoanei supuse controlului. 

128. Se acceptă. 

A se vedea procedura modificată. 

129. La art.32 alin.(3), întru respectarea principiului celerității pe care se bazează activitatea 

Centrului, propunem diminuarea termenului de 3 luni stabilit pentru adresarea cererii de chemare 

în judecată privind declararea nulității absolute a actului administrativ.   

129. Nu se acceptă. 

Stabilirea unui termen prea restrîns ar putea 

avea un efect nefast, deoarece acesta va 

constitui un temei de decădere din dreptul 

de a adresa în instanță cereri de chemare în 

judecată privind declararea nulității actelor 

administrative. 

57. Serviciul de Informaţii şi 130. Opinăm asupra excluderii sau revizuirii conceptuala a normelor propuse la art. 8 alin. (1) lit. 130. Se acceptă. 



                                                                                                          
 

Securitate k) şi art. 10 alin. (3) lit. m). 

131. Textul acestora abundă în neclarităţi şi sintagme ce nu se regăsesc în legislaţia naţională. 

Astfel, legislaţia naţională nu defineşte termenul de „agent” sau „informator”. De asemenea, 

ridică mari semne de întrebare utilizarea noţiunii de „servicii de informaţii”. Aducem la 

cunoştinţa autorului că pînă în septembrie 1991, pe teritoriul Republicii Moldova, autoritatea 

publică cu competenţă în domeniul informativ şi contrainformativ a fost Comitetul Securităţii de 

Stat. Din septembrie 1991 pînă în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova, competenţa de 

asigurare a securităţii de stat, prin activităţi informative/contrainformative, i-a revenit Ministerului 

Securităţii Naţionale şi ulterior Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. În 

acest context, constatăm că autorul nu a ţinut cont de prevederile art. 19 lit. c), e) şi g) din Legea 

nr. 780 27.12.2001 privind actele legislative, care stabileşte că în textul proiectului de act 

legislativ se utilizează termeni adecvaţi, terminologia utilizată în actul elaborat trebuie să fie 

constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi se evită folosirea cuvintelor şi 

expresiilor nefuncţionale, neutilizabile şi/sau cu sens ambiguu. 

131.  Se acceptă parțial. 

132. Totodată, din analiza normelor în cauză se poate prezuma că prin acestea se doreşte 

instituirea interdicţiei de ocupare a funcţiilor pe motiv că persoana fie a colaborat cu organele 

securităţii statului, fie a activat în cadrul acestora, în special în cadrul SIS. Lecturînd nota 

informativă la proiect aşa şi nu a fost stabilită necesitatea şi temeinicia unei astfel de interdicţii 

specifice. Existenţa interdicţiei respective doar pentru personalul Serviciului de Informaţii şi 

Securitate induce ideea că statul sancţionează şi consideră reproşabil şi reprobabil faptul 

desfăşurării activităţii în cadrul unei autorităţi publice centrale, precum şi colaborarea cu aceasta 

în scopul asigurării securităţii naţionale. 

Perpetuarea acestei norme atentează direct la imaginea Serviciului de Informaţii şi Securitate al 

Republicii Moldova, afectează climatul moral psihologic în cadrul SIS, precum şi al persoanelor 

care colaborează cu Serviciul. Această normă sancţionează patriotismul persoanelor vizate, 

supunîndu-le restricțiilor similare persoanelor condamnate pentru săvîrşirea infracţiunilor. 

De asemenea, această normă vine în contradicţie cu prevederile art. 15 din Legea securităţii 

statului nr. 618 din 31 octombrie 1995, care stabileşte că cetăţenii acordă sprijin organelor 

securităţii statului în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, iar statul asigură protecţia juridică a 

cetăţenilor care contribuie la asigurarea securităţii statului. 

Nu în ultimul rînd, normele menţionate constituie forme grave ale discriminării în sensul 

Constituţiei Republicii Moldova şi Legii nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii. 

132.  Se acceptă parțial.  

133. Prevederile art. 9 alin. (5) urmează a fi revăzute conceptual, în contextul celor menţionate la 

pct. 1 de mai sus, precum şi din considerentul că o astfel de normă vine în contradicţie cu 

prevederile legale în vigoare. Astfel, art. 24 alin. (2) din Lege nr. 619 din 31 octombrie 1995 

privind organele securităţii statului şi art. 7 alin. (1) subpct. 4) lit. b) din Legea nr. 245/27.11.2008 

cu privire la secretul de stat stabilesc că informaţiile despre cetăţenii care au acordat sau acordă 

sprijin organelor securităţii statului constituie secret de stat. 

133. Se acceptă parțial.  

 

134. Totodată, în contextul obligaţiilor impuse prin Legea nr. 271 din 18 decembrie 2008 privind 

verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, Serviciul propune completarea art. 9 din 

proiect cu o nouă normă în următoarea redacţie: 

„În cel mult 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor de participare la 

concurs, Consiliul de Integritate iniţiază verificarea candidaţilor pentru numire în funcţie de 

preşedinte sau vicepreşedinte al Centrului în conformitate cu prevederile Legii nr. 271 din 18 

decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice”. 

134. Se acceptă parțial.  

135. Art. 14 alin. (5) de exclus, deoarece poartă un caracter pur declarativ, fără a institui o careva 

regulă. Statutul special al unui funcţionar public rezidă din reglementări specifice ale angajării, 
135. Se acceptă. 

 



                                                                                                          
 

eliberării în/din funcţie, modalităţii de realizare a atribuţiilor de serviciu, şi nu din declararea 

simplă a acesteia. Ba mai mult, prevederea respectivă vine în contradicţie cu art. 18 alin. (2) din 

proiect, care stabileşte expres că funcţionarii publici din CNI cad sub incidenţa normelor generale 

ale Legii nr. 158/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 

136.  În jurisprudenţa constituţională naţională (a se vedea pct. 54 Hotărârea Curţii 

Constituţionale nr. 18 din 2 iunie 2014, pct. 99 din Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 12 din 4 

iunie 2013) s-a reţinut că orice act normativ trebuie să respecte principiile şi normele 

constituţionale, precum şi exigenţele de tehnică legislativă, menite să asigure claritatea, 

previzibilitatea, predictibilitatea şi accesibilitatea actului. Legea trebuie să reglementeze în mod 

unitar, să asigure o legătură logico-juridică între dispoziţiile pe care le conţine, iar în cazul unor 

instituţii juridice cu o structură complexă, să prevadă elementele ce disting particularităţile lor. 

Rigorile impuse de art. 23 alin. (2) din Constituţie, precum obligaţia statului, prin autorităţile 

publice, de a asigura fiecărui om dreptul de a-şi cunoaşte drepturile şi de a face accesibile actele 

normative, includ principiile Convenţiei Europene şi ale jurisprudenţei Curţii Europene de a 

asigura precizia, previzibilitatea legii şi reglementarea specificativă. 

În această ordine de idei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că legea trebuie să 

fie accesibilă justițiabilului și previzibilă în ceea ce privește efectele sale. Pentru ca legea să 

satisfacă cerința de previzibilitate, ea trebuie să precizeze cu suficientă claritate întinderea și 

modalitățile de exercitare a puterii de apreciere a autorităților în domeniul respectiv, ținând cont 

de scopul legitim urmărit, pentru a oferi persoanei o protecție adecvată împotriva arbitrariului. În 

plus, nu poate fi considerată „lege” decât o normă enunțată cu suficientă precizie, pentru a 

permite cetățeanului să își adapteze conduita în funcție de aceasta; apelând la nevoie la consiliere 

de specialitate în materie, el trebuie să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, față de 

circumstanțele speței, consecințele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă (a se vedea 

Hotărârea din 4 mai 2000, pronunțată în Cauza Rotaru împotriva României, paragraful 52, și 

Hotărârea din 25 ianuarie 2007, pronunțată în Cauza Sissanis împotriva României, paragraful 66). 

Or, cadrul normativ propus spre avizare nu asigură realizarea într-o manieră clară, previzibilă 

și lipsită de confuzie a funcţiilor şi atribuţiilor Centrului Naţional de Integritate (CNI), astfel încât 

să fie îndepărtată, pe cât posibil, eventualitatea arbitrariului sau a abuzului celor chemați să aplice 

dispozițiile legale. 

De asemenea, prevederile din proiectele suspuse consultării şi avizării nu reglementează în 

mod unitar, uniform şi nu stabilesc cerințe minimale aplicabile tuturor destinatarilor săi. Or, atâta 

vreme cât dispoziţiile din proiecte las în seama conducerii CNI sau a inspectorilor de integritate o 

largă marjă de apreciere (putere de discreţie quasi-nelimitată) la emiterea unor ordine/ decizii sau 

acte de constatare, apare cu evidență că legea relativizează în mod nepermis reglementarea 

acestui domeniu, lăsând la latitudinea fiecărui funcţionar stabilirea, în mod diferențiat, a unor 

măsuri esențiale, precum iniţierea unui control, procedura de control, rezultatele controlului. 

În concluzie, în condițiile în care măsurile propuse de proiectele supuse avizării nu au un 

caracter precis și previzibil, ingerința statului în exercitarea drepturilor constituționale la 

prezumţia nevinovăţiei, dreptul la apărare, dreptul la muncă şi dreptul la proprietate privată şi 

protecţia acesteia, deși prevăzute în proiecte, nu sunt formulate clar, riguros și exhaustiv pentru a 

oferi încredere cetățenilor, caracterul strict necesar într-o societate democratică nu este pe deplin 

justificat, iar proporționalitatea măsurilor nu este asigurată prin reglementarea unor garanții 

136. Se acceptă. 

 Proiectul de lege a fost revizuit pentru a 

asigura previzibilitatea și claritatea acestuia. 



                                                                                                          
 

corespunzătoare.  

Așa fiind, apreciem că imprecizia textelor din proiectele de lege supuse avizării, relevă lipsa 

stabilirii cu suficientă claritate a procedurilor de monitorizare și control, respectiv a celor 

privind constatarea și sancționarea faptelor ilegale, afectează, pe cale de consecință, și garanțiile 

constituționale și convenționale care caracterizează dreptul la un proces echitabil, inclusiv 

componenta sa privind dreptul la apărare. De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 

reținut, în esență, că nerespectarea garanțiilor fundamentale, care protejează presupușii autori ai 

unor fapte ilicite, în fața posibilelor abuzuri ale autorităților desemnate să îi urmărească și să îi 

sancționeze, reprezintă un aspect ce trebuie examinat în temeiul art.6 din Convenția pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (a se vedea, spre exemplu, Hotărârea din 

4 octombrie 2007, pronunțată în Cauza Anghel împotriva României, paragraful 68). 

137. La art. 2 al proiectului considerăm oportun de a indica care este statutul personalului 

Centrului Naţional de Integritate. În alin. 2 al aceluiaşi articol după sintagma „controlul averii” a 

introduce textul în următoarea redacţie: „dobândită în perioada exercitării mandatelor sau a 

îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice”. 

137. Nu se acceptă. 

Statutul personalului este reglementat la art. 

14 din proiectul de lege.  

În ce privește propunerea de a completa 

alin. (2) al art. 2, sesizăm  că aceasta nu se 

corelează cu textul alineatul vizat. Astfel, 

nu este clar unde urmează a fi operată 

modificarea propusă.  

138. La art. 5 alin. (1) după litera a) se propune includerea unei noi litere, care va avea următoarea 

redacţie: „efectuează controlul depunerii în termen a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de 

interese de către persoanele prevăzute de lege”. 

138. Nu se acceptă. 

 Prevederea propusă se include în litera a) a 

art. 5 alin. (1). Astfel, nu este clară 

necesitatea unei noi litere. 

139. De asemenea, la art. 5 alin. (1) se propune introducerea unei noi litere cu următoarea 

redacţie: „dispune clasarea sesizării, când diferenţa între averea dobândită şi veniturile realizate 

nu este vădită sau bunurile sânt justificate, sau, după caz, când nu se dovedeşte conflictul de 

interese, ori starea de incompatibilitate”. 

139. Nu se acceptă.  

Prevederea propusă se include în litera a) a 

art. 5 alin. (1). Astfel, nu este clară 

necesitatea unei noi litere. 

140. La art. 5 alin. (1) Literele c) şi d) ale aceluiaşi articol, precum şi art.32, alin.(1) contravin 

legislaţiei speciale vizând suspendarea şi încetarea mandatului conducătorilor autorităţilor 

publice. Art. 11 al Legii comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007,  prevede că directorul 

şi directorii adjuncţi pot fi eliberaţi  din funcţie de către Guvern în cazul:  

a) demisionării;  

b) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;  

c) imposibilităţii exercitării funcţiei din motive de sănătate;  

d) alegerii sau desemnării în altă funcţie;  

e) condamnării la privaţiune de libertate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată;  

f) îndeplinirii necorespunzătoare, în mod sistematic, a atribuţiilor acordate prin lege;  

g) altor situaţii prevăzute de lege.  

140. Nu se acceptă. 

A se vedea art. XXX din proiectul de Lege 

pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative.  

141. Se propune completarea art. 6 alin. 2) după cuvântul „unităţi” cu sintagma „putând fi 

modificat la propunerea Preşedintelui Centrului”. 
141. Nu se acceptă. 

 Efectivul limită se aprobă prin lege, 

respectiv nu poate fi modificat de 

Președinte, iar propunerea poate veni din 

partea unui subiect cu drept de inițiativă 

legislativă. 

142. Art. 9 alin. (2). Condiţiile şi procedura de desfăşurarea a concursului necesită a fi publicate şi 

pe pagina  de Internet a Centrului. 
142. Nu se acceptă. 

În momentul în care condiţiile şi procedura 

de desfăşurarea a concursului sunt publicate 



                                                                                                          
 

în Monitorul Oficial al RM, acestea vor 

putea fi accesate pe lex.justice.md.  

 

143. La art. 10 alin. (4)  este indicat faptul că mandatul membrilor Consiliului este de trei ani, dar 

nu este  specificat dacă acesta poate fi reînnoit şi în ce condiţii. 
143.  Se acceptă. 

144. La art. 12 alin. (1) considerăm oportun de a include o nouă literă cu următoarea redacţie: 

„asigură publicarea raportului auditului extern independent pe pagina de Internet a Agenţiei”. 
144. Se acceptă. 

Prevederea privind efectuarea auditilui 

extern a fost exclusă din proiectul de Lege. 

145. La art. 15  Unele activităţi desfăşurate de către inspectorii de integritate depăşesc 

considerabil atribuţiile unui agent constatator cu competenţe de sancţionare şi, din acest motiv, 

propunem atribuirea acestora Preşedintelui sau vicepreşedinţilor Centrului. 

145.Nu se acceptă. 

În primul rînd nu este clar care atribuții sunt 

exagerate. În al doilea rînd activitățile 

desfășurate de inspectorul de integritate au 

scopul asigurării realizării atribuțiilor sale 

de serviciu.  

146. La art. 20 nu este prevăzută răspunderea juridică a persoanelor care au depus sesizările cu 

rea-credinţă. 
146. Se acceptă.  

147. La art. 26 alin. (2) nu este definită noţiunea de „diferenţă vădită (substanţială)”. 147. Nu se acceptă. 

 Noțiunea de diferență vădită se regăsește în 

proiectul de Lege privind declararea averii 

și intereselor personale. De asemenea 

urmează a se vedea art. 1 alin. (2) din Lege 

care prevede că noțiunile utilizate în Legea 

cu privire la CNI urmează a fi interpretate 

în sensul atribuit de Legea privind 

declararea averii și intereselor personale.  

148. La art. 27.  propunem o nouă redacţie:„Actul de constatare va avea următorul cuprins: 

data  şi locul întocmirii, numele, prenumele şi calitatea celui care îl întocmeşte, numele, 

prenumele şi alte date de identificare a persoanei la care se referă, obiecţiile  şi explicaţiile 

acestora, numele, prenumele  şi calitatea persoanelor care asistă  la constatare sau 

reprezintă  persoana supusă  verificării, obiecţiile  şi explicaţiile acestora, descrierea amănunţit  a 

celor constatate, precum  şi măsurile luate, menţiunile prevăzute de lege pentru cazurile speciale, 

semnătura celui care face constatarea şi a celorlalte persoane prezente, după  caz”.   

148. Se acceptă.  

149. La art. 28  Termenul de contestare urmează să fie extins până la 30 de zile calendaristice, 

sau 15 zile lucrătoare, iar actul de constatare  trebuie adus la cunoştinţa  persoanei care face 

obiectul controlului, in scris, pe baza de semnatură sau scrisoare recomandată. 

149. Se acceptă.  

150. La art. 29.  propunem o nouă redacţie: „Procesul verbal cu privire la contravenţie va avea 

următorul cuprins: 

data  şi locul întocmirii, numele, prenumele şi calitatea celui care îl întocmeşte, numele, 

prenumele şi alte date de identificare a persoanei la care se referă, obiecţiile  şi explicaţiile 

acestora, numele, prenumele  şi calitatea persoanelor care asistă la constatare sau 

reprezintă  persoana supusă  verificării, obiecţiile  şi explicaţiile acestora, descrierea amănunţită  a 

celor constatate, precum  şi a măsurilor luate, semnătura celui care face constatarea şi a celorlalte 

persoane prezente, după  caz”. 

150. Nu se acceptă. 

A se vedea modificările opearte la art. 29 

din proiectul de Lege. 

151. La art. 33 alin. 3 nu este prevăzută perioada de la care începe să curgă termenul (de la 

comunicarea actului administrativ, sau de la emiterea lui). Astfel, aceste prevederi urmează a fi 

corelate cu Legea contenciosului administrativ  şi a Codului de procedură civilă. 

151. Prevederea dată a fost exclusă din 

proiectul de Lege. 



                                                                                                          
 

59. Alianța Anticorupție 152. Asigurarea independenței instituției prin  revizuirea prevederilor și consultarea societății 

civile pentru reformularea lor, studierea tuturor ipotezelor, inclusiv studierea ipotezei menținerii 

controlului parlamentar, dar cu asigurarea independenței instituționale (2 concepte diferite a nu fi 

confundate), excluderea oricărei dependențe ministeriale referitor la: 

 

 

 

152. Nu se acceptă.  

Cu referire la controlul parlamentar 

menționăm că, pentru a exclude imixtiunea 

politicului în activitatea CNI-lui ( în prezent 

prin numirea membrilor CNI la propunerea 

fracțiunilor parlamentare), se consideră 

necesară excluderea controlului parlamentar 

al CNI-lui și, respectiv, miodificarea 

procedurii de numire a Președintelui și 

vicepreședintelui Centrului Național de 

Integritate. 

153. Componența Consiliului de Integritate prin includerea unui număr suficient a 

reprezentanților societății civile pentru a contrabalansa reprezentanții autorităților și a avea o 

putere decisivă. 

 

153. Considerăm că numărul de 7 persoane 

este suficient și va asigura realizarea cu 

succes a atribiuțiilor acestuia. Astfel, va fi 

posibilă organizarea și asigurarea 

participării membrilor acestuia la ședințele 

Consiliului în cazul unui număr nu prea 

mare de membri. De asemenea, considerăm 

că rolul societății civile este de a 

monitoriza, dar nu de a participa la 

activitățile unor instituții de stat.  

154. Includerea în componența Consiliului de Integritate  a reprezentanților autorităților de control 

în schimbul instituțiilor și autorităților nereformate și neindependente de executiv sau legislativ, în 

special includerea reprezentanților  Curții de Conturi, obișnuiți cu verificări similare celor operate 

de către CNI.  

 

154. Nu este clar care sunt autoritățile de 

control, care ar trebuie să fie incluse în 

componența Consiliului de Integritate.  

Domeniul de activitatea al Curții de conturi 

îl găsim departe de ceea ce realizează 

Comisia Națională de Integritate, deși 

aparent este vorba în ambele cazuri de 

verificarea utilizării unor sume de bani. În 

primul caz fiind vorba de banii publici, în al 

doilea caz e vorba de averea funcționarilor 

publici sau persoanelor care dețin funcții de 

demnitate publică.   

155. Excluderea prevederilor în contradicție cu regimurile existente și prevederile proiectului de 

lege între ele, de exemplu cea de declarare a cadourilor. Este unanimă opinia în societatea civilă și 

a fost acceptată și în cadrul grupului de monitorizare a SNA și corespunde bunelor practici din 

alte țări, conform căreia regimul de declarare a cadourilor poate fi modificat doar în direcția 

înăspririi sale, suma cel mai des vehiculată fiind de interzicerea recepționării cadourilor mai 

scumpe decît 300 de lei. Respectiv suma de 3000 de lei care la un moment data pare în anexele 

proiectelor de legi este inexplicabilă și nepotrivită politicilor anticorupție, de asigurare a 

integrității în fera publică și soluționare a fenomenelor taxelor informale.  

155. Prevederile ce se referă la cadouri a 

fost excluse din proiectul de Lege. 

 

156. Asigurarea continuității instituției prin introducerea prevederilor finale tranzitorii în acest 

sens 

156. Nu este clar ce are în vedere autorul 

propunerii. În prezent proiectul de Lege 

pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative oferă CNI-lui competențe de 

aplicare a sancțiunilor contravenționale.  

157. Modalitatea de selectare a reprezentanților societății civile și mass-media să fie efectuată 157. Proceduri similare deja au fost aplicate 



                                                                                                          
 

printr-o altă modalitate decît selectarea lor de către Ministerul Justiției. 

 

în cazul unor structuri similare existente 

(ex. Consiliul Civil de monitorizare a CNA, 

Consiliul Național de Participare).Nu sunt 

clare argumentele pentru a majora mandatul 

membrilor Consiliului de Integritate.  

158. Includerea mai multor prevederi explicite referitor la acordarea CNI ale împuternicirilor de 

constatare și sancționare ale încălcărilor.  
158. Se acceptă. 

Asemenea prevederi se regăsesc deja în 

proiectele de legi (proiectul de Lege cu 

privire la Centrul Național de Integritate și 

proiectul de Lege pentru modificare și 

completarea unor acte legislative). 

159. Includerea abordării economice, în special în privința noțiunii economice de gospodărie 

comună 

159. Nu se acceptă. 

Nu este clar ce a avut în vedere autorul prin 

noțiunea de „gospodărie comună”.  

160. Includerea verificării prealabile de către SIS ale candidaților la Președinția și Vice 

Președenția CNI ale averilor și intereselor intru evitarea antecedentelor nefaste care deja au avut 

loc.  

160. Se acceptă.  

 

Bugetul independent de puterea executivă, autonomie financiară asigurată de Ministerul 

Finanțelor și garantarea nediminuării sale în raport cu anul precedent sau diminuarea să nu fie mai 

joasă de un anumit procent sau o anumită sumă stabilită. 

161. Nu se acceptă. 

A se vedea art. 131 alin. (4) din Constituție 

care prevede că orice propunere legislativă 

sau amendament care atrag majorarea sau 

reducerea veniturilor bugetare sau 

împrumuturilor, precum şi majorarea sau 

reducerea cheltuielilor bugetare pot fi 

adoptate numai după ce sînt acceptate de 

Guvern. Astfel, prin prisma acestor 

prevederi bugetul CNI urmează să respecte 

această procedură.   

162. Revenirea la specificarea competenței profesionale a reprezentanților societății civile în 

domeniul anticorupției, integrității. 

 

162. Nu se acceptă.  

 Societatea civilă este mult prea largă și nu 

trebuie să se facă discriminare, deoarecea ea 

per ansablu este interesată în asigurarea și 

respectarea principiului integrității în 

sectorul public.  

163. Componența Consiliului de Integritate prin includerea unui număr suficient a 

reprezentanților societății civile pentru a contrabalansa reprezentanții autorităților și a avea o 

putere decisivă. 

 

163. Nu se acceptă.  

Considerăm că numărul de 7 persoane este 

suficient și va asigura realizarea cu succes a 

atribiuțiilor acestuia. Astfel, va fi posibilă 

organizarea și asigurarea participării 

membrilor acestuia la ședințele Consiliului 

în cazul unui număr nu prea mare de 

membri. De asemenea, considerăm că rolul 

societății civile este de a monitoriza, dar nu 

de a participa la activitățile unor instituții de 

stat.  

164. Revizuirea, eliminarea lacunelor legislative în privința integrității, în special delimitarea 

clară și completarea prevederilor și a interacțiunilor între declarațiile de avere și interese și 
164. Se acceptă. 



                                                                                                          
 

verificările și constatările de facto ale averilor și intereselor reale. 

165. Atribuția de control al averilor și intereselor, realității lor să fie mai pronunțată, mai prezentă, 

nu doar verificarea corectitudinii declarării lor.  
165. Se acceptă. 

 CNI-ul va realiza controlul averilor și nu a 

declarațiilor.  

166. Neobstrucționarea autosesizărilor/sesizărilor din oficiu și sesizărilor și plîngerilor prin 

prevederile din proiecte,  dar din contra prevederea lor pentru fluidificare  și incitare.  
166.   Se acceptă.  
 A se vedea procedura de repartizare 

aleatorie a sesizărilor 

167. Mecanisme de control, prin componența instituției, a membrilor din societatea civilă și 

intituirea mecanismelor de colaborare cu societatea civilă.  
167. Nu se acceptă.  

Societatea civilă nu poate fi implicată în 

activitatea Comisiei, atîta timp cît acesta 

este a instituție independentă și autonomă 

față de toți, inclusiv societatea civilă.   

168. Aducerea proiectelor elaborate de către Ministerul Justiției referitor la activitatea CNI la un 

nivel profesionist acceptabil și fără un regres în activitatea CNI și independența instituției.   
168. Se acceptă. 

Proiectele au fost modificate și revizuite.  

169. Augmentarea capacităților instituționale ale CNI fără întreruperea activității instituției.  169.  Proiectul de Lege prevede în dispoziții 

finale și tranzitorii procedura de 

reorganizare a Comisiei Naționale de 

Integritate. 

170. Revizuirea parțială sau totală a Codului Muncii, în vederea facilitării suspendării, 

sacncționării disciplinare, inclusiv a demiterii persoanelor neintegre și corupte, cu concilierea 

prezervării exigenței protecției angajaților 

170. Din păcate nu este clar ce se are în 

vedere în propunerea data.  

171. Aplicarea noțiunii de interes public în jurisprudență și introducerea sa în legislație. (unele 

prevederi conțin deja noțiunea de interes public) 
171. Nu se acceptă.  

Proiectul respectiv de lege nu utilizează 

noțiunea de interes public, respectiv, nu este 

clar la care prevedere se referă autorul 

propunerii.  

172. Verificarea de către SIS a candidaților la funcția de președinte, vicepreședinte și membrilor 

Consiliului de Integritate. 
173. Se acceptă.  

Procedura de verificare de către SIS a 

candidaților la funcția de președinte și 

vicepreședinte este reglementată art. 11 din 

proiectul de Lege. 

174. Posibilitatea de a interveni și a respinge un candidat, în caz de constatări ale încălcărilor 

legislației în vigoare și necorespunderii candidatului.  
174.  Se acceptă. 

A se vedea art. 11 din proiectul de Lege. 

175. Neapartenența politică a președintelui, vicepreședintelui și membrilor Consiliului de 

Integritate. 
175. Se acceptă.   

 A se vedea art. 8 alin. (1) lit. g) din 

proiectul de Lege. 

176. Jumătate din membrii Consiliului de Integritate să fie membri ai societății civile, adică cel 

puțin 3 membri: 1 reprezentanmt al unei organizații care activează la nivel regional, 1 

reprezentant al mass-media de investigație, integritate, anticorupție, drepturile omului și 1 

reprezentant al unui ONG din domeniul integrității, anticorupției, drepturilor omului. 

176.  Nu se acceptă.  

Conform standardelor internaționale se 

recomandă ca în asemenea consilii să 

prevaleze 50+1 numărul membrilor din 

partea autorităților publice.  De asemenea, 

nu se poate limita cercul reprezentanților 

societății civile, deoarece RM nu avem 

asemenea categorii pentru ONG-uri.  

177. Ceilalți membri ai Consiliului de Integritate să nu fie din  structuri cu o puternică 177. Nu se acceptă.  



                                                                                                          
 

subordonare politică sau spirit corporative precum judecători, procurori, sindicate, dar din alte 

structuri, preponderent din organe cu funcții de control, în special financiare publice și private, 

precum membri ai Curții de Conturi, CNAM, FISC-ul. Dacă s-a droit nesubordinarea politică a 

CNI, asta nu e pentru a le supune unor verticale și mai dure ale puterilor politic controlate precum 

e situația actuală din proiectele prezentate, dar invers. 

Nu este argumentată includerea autorităților 

menționate în componența Consiliului. De 

asemenea, nu este clar de unde a determinat 

autorul propunerii caracterul politizat al 

Consiliului Superior al Magistraturii sau al 

Procurorilor.  

178. Mandatul membrilor Consiului de Integritate pentru cel puțin 4 ani, maximum 5 ani.  178. Se acceptă. 

170. La atribuțiile Consiliului de Integritate de inclus emiterea actelor cu caracter definitiv.  179. Nu se acceptă. 

Nu este clar ce se are în vedere prin acte cu 

caracter definitiv.  

180. Ref. la art. 14 (4) (a) a proiectului de Lege cu privire la CNI, de reexaminat necesitatea 

exigenței acordului în scris pentru testarea integrității profesionale, în prisma prevederilor actuale 

ale Legii cu privire la testarea integrității profesionale. 

180. Nu se acceptă. 

A se vedea Hotărîrea Curții Constituționale 

privind testarea integrității 

181. Crearea modulelor electronice prin intermediul e-guvernării, posibilitatea de a înregistra on-

line versiunea declarației pînă la depunerea sa oficială. 
181. Se acceptă.  

182. Unificarea declarațiilor de avere și interese într o singură declarație. 182. Se acceptă.  

183. Restituirea declaranților a declarațiilor incomplete sau manifest eronate, cum ar fi valoarea 

manifest subestimată a automobilului, etc. 
183. Se acceptă.  

184. 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. 

184.  Se acceptă parțial.  

 Revizuirea va fi posibilă doar pînă la 

termenile stabilite de lege pentru depunerea 

declarațiilor în cazul celor depuse în formă 

scrisă și pînă la începerea controlului în 

cazul declarațiilor depuse în formă 

electronică.  

185. De introdus în cazul depistării diferenței vădite, să poată argumenta legalitatea veniturilor și 

averilor dobândite. 
185. Se acceptă.  

186. Obligativitatea declarării bunurilor imobile înregistrate la Cadastru.  186. Proiectul de Lege deja prevede aceste 

lucruri.  

187. Registrul declarațiilor să fie public.  187. Se acceptă.  

188. Neobstrucționarea autosesizărilor/sesizărilor din oficiu și sesizărilor și plîngerilor din partea 

societății civile, precum cetățenilor și ONG-urilor, grupurilor de inițiativă prin prevederile din 

proiecte,  dar din contra fluidificarea  și incitarea lor. De exemplu la art. 17 ai proiectului Legii cu 

privire la declararea averii și intereselor personale, lipsește sesizarea din oficiu și sesizarea din 

partea ONG-urilor și a grupurilor de inițiativă. La art. 23 a proiectului Legii cu privire la CNI, de 

asemenea lipsește sesizarea din oficiu.  

188. Se acceptă partial. 

 A se vedea procedura de repartizare 

aleatorie a sesizarilor modificată.  

60. Judecătoria Bender 189. Necesită a fi revizuit capitolul I, art.3 al proiectului de lege și de a fi inclus principiul 

confidențialității 
189. Se acceptă.  

190. De reformulat art.5 lit. b), iar la lit.h) ar fi bine de indicat expres art. Codului 

Contravențional. 
190. Nu se acceptă.  

În primul rînd nu este clar în ce mod 

urmează a fi modificată litera b). Totodată, 

nu este necesară trimiterea la articolul 

concret din Codul Contravențional, atîta 

timp cît aici vorbim de atribuții cu caracter 

general, care ulterior sunt dezvoltate de alte 

prevederi legislative.  



                                                                                                          
 

191. Urmează a fi revăzut art.6 în privința efectivului limită a unităților centrului reieșind din 

atribuțiile acestora or cheltuielile bugetului și durata mandatului de 7 ani este nejustificată, or alți 

funcționari publici inclusiv Președintele RM este numit pe un termen de 4 ani. Propunem ca 

durata mandatului să fie micșorată la 4 ani cu dreptul de a fi reales pentru maxim două mandate 

consecutive. 

191. Se acceptă parțial.  

192. Art.9, termenul de 20 de zile stabilit la alin.(4), urmează a fi unificat cu termenele generale 

stabilite de alte acte normative în domeniu și anume de 30 de zile.  
192. Nu se acceptă. 

Pentru fiecare concurs legea este în drept să 

stabileasca trmene diferite. 

193. De asemenea la alin.2 al art.9 nu sunt prevăzute consecințele în cazul în care persoana cade 

testul la poligraf. 

193. Dacă persoana nu trece poligraful nu 

va fi numită în funcția de președinte sau 

vicepreședinte al CNI-ului.  

194. Nu suntem de acord ca salariile membrilor CNI, care să fie la nivelul salariilor deținute de 

membrii Curții de Conturi, reieșind din atribuțiile restrînse ce le revin. 
194. Nu se acceptă. 

Dacă salariile nu sunt atractive și capabile 

să asigure necesitățile inspectorilor de 

integritate vor exista premise ca acești să 

caute resursele necesare în altă parte, fapt ce 

va avea un efect negativ asupra eficienței 

CNI-lui. Totodată, nu se va putea asigura 

limitaea fluctuației de cadre în cadrul CNI-

lui, cum este situația curentă.  

Mai mult ca atît, este incorect ca inspectorii 

de integritate care îi verifica, inclusiv pe 

membrii Curții de Conturi să aibă salarii net 

inferioare acestora, deoarece acest fapt 

crează premize pentru limitarea 

independenței acestora. 

195. Textul proiectului de lege cu privire la CNI conține sintagma de ,,o bună reputație”, 

considerăm oportun ca aceasta să fie substituită cu sintagma ,,reputație ireproșabilă”.  
195. Nu se acceptă.  

Deoarece termenul de reputație ireproșabilă 

este unul mult prea vag, or, condițiile de 

numire trebuie să fie clare și previzibile.  

61. Consiliul Concurenței 196. Apreciem ca fiind necesară operarea modificărilor și completărilor de rigoare în conținutul 

art. 27 din proiectul Legii cu privire la Centrul Național de Integritate, în vederea instituirii 

obligativității remiterii cauzei spre examinare instanței de judecată competente. În acest context, 

urmează a fi excluse alin. (2) al art. 28, alin. (4) al art. 31, textul ”sau de la expirarea termenului 

de contestare, în cazul în care actul de constatare al Centrului nu a fost contestat” din alin. (2) al 

art. 32 și alin. (2) al art. 33 ale proiectului Legii cu privire la Centrul Național de Integritate. 

196. A se vedea art. 28 alin. (2) din 

proiectul de Lege.  

  

197. Totodată, ținînd cont de efectele juridice ce survin odată cu rămînerea definitivă a actului de 

constatare, menționăm că proiectul de lege nu reglementează în mod concret mecanismul 

comunicării și primirii de către persoana verificată a actului de constatare, fapt ce poate crea 

premise pentru lezarea drep.turilor persoanelor vizate. 

197. Nu se acceptă. 
Comunicarea actelor este reglementată la 

art. 27 din proiectul de lege, care stabilește 

detaliat mecanismul comunicării și primirii 

de către persoana verificată a actului de 

constatare. 

198. În ceea ce privește competența jurisdicțională a Curții de Apel de examinare a cererii privind 

confiscarea averii cu caracter nejustificat stabilită la art. 27 alin. (4) al proiectului, menționăm că 

aceste prevederi contravin normelor și principiilor Codului de procedură civilă instituite odată cu 

intrarea în vigoare a Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al 

Republicii Moldova nr. 155 din 05 iulie 2012 potrivit cărora, judecătoriile examinează și 

198. Se acceptă.  



                                                                                                          
 

soluționează în fond toate pricinile civile. 

199. În vederea asigurării unei abordări consecvente și aducerii în concordanță cu prevederile art. 

5 alin. (1) lit. b) din proiectul Legii cu privire la Centrul Național de Integritate și art. 2 al 

proiectului Legii privind declararea averii, intereselor personale, conflictele de interese și 

cadourile, considerăm necesară substituirea cuvîntului ”deținută” din cuprinsul art. 26 alin. (1) al 

proiectului de lege cu sintagma ”dobîndită”. Totodată, cuvîntul ”justificat” din cuprinsul aceleiași 

norme urmează a fi înlocuit cu textul ”nejustificat”. 

199. Se acceptă.  

200. Ținînd cont de dispozițiile art. 217 Cod civil, apreciem ca fiind oportună substituirea 

cuvîntului ”declararea” din alin. (3) al art. 33 al proiectului de lege menționat cu sintagma 

”constatarea”. 

200. Prevederea dată a fost exclusă din 

proiectul de Lege.  

62. Consiliul Superior al 

Procurorilor 

201. 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. 

În același rînd, manifestăm disponibilitatea participării reprezentantului Consiliului Superior al 

Procurorilor la examinarea proiectului legislativ menționat în cadrul unui grup de lucru 

interinstituțional. 

201. Se va ține cont de obiecțiile formulate 

de Procuratura Generală.  

63. Procuratura Generală 202. La articolul 3 după litera g) se completează cu litera h) cu următorul cuprins: „litera h) 

prezumţia dobîndirii licite a averii” 
202. Nu se acceptă.  

Nu sunt clare argumentele pentru operarea 

acestei modificări.  

203. La articolul 8 alineatul (1) litera h)  cuvîntul „în vigoare”– se exclude, ca fiind irelevant 

conform tehnicii legislative. 
203. Se acceptă.  

204. La art. 8 alineatul (2) litera a) de completat la final cu textul „sau a fost liberată de 

răspundere penală în conformitate cu prevederile capitolului VI din Codul penal (art.53-60),  sau 

procesul penal a fost încetat în conformitate cu prevederile art.109 Cod penal”. 

204. Nu se acceptă. 

Ceea ce se propune se include în prevederea 

propusă spre modificare. 

205. La articolul 10 alineatul (1) litera g) – se exclude, ca fiind irelevantă şi nejustificată, ţinînd 

cont şi de faptul că toate şedinţele Consiliului sînt publice (alin.8 din prezentul articol) 
205. Nu se acceptă. 

Faptul că ședința e publică asta nu îi 

împiedică pe jurnaliști să dețină un 

reprezentant în Consiliu. 

206. La articolul 10 alineatul (2) cuvintele „şi al jurnaliştilor” – se exclud 206. Nu se acceptă.  

Faptul că ședința e publică asta nu îi 

împiedică pe jurnaliști să dețină un 

reprezentant în Consiliu. 

207. La articolul 10 alineatul (3) litera e) de completat la final cu textul „sau a fost liberată de 

răspundere penală în conformitate cu prevederile capitolului VI din Codul penal (art.53-60), sau 

procesul penal a fost încetat în conformitate cu prevederile art.109 Cod penal.” 

207. Nu se acceptă.  

Ceea ce se propune se include în prevederea 

propusă spre modificare. 

 

208. La articolul 10 alineatul (5) litera a) de completat la final cu textul „sau a fost liberată de 

răspundere penală în conformitate cu prevederile capitolului VI din Codul penal (art.53-60), sau 

procesul penal a fost încetat în conformitate cu prevederile art.109 Cod penal.” 

208. Nu se acceptă.  

Ceea ce se propune se include în prevederea 

propusă spre modificare. 

 

209. La articolul 10 alineatul (7) litera e) cuvîntul „conduită” se înlocuieşte cu cuvintele „etică ale 

preşedintelui, vicepreşedintelui şi inspectorilor de integritate” 
209.  Se acceptă parțial. 

 

210. La articolul 10 alin. 7 litera h) va avea următorul cuprins: 

 „h)efectuiază controlul averii şi intereselor personale ale preşedintelui şi vicepreşedintelui 

Centrului, inspectorilor de integritate, a altor funcţionari publici şi personal din cabinetul 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică din cadrul Centrului.” 

210.  Nu se acceptă.  

Consiliul de Integritate nu va dispune de 

instrumentele necesare pentru efectuarea 

acestor verificări. Din aceste considerente ar 

fi corectă menținerea sistemului de 



                                                                                                          
 

verificare prevăzut de proiectul de lege.  

211.  La articolul 10 alin. 7 După litera j) se întroduc următoarele litere noi după cum urmează:  

k) verifică declaraţiile de avere, interese personale, conflicte de interese şi cadouri ale  

preşedintelui şi vicepreşedintelui Centrului, inspectorilor de integritate, a altor funcţionari publici 

şi personal din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică din cadrul Centrului, 

evaluînd diferenţele vădite (substanţiale) dintre modificările intervenite în avere pe perioada 

exercitării funcţiei publice şi veniturile obţinute în aceiaşi perioadă;  

l) efectuiază controlul depunerii în termen a declaraţiilor de avere, interese personale, conflicte de 

interese şi cadouri ale  preşedintelui şi vicepreşedintelui Centrului, inspectorilor de integritate, a 

altor funcţionari publici şi personal din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică din 

cadrul Centrului; 

m) examinează şi soluţionează conflictele de interese ale  preşedintelui şi vicepreşedintelui 

Centrului, inspectorilor de integritate, a altor funcţionari publici şi personal din cabinetul 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică din cadrul Centrului; n) sesizează organele 

competente în vederea încetării raporturilor de muncă ori de serviciu în cazul constatării stării de 

incompatibilitate ale  preşedintelui şi vicepreşedintelui Centrului, inspectorilor de integritate, a 

altor funcţionari publici şi personal din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică din 

cadrul Centrului; 

o) întocmeşte acte de constatare în cazul în care, în urma evaluării, identifică elemente de 

încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii şi intereselor personale, al conflictelor de 

interese, respectiv al incompatibilităţilor, restricţiilor, precum şi, după caz, a legislaţiei 

disciplinare, contravenţionale sau penale de către  preşedintele şi vicepreşedintele Centrului, 

inspectorilor de integritate, a altor funcţionari publici şi personal din cabinetul persoanelor cu 

funcţii de demnitate publică din cadrul Centrului; 

p) întocmesc acte de constatare în cazul în care, în urma evaluării nu identifică elemente de 

încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii şi intereselor personale, al conflictelor de 

interese, respectiv al incompatibilităţilor, restricţiilor, dispunînd clasarea procedurii de control în 

privinţa  preşedintelui şi vicepreşedintelui Centrului, inspectorilor de integritate, a altor 

funcţionari publici şi personal din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică din cadrul 

Centrului; 

r) constată contravenţii, examinează cauze contravenţionale şi aplică sancţiuni în privinţa  

preşedintelui şi vicepreşedintelui Centrului, inspectorilor de integritate, a altor funcţionari publici 

şi personal din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică din cadrul Centrului; 

211. Se acceptă parțial.  

 

 

212. La articolul 12 alineatul (1) litera c)  cuvîntul „în vigoare”– se exclude, ca fiind irelevant 

conform tehnicii legislative. 
212. Se acceptă.  

213. La articolul 12 alineatul (1) după litera l) se completează cu 2 litere noi m); n) care vor avea 

următorul cuprins: 

„litera m) examinează contestaţiile subiecţilor declarării sau a reprezentanţilor acestora 

împotriva actelor emise de către inspectorii de integritate în termen de 15 zile, informînd 

obligatoriu persoana despre rezultatele examinării contestaţiei, precum şi termenul şi modul de 

contestare în instanţa de contencios administrativ, în caz de dezacord cu rezultatele examinării şi 

răspunsul primit; 

 litera n) examinează contestaţiile subiecţilor declarării sau a reprezentanţilor acestora 

împotriva acţiunilor sau inacţiunilor inspectorilor de integritate în termen de 15 zile, informînd 

obligatoriu persoana despre rezultatele examinării contestaţiei, precum şi termenul şi modul de 

contestare în instanţa de contencios administrativ, în caz de dezacord cu rezultatele examinării şi 

răspunsul primit”; 

213. Nu se acceptă. 

Contestațiile se examinează de instanța de 

judecată și nu de Consiliul de Integritate, 

care nu are capacități și cunoștințe de a 

realiza această activitate.  



                                                                                                          
 

214. La articolul 12 alineatul (1) Articolul se completează cu un alineat nou (5) cu următorul 

cuprins: 

„(5)Preşedinteşe şi vicepreşedintele Centrului, sau după caz, Consiliul de Integritate formulează 

acţiune de regres în termen de 3 luni de la data rămînerii definitive a hotărîrii prin care a fost 

obligată la plată împotriva persoanei vinovate (preşedintelui, vicepreşedintelui sau a inspectorului 

de integritate)”.  

214. Nu se acceptă.  

Acțiunea în regres ține de competența altor 

autorități precum Ministerul Justiției sau 

Ministerului Finanțelor.  

215. La articolul 14 alineatul (1) litera e) sintagma „2 ani” se substituie cu sintagma „3 ani”, 

termenul prevăzut fiind prea mic, iar cuvîntul „studiilor”– se exclude, ca fiind irelevant şi 

nejustificat. 

215. Nu se acceptă.  

Stabilirea unor condiții prea drastice pentru 

selectare, acest lucru poate sa creeze 

probleme la selectarea inspectorilor de 

integritate, din lipsa candidaților.  

216. La articolul 14 alineatul (1) litera h) cuvîntul „în vigoare”– se exclude, ca fiind irelevant 

conform tehnicii legislative. 
216. Se acceptă.  

 

217. La articolul 14 alineatul (2) litera a) de completat la final cu textul „sau a fost liberată de 

răspundere penală în conformitate cu prevederile capitolului VI din Codul penal (art.53-60), sau 

procesul penal a fost încetat în conformitate cu prevederile art.109 Cod penal.” 

217. Nu se acceptă.  

Ceea ce se propune se include deja în 

prevederea propusă spre modificare. 

 

218. La articolul 14 alineatul (4) litera a) va avea următorul conţinut: „a)declaraţiei de avere, 

interese personale, conflicte de interese şi cadourilor” 
218. Nu se acceptă.  

Ceea ce se propune se include deja în 

prevederea propusă spre modificare. 

219. La articolul 15 alineatul (1) litera b)  cuvintele „şi interese personale” se înlocuiesc cu 

cuvintele „intereselor personale, conflictelor de interese şi cadourilor”. 
219. Nu se acceptă.  

A se vedea modificările operate la Legea 

privind declrararea averii și intereselor 

personale 

220. La articolul 15 alineatul (1) litera c) cuvintele „şi interese personale” se înlocuiesc cu 

cuvintele „intereselor personale, conflictelor de interese şi cadourilor”. 
220.  Nu se acceptă.  

A se vedea modificările operate la Legea 

privind declrararea averii și intereselor 

personale 

221. La articolul 15 alineatul (1) litera h) se completează în final cu cuvintele „dispunînd clasarea 

procedurii de control” 
221. Nu se acceptă. 

Aceste aspecte sunt reglementate la 

capitolul procedura de control.  

222. La articolul 16 alineatul (2) litera c)  cuvîntul „în vigoare”– se exclude, ca fiind irelevant 

conform tehnicii legislative, iar cuvintele „şi interese personale” se înlocuiesc cu cuvintele 

„intereselor personale, conflictelor de interese şi cadourilor”. 

222. Se acceptă parțial.  

223. La articolul 19 alineatul (2) prima propoziţie se completează cu cuvintele „în baza unui 

raport de sesizare”, iar cuvintele „şi interese personale” se înlocuiesc cu cuvintele „intereselor 

personale, conflictelor de interese şi cadourilor”. 

223. A se vedea modificările operate în 

procedura de repartizare a sesizărilor.  

224. La articolul 19 alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3)Sesizarea sau raportul de sesizare 

făcut cu rea-credinţă, dacă prin acestea a fost cauzat persoanei denunţate un prejudiciu moral sau 

material, constituie infracţiunea de denunţare calomnioasă”. 

224. Nu se acceptă. 

Prevederea dată a fost exclusă din proiectul 

de Lege.  

225. La articolul 19 se completează cu un alineat nou (4) cu următorul cuprins: 

„(4) Nerespectarea principiilor prevăzute la art.3 angajază răspunderea civilă, penală sau 

contravenţională a Centrului Naţional de Integritate şi, după caz, a preşedintelui, vicepreşedintelui 

sau a inspectorului de integritate”. 

225. Nu se acceptă.  

Răspunderea nu poate surveni pentru 

încălcarea principiilor, ci pentru anumite 

fapte.  

226. La articolul 20 alineatul (1) propoziţia se completează în final cu cuvintele „şi cu indicarea 

completă a adresei de domiciliu a persoanei fizice sau a adresei juridice a persoanei juridice  cu 
226. Se acceptă. 

A se vedea modificare operată la art. 20 



                                                                                                          
 

indicarea obligatorie în ambele cazuri a datelor de contact, pentru a putea fi invitată întru 

confirmarea depunerii sesizării”  

alinn. (1) din proiectul de Lege. 

 

217. La articolul 21 alineatul (1) cuvintele „care sau finalizat cu emiterea unui proces-verbal de 

iniţiere a controlului”  se exclud, deoarece toate sesizările trebuie să fie întroduse în sistemul 

electronic şi distribuite în mod aliatoriu. 

227. Se acceptă.  

228. La articolul 21 alineatul (3)  litera a) se completează la final cu textul „pe motiv de boală, 

concediu, deplasare în interes de serviciu, delegare, detaşare, transferare sau eliberare din funcţie 

etc.”  

228. Se acceptă parțial.  

 Inspectorii de integritate ar putea folosi 

concediile sau deplasările de serviciu ca 

motiv de a scăpa de dosare. 

229. La articolul 21 litera b) va avea următorul cuprins:  

„b)există diferenţe vădite (semnificative) în averea inspectorului de integritate pe durata 

exercitării funcţiei publice şi veniturile obţinute în acestă perioadă”, iar textul propus se exclude, 

ca irelevant, deoarece motivele autorecuzării inspectorului de integritate se cuprind totalmente de 

litera d)  şi e) din prezentul articol;   

229. A se vedea redacția modificată a art. 

21 din proiectul de Lege.  

230. La articolul 21  litera f) se completează la final cu textul „cu tragerea obligatorie la 

răspundere disciplinară, contravenţională sau penală după caz, a inspectorului de integritate. 
230. Nu se acceptă. 

Răspunderea inspectorilor de integritate va 

fi prevăzută în  alte capitole și nu la 

procesul de repartizare aleatorie. 

231. La articolul 21  După litera f) se completează cu litera g) cu următorul cuprins: 

„g) constatării din oficiu sau la plîngere, a unei încălcări esenţiale a drepturilor subiecţilor 

declarării sau în cazul admiterii unor omisiuni ireparabile în cadrul procedurii de control”. 

231. A se vedea redacția modificată a art. 

21 din proiectul de Lege. 

232. La articolul 23 alineatul (1) sintagma „3 ani” se înlocuieşte cu cuvintele „unui an 

calendaristic”, termenul de 3 ani nefiind justificat. 
232. Nu se acceptă.  

Prevederea dată are în vedere efectuarea 

controlului  averii obținute pe durata 

mandatului pe o perioadă de 3 ani de la 

încetarea mandatului, incetării funcției 

publice. 

233. La articolul 23 alineatul (5) cuvintele „sau se află în concubinaj” se exclud, pe motiv că 

concubinajul nu produce efecte juridice, iar definiţia noţiunii de concubin/concubină din proiectul 

de lege privind declararea averii, intereselor personale, conflictele de interese şi cadourile nu 

suportă nici o critică fiind calificată ca „o relaţie durabilă şi stabilă”, dar cum  şi de cine va fi 

constatată acestă stabilitate şi cum se va măsura durabilitatea?  

233. Se acceptă.  

 

234. La articolul 24 alineatul (1) cuvîntul „ legal” se înlocuieşte cu cuvintele „sau avocatului 

ales”, deoarece reprezentanţii legali sunt numai în cazul minorilor şi persoanelor incapabile. 
234. Se acceptă parțial. 

235. La articolul 24 alineatul (2) litera b) cuvîntul „ legal” se exclude.  235. Se acceptă.  

236. La articolul 24 alineatul (2) După litera c) de completat cu literele d)şi e) cu următorul 

cuprins: 

„d) să conteste orice act emis de către preşedintele, vicepreşedintele Centrului, precum şi 

actele inspectorilor de integritate în condiţiile legii;  

236. Se acceptă parțial. 

Președintele și vicepreședintele CNI-lui nu 

emit acte pe procedurile de control, 

deoarece nu au atribuții funcționale cu doar 

administrative.  

227. La articolul 24 alineatul (2)    e) să conteste acţiunile  sau inacţiunile preşedintelui, 

vicepreşedintelui Centrului, precum şi ale inspectorului de integritate în condiţiile legii” 
237. Nu se acceptă.  

Aici este vorba de contestarea actelor și nu 

acțiunilor.  

238. La articolul 26 alineatul (1) după cuvîntul „competente” de completat cu cuvintele „pentru 

examinare şi”. La final se completează cu propoziţia „În acest caz actul de constatare împreună cu 

copiile materialelor de control şi expediate in instanţa de judecată se expediază obligatoriu 

238. Nu se acceptă. 

 A nu se confunda îmbogățirea ilicită cu 

confiscarea averii cu caracter nejustificat.  



                                                                                                          
 

Procuraturii Generale pentru examinare în conformitate cu prevederile art.274 CPP”.  

239. La art. 26 alineatul (2) sintagma „23 alin.(2)” se înlocuieşte cu sintagma „23 alin.(3)” 239. Se acceptă.  

240.  La articolul 26 alineatul (3) se exclude, pentru a elimina orice abuzuri din partea 

funcţionarilor Centrului, care nejustificat şi din diferite interese josnice ar putea folosi sintagma 

„existenţa unor probe sau indici”, antrenînd în aşa mod subiecţii declarării în proceduri penale 

fără necesitate, lezînd onoarea şi demnitatea persoanei, Legea trebuie să fie clară sub acest aspect 

şi anume pentru acestă claritate s-a şi completat alineatul (1) din art.26. 

240. Nu se acceptă. 

 În cazul în care Procuratura nu va constata 

elementele unei infracțiuni nu va începe 

urmărirea penală. Totuși, nu trebuie să se 

uite că autoritățile statului care consideră că 

a fost săvărșită o infracțiune sunt obligate să 

sesizeze autoritățile competente, în acest 

caz organele de urmărire penală.  

241. La articolul 26 alineatul (4) după cuvîntul „sesizează” se completează cu cuvintele „în cadrul 

controlului”, pentru ca deja în actul de constatare să fie reflectat dacă subiectul declarării în urma 

verificării avea careva obligaţiuni fiscale potrivit legii sau nu. 

241. Nu se acceptă.  

 Nu este oportună, deoarece sesizarea va fi 

efectuată după finalizarea controlului, dar 

nu în cadrul controlului.  

242. La articolul 26 alineatul (6) va avea următorul cuprins: 

„(6) În cazul în care, în urma efectuării controlului averii şi intereselor personale al subiectului 

declarării, se constată că între averea deţinută pe parcursul exercitării funcţiei şi veniturile 

obţinute în aceiaşi perioadă nu este o diferenţă vădită (substanţială) inspectorul de integritate va 

înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare în care se va dispune expres 

clasarea procedurii de control”.  

Modificarea şi completarea acestui articol are ca scop reglementarea clară a rezultatelor 

controlului efectuat de către inspectorii de integritate, asigurîndu-se unitatea de stil şi de 

terminologie, precum şi succesiunea firească a ideilor, ţinînd cont de faptul că expunrea din 

proiect este una ambiguie . 

242. Se acceptă parțial.  

243. La articolul 32 alineatul (2) după cuvintele „actului de constatare” se completează cu 

cuvintele „prin hotărîre judecătorească definitivă” 
243. Nu se acceptă.  

Actul de constatare rămîne definitiv dacă nu 

a fost contestat sau a fost menținut prin 

hotărirea judecătorească.  

244. La articolul 32 alineatul (3) cuvintele „dacă este cazul” se exclude, deoarece este necesar în 

toate cazurile. 
244. Se acceptă.  

245. La articolul 33 alineatul (2) după cuvintele „actului de constatare” se completează cu 

cuvintele „prin hotărîre judecătorească definitivă”. 
245. Nu se acceptă.  

Actul de constatare rămîne definitiv dacă nu 

a fost contestat sau a fost menținut prin 

hotărirea judecătorească. 

246. În acelaşi context menţionăm, că în proiectul legii privind Centrul Naţional de Integritate, se 

pune accentul pe instituirea Consiliului de Integritate, prin desemnarea sau selectarea a 5 

reprezentanţi din diferite structuri de stat, reprezentant al ONG şi un jurnalist. Atribuţiile 

Consiliului, pot fi privite ca un amestec direct /indirect în activitatea Centrului şi nu asigură acel 

nivel de independenţă necesară, chiar dacă aparent sunt 2 reprezentanţi din afara structurilor stat şi 

aceştia selectaţi, la rândul lor, de o altă autoritate publică centrală – Ministerul justiţiei (art. 10).  

Considerăm că procedura de desemnare a candidatului la funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte ai 

Centrului poate fi efectuată, în mod independent, transparent şi imparţial, şi de o comisie de 

concurs, membrii căreia vor fi selectaţi pe criterii clar stabilite din cadrul diferitor structuri de stat 

şi cu participarea reprezentanţilor societăţii civile – specialişti în domeniu. 

246. Nu se acceptă. 

Nu este clar în ce mod urmează a fi 

modificată componența Consiliului de 

Integritate.  

247. Atribuţiile inspectorilor de integritate prevăzute de art. 15 alin. (1) lit. i) reprezintă, după 

părerea noastră, o depăşire a sferei de aplicabilitate a noţiunii de agent constatator cu competenţe 
247. Nu se acceptă.  

A se vedea cu titlu de exemplu competența 



                                                                                                          
 

de sancţionare, prevăzută de art. 385 alin. (2) Cod contravenţional – atribuţii care pot fi conferite 

Preşedintelui sau vicepreşedinţilor Centrului (art. 12), care ar fi mai logic şi din punct de vedere al 

art. 8 alin. (2) lit. d) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Este 

de menţionat şi faptul că prin proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative se propune modificarea Codului Contravenţional, astfel încît CNI să aibă competenţe 

de a examina contravenţiile prevăzute la art. 313/2, 319/1 şi 330/2 din Codul contravenţional şi a 

aplica sancţiuni pentru acestea. Însă, din unele motive ce vor fi expuse mai jos cu referire la 

proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, considerăm că competenţa 

de a aplica sancţiuni în cele trei cazuri urmează a fi atribuită instanţei de judecată. 

MAI sau a altor agenți de constatare de 

aplicare a sancțiunilor contravenționale.  

248. Totodată, la emiterea actului de contestare în conformitate cu art.art.27 şi 31 inspectorul de 

integritate poate ajunge la concluzia că în acţiunile persoanei supuse controlului se întrunesc 

elementele unei contravenţii, iar acest act de constatare poate fi contestat în ordinea 

contenciosului administrativ, fapt în legătură cu care pînă la rămînerea definitivă a actului exclude 

posibilitatea întocmirii procesului-verbal cu privire la contravenţie. Astfel, posibilitatea 

sancţionării contravenţionale apare cu mult timp peste termenul de prescripţie de 3 luni, prevăzut 

de Codul Contravenţional, ceea ce duce la ineficienţa mecanismului respectiv. 

248. Nu se acceptă. 

În acest caz, subiecții supuși controlului în 

mod deliberat vor tergiversa examinarea 

actului de constatare cel puțin pină la 

expirarea termenului de aplicare a sancțiunii 

contravenționale.  

249. Este necesar a menţiona şi faptul, că art.27 alin.(4) din proiect în comun cu prevederile 

celorlalte proiecte legislative propuse spre avizare instituie un mecanism nou de confiscare a 

averii cu caracter nejustificat. Pe de o parte, competenţa examinării în fond se atribuie Curţilor de 

apel, fiind exclusă astfel veriga contestării hotărîrii judecătoreşti cu apel, situaţie inacceptabilă, pe 

de altă parte, procedura de judecare este conformă normelor generale din Codul de procedură 

civilă, care prevăd trei verigi ale procesului civil. 

249. Se acceptă.  

250. La fel, este de neînţeles termenul de 6 luni de adresare a Centrului în instanţa de contencios 

administrativ (art. 33 alin. 3), fiindcă nu e indicat ce fel de termen este: de prescripţie sau de 

decădere, precum şi perioada de la care începe să curgă şi când (de la comunicarea actului 

administrativ sau de la emiterea lui)? Aceste prevederi sunt neconcordante cu prevederile art. 17 

din Legea contenciosului administrativ şi respectiv Codul de procedură civilă. 

250. Se acceptă. 

Prevederea dată a fost exclusă din proiectul 

de lege.  

 

 

251. Ridică întrebări procedura de extindere a confiscării asupra moştenitorilor persoanei, 

împotriva căreia aceasta a fost începută, dar care nu poate să depăşească termenul de 3 ani de la 

data deschiderii succesiunii (art. 35 alin. 4). 

În acest caz, trebuie de menţionat că statul apare în calitate de creditor al persoanei care lasă 

moştenirea, pentru a-şi putea valorifica creanţele conform prevederilor art. 1540-1547 Cod civil, 

inclusiv este necesar a micşora termenul de prescripţie de 3 ani prevăzut în art. 35 alin. (4) din 

proiectul de lege în limitele prevăzute de art. 1544 Cod civil - 6 luni. 

251.  Nu se acceptă. 

Cele 6 luni de care se vorbește au un alt 

obiectiv, pe cînd în cazul de față se referă la 

termenul de prescripție aplicat în privința 

posibilității de confiscare a averii cu 

caracter nejustificat, care nu trebuie să fie 

legat de termenul de acceptare a moștenirii.  

 

252. Totodată, proiectul de lege propus nu specifică care este termenul limită de examinare a 

sesizării sau autosesizării de către inspectorii de integritate, or acest termen poate fi infinit, ceia ce 

este inacceptabil. Autorii proiectului s-au ghidat în totalitate de Legea nr.176/2010 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, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr.621 din 02 septembrie 2010, România, însă unele prevederi le-au 

transcris mecanic fără careva argumentare, iar unele deşi importante (cum ar fi răspunderea 

Centrului, preşedintelui, vicepreşedintelui, inspectorilor de integritate în cazul, controlul averilor, 

intereselor personale, conflictelor de interese şi cadourilor acestora, termenul de efectuare a 

controlului de către inspectorii de integritate, contestarea actelor, acţiunilor sau inacţiunilor 

ultimilor pînă la adresarea în instanţa de contencios administrativ, şi alte aspecte importante) nu 

252.  Se acceptă parțial. 



                                                                                                          
 

au fost cuprinse de prezentul proiect de lege, deşi sunt aspecte esenţiale întru apărarea drepturilor 

subiecţilor declarării şi protejarea ultimilor de abuzurile din partea conducerii Centrului sau a 

inspectorilor de integritate. 

64. Ministerul Afacerilor 

Interne 

253. La art. 5 lit. c) din proiect, care statuează ca atribuție a Centrului Național de Integritate (în 

continuare CNI), adresarea în instanța de judecată a cererii în vederea dispunerii confiscării averii 

cu caracter nejustificat, considerăm oportună examinarea suplimentară a acestui aspect prin 

prisma faptului că dispunerea acestei măsuri nu este reglementată  de legislația în vigoare. Or, ca 

concept, confiscarea, în calitate de măsură de siguranță este prevăzută de Codul penal al 

Republica Moldova în art. 106 (confiscarea specială) și art. 106
1 

(confiscarea extinsă), acestea 

fiind aplicabile doar în legătură cu comiterea infracțiunii.  

Totodată, specificăm că, Codul de procedură penală reglementează aplicabilitatea măsurilor 

asiguratorii pentru eventuala confiscare, cum ar fi de exemplu art. 203 CPP – „Punerea sub 

sechestru”, care constă în inventarierea bunurilor și interzicerea proprietarului sau posesorului de 

a dispune de ele. Astfel, proiectul examinat nu identifică o procedură care va reglementa 

confiscarea averii cu caracter nejustificat, careva măsuri asiguratorii, subiecții care vor fi în drept 

să ceară dispunerea acestei măsuri. Mai mult, instituirea confiscării averii cu caracter nejustificat 

în Codul de procedură civilă (prin instituirea unor norme cu caracter general) la etapa actuală se 

află la fază de proiect, fapt pentru care nu este clară care va fi voința finală a legiuitorului.  

253. Se acceptă parțial. 

Trebuie să se precizeze că nu trebuie să se 

confunde confiscarea prevăzută de Codul 

Penal  confiscarea civilă care au regimuri 

juridice total diferite. Astfel, confiscarea 

civilă presupune confiscarea diferenței 

vădite și care nu poate fi justificată. 

 

254. Subsidiar, în art.5 la lit. f) care prevede ca atribuție a CNI adresarea în instanța de judecată a 

cererii privind aplicarea interdicției de ocupare a funcției publice în conformitate cu prevederile 

art. 29 din Legea privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor  de interese și 

cadourilor, specificăm că, trimiterea la care se face referire se va examina suplimentar.  

254. Se acceptă.  

255. Potrivit alin. (3) art. 18 al Legii privind actele legislative nr. 780 din 27 decembrie 2001, în 

cazul în care proiectul de act legislativ cuprinde prevederi din legislația în vigoare, (...) se face 

trimitere la ele. În același context, potrivit art. 76 al Constituției (Intrarea în vigoare a legii), 

legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării 

sau la data prevăzută în textul ei. Legea la care se face referire, nu este în vigoare. Prin urmare, 

referința la o Lege care nu este în vigoare, încalcă prevederile menționate supra. Menționăm că, 

acest aspect se va revedea în tot textul proiectului. 

255. Se acceptă.  

256. Subsecvent, se propune de completat lista prevăzută la alin. (1) art. 5 cu o nouă atribuție, 

implicit: „adresează cereri instanței de judecată de îndată ce a fost constatat conflictul de interese, 

în vederea aplicării ca măsură de asigurare a acțiunii – suspendarea pe durata procesului a actului 

administrativ emis/adoptat, a actului juridic încheiat, a deciziei luate”. Or, aceste acte și decizii 

continuă să fie executorii și să prejudicieze interesul public până la rămânerea definitivă a actului 

de constatare a conflictului de interese, iar procesele civile pot fi tergiversate intenționat de partea 

interesată.  

256. Se acceptă. 

257. La alin. (2)  art. 5, în partea ce ține de atributele organizației de audit extern care va examina 

raportul anual de activitate al CNI, se propune substituirea  sintagmei ,,cu renume” cu sintagma 

„cu reputație ireproșabilă” 

257. Prevederea respectivă urmează a fi 

exclusă din proiectul de Lege. 

258. La art. 7 alin. (2) din proiect, care stipulează durata mandatului președintelui și 

vicepreședintelui CNI este de 7 ani (...), sub aspect comparativ, sugerăm examinarea acestuia prin 

prisma legislației în vigoare și a duratei mandatelor altor persoane care dețin asemenea funcții. În 

258. Se acceptă.  



                                                                                                          
 

acest sens, cu titlu exemplificativ, potrivit prevederilor alin. (1) art. 18 din Legea Curții de Conturi 

nr. 261 din 5 decembrie 2008, președintele Curții de Conturi se numește de Parlament pe un 

termen de 5 ani, la propunerea Președintelui Republicii Moldova. Conform alin. (1) art. 13 al 

Legii privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 753 din 23 decembrie 

1999, Serviciul este condus de un director, numit în funcție de Parlament, la propunerea 

Președintelui RM pe un termen de 5 ani. 

259. La art. 8 lit. e) care prevede vechimea în muncă de cel puțin 7 ani în domeniul juridic pentru 

candidații la funcția de președinte și vicepreședinte al Centrului, se va examina suplimentar în 

coroborare cu lit. d) al aceluiași articol, care prevede în calitate de condiție pentru a candida la 

funcția de președinte și vicepreședinte, studiile superioare juridice, economice, administrație 

publică sau management. Astfel, în scopul asigurării comprehensivității normei propuse, se va 

revedea formula în care aceasta a fost expusă. 

259. Se acceptă. 

260. La art. 8 lit. c) alin. (2) art. 8 care statuează că, nu are o bună reputație profesională persoana 

care a fost concediată din organizații publice sau instituții publice subordonate din motive 

compromițătoare, urmează a se revedea prin prisma alin. (1) art. 86 din Codul muncii, care 

prevede temeiurile de concediere și nu reține o asemenea sintagmă. Totodată, o astfel de sintagmă 

este una interpretativă și nu este clar cum se vor determina aceste motive. 

260. Se acceptă.  

 

261. La art. 10  alin. (1), care conține prevederi referitor la Consiliul de Integritate, sugerăm a fi 

definit respectivul, cum este de exemplu în legislația României (Legea privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate nr. 144 din 21 mai 2007 

(republicată)), de asemenea, domeniul în care va activa, particularitățile acestuia.  

261. Din start nu este clar ce se are în 

vedere. Este vorba de denumirea Consiliului 

sau structura acestuia? Proiectul de Lege 

oferă suficiente detalii referitor la statutul 

acestuia, precum și atribuțiile lui. 

262. În altă ordine de idei, la alin. (7)  art. 10 din proiect, care enumeră atribuțiile Consiliului de 

Integritate, în special lit. h) nu s-a ținut cont că, inspectorii de integritate, asemeni altor funcționari 

publici sunt obligați să depună declarații de avere și interese personale. Subsecvent, la alin. (1) art. 

15, care statuează atribuțiile inspectorilor de integritate, nu există nici o normă care ar determina 

organul abilitat cu colectarea declarațiilor de avere și interese ale inspectorilor de integritate. În 

acest sens, se creează impresia că inspectorii, sie–înseși își vor examina și evalua averile. Or, 

acest lucru contravine scopului proiectului de lege.  

262. Impresia creată e corectă. Nu trebuie să 

se transforme proiectul într-un cerc vicios 

numit „cine verifică pe verificator”. De 

asemenea, alte instituții nu vor avea 

instrumentele necesare pentru a asigura 

realizarea unor asemenea controale.  

263. Totodată, art. 10 din prezentul proiect, nu conține prevederi unde își va desfășura 

lucrările/întrunirile Consiliu. 
263.  Se acceptă.  

264. La art. 14 alin. (1), care enumeră condițiile ce trebuie întrunite cumulativ pentru ca persoana 

să fie numită în funcție, se va analiza suplimentar lit. e) pentru a reda comprehensivitatea acestei 

norme. 

264.  Din redacția obiecției nu este clar ce 

are în vedere autorul și în ce sens urmează 

să se „redea înțelegerea normei”. 

Prevederea invocată e sificient de clară. Se 

are în vedere pe de o parte că o persoană 

care nu a activat nicăieri în ultimii 4 ani nu 

va putea fi angajată. Totodată în cazul în 

care se va întruni această condiție nu va fi 

suficientă o vechimea în muncă în ultimii 4 

ani. Or, va fi necesară demostrarea unei 

activități în domeniul sudiilor, adică în 

domeniul economic, juridic.    

265. Lit. a) alin. (4) al art. 14 prevede că, candidatul care a susținut concursul urmează să fie 

angajat numai după prezentarea declarației de integritate (...). Legislația în vigoare nu 

reglementează un asemenea document. Mai mult, proiectul legii remis spre examinare, de 

asemenea nu explică ce constituie această declarație de integritate. Prin urmare, considerăm 

265.  Se acceptă partial. 

A se vedea modificările operate la 

prevederea dată. 



                                                                                                          
 

judicioasă operarea cu o terminologie unitară în cuprinsul actelor legislative. 

266. Art. 14 alin. (5) al aceluiași articol, care conferă inspectorilor de integritate statut special, 

sugerăm a fi revizuit. Or, statut special se acordă funcționarilor care activează în condiții de 

responsabilitate majoră și de risc. Mai mult, nici în nota de argumentare şi nici în Rapoartele 

Transparency International – Moldova „Monitorizarea conflictelor de interese în autoritățile  

publice centrale” şi Transparency International – Moldova „Sistemul Național de Integritate” nu 

este redat vreun argument din care considerent acordarea statutului special ar fi justificat. 

Respectiv, inspectorii de integritate vor avea doar competența de a constata și sancționa 

contravenții, similar funcționarilor organelor de control financiar și fiscal ale Ministerului 

Finanțelor (Inspectoratului Fiscal Principal de Stat), Agenției pentru Protecția Consumatorului, 

Consiliului Concurenței, Inspectoratului de Stat al Muncii, care nu au statut special, dar care au 

calitatea  de agent constatator. Concomitent, cu titlu exemplificativ indicăm că, alin. (2) art. 123 al 

Codului penal identifică funcționarul public cu statut special ca fiind - colaboratorul serviciului 

diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securității naționale și ordinii publice, altă 

persoană care deține grade speciale sau militare. 

266. Nu se acceptă.  

Verificarea averilor persoanelor cu funcție 

de demnitate publică și implicarea acestora 

în confiscarea averii cu caracter nejustificat 

implică riscuri considerabile nu atît asupra 

vieții acestora, cît asupra capacității lor de a 

nu fi influențați în luarea deciziilor în 

privința acestora. Prin urmare nu trebuie să 

se interpreteze eronat definiția de statut 

special. Însăși cuvîntul „special” înseamnă 

lucru care se deosebește de alte lucruri 

asemănătoare prin trăsături care îi sunt 

proprii, or, funcția de inspector de 

integritate se deosebește de alte funcții 

publice. 

267. La alin. (2) art. 15, care stipulează formele de răspundere ale inspectorului de integritate în 

cazul constatării atitudinii tendențioase sau al interesului personal nedeclarat în cauza 

instrumentată, cuvântul ,,administrativă” se va substitui cu cuvântul „contravențională”. 

267. Se acceptă.  

268. Subsecvent, sugerăm revizuirea prevederii  de la alin. (3) art. 19, avînd în vedere că, formula 

în care se propune prezentul alineat comportă un caracter evaziv. Drept urmare, există riscul ca 

reaua–credință a persoanei să fie constatată în urma anulării actului de constatare a contravenției 

de către instanța de judecată sau în rezultatul emiterii unei sentințe de achitare pentru persoana 

care a fost ,,denunțată”. Astfel, o terță persoană care sesizează CNI pentru verificarea caracterului 

licit al averii dobândite, va avea temerea că după exercitarea controlului averii să fie supusă 

răspunderii juridice. Mai mult, în alineatul respectiv nu este indicat tipul răspunderii juridice ce 

urmează a fi aplicate. 

268. Se acceptă.  

Prevederea a fost exclusă din proiectul de 

lege.  

269. La art. 25 alin. (6), prevederea care statuează dreptul inspectorului de integritate de a solicita 

instanței de judecată în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana supusă controlului, 

dispunerea efectuării unei expertize, sugerăm a fi examinată suplimentar, dat fiind faptul că, 

potrivit alin. (1) art. 148 din Codul de procedură civilă pentru elucidarea unor aspecte (...) 

instanța dispune efectuarea unei expertize, la cererea părții sau a unui alt participant la proces, 

iar în cazurile prevăzute de lege, din oficiu. Prin urmare, dispunerea efectuării expertizei se face 

doar în cadrul unui proces de judecată, fapt pentru care norma propusă contravine prevederilor 

Codului de procedură civilă.  

269.  Se acceptă.  

Aici este vorba de o expertiză extrajudiciară 

și nu în cadrul unui litigiu concret. Astfel, 

au fost operate modificări în proiectul de 

Lege pentru a exclude implicare instanței de 

judecată în procesul de desemnare a 

expertizei. 

271. Art. 27 alin. (1) care enumeră elementele constitutive ale actului de constatare, considerăm 

judicios de completat după cum urmează: „lit. a) partea introductivă (care urmează să conțină 

data și locul adoptării actului, numele, prenumele agentului constatator, funcția, datele privind 

persoana supusă evaluării) și în continuare, în ordinea expusă în alineat cu modificările de rigoare. 

271. Se acceptă.  



                                                                                                          
 

272. Totodată, la alin. (5) al aceluiași articol, considerăm oportună reglementarea tuturor 

situațiilor posibile. Or, în situația în care actul de constatare vizează un judecător al Curții de 

Apel, atunci, aceeași instanță va examina cererea privind confiscarea averii cu caracter 

nejustificat. Astfel, reieșind din natura raporturilor de muncă / de colegialitate, instanța de 

judecată poate fi părtinitoare în raport cu subiectul a cărei avere se solicită a fi confiscată.   

272. Nu se acceptă.  

Nu se poate porni din start de la rațiunea că 

instanța de judecată este părtinitoare, atunci 

în general nu trebuie să se implice în 

procesul de examinare a cauzelor privind 

confiscarea averilor. În cazul în care vor fi 

conflicte de competență la examinare CPC 

conține suficiente norme în acest sens. 

65. Academia de Științe 273. În fapt, prin prisma structurii tehnicii juridice, constatăm că noul proiect în marea lui 

majoritate preia structura Legii nr. 180 din 19 decembrie 2011 (dispoziții generale, atribuțiile, 

organizarea şi funcţionarea, aparatul instituției, procedura de control al veniturilor, proprietăţilor, 

conflictului de interese şi al incompatibilităţii etc.). Mai mult ca atât, principalul element novator 

propus la Capitolul V al Notei informative la proiect, este, în opinia noastră, inoportun. Or, 

procedura de executare a hotărârilor, fie și referitoare la confiscarea averii cu caracter nejustificat, 

nu trebuie să se regăsească în proiectul respectiv, ci o asemenea procedură trebuie să fie prevăzută 

în cuprinsul Codului de executare al Republicii Moldova. În fapt, acesta din urmă deja 

reglementează procedura respectivă, cu anumite excepții. În același timp, este nereușită creația 

legislativă în care Ministerul Finanțelor este propus în calitate de executor judecătoresc. Or, 

reformarea instituției „executorului judecătoresc” a avut ca și deziderat excluderea competențelor 

autorităților publice în procesul de executare a hotărârilor judecătorești și delegarea acestor 

competențe de a îndeplini activităţi de interes public, executorilor judecătorești, în calitatea 

acestora de liberi profesioniști, conformitate cu Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii 

judecătoreşti. 

273.   Nu se acceptă. 

Reieșind din particularitățile acestor hotărîri 

judecătorești, se consideră necesară 

atribuirea acestei competențe unei instituții 

de stat, în cazul de față Ministerul 

Finanțelor, iar procedura să fie stabilită de 

Guvern.  

274. De asemenea, nu este clar statutul Consiliului de Integritate, atât timp cât, art. 6 din proiect, 

specifică că centrul este constituit din conducere, inspectori de integritate și aparat. Or, Consiliul 

prenotat va fi un organ de autoadministrare a sistemului de integritate național, sau care este 

misiunea acestuia.  

În acest context, proiectul respectiv nu realizează dezideratul privind fortificarea mecanismului de 

verificare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate, declaraţiilor de interese personale, 

controlul respectării prevederilor legale privind conflictul de interese şi regimul de 

incompatibilităţi impus persoanelor care exercită o funcţie de demnitate publică, judecătorilor, 

procurorilor, funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţii de conducere (4.1.2 din Planul de 

acţiuni pentru implementarea SRSJ), ceea ce poate avea ca repercusiuni ineficiența modernizării 

organului național de integritate, iar reforma să fie sortită eșecului. 

274. Consiliul va fi un fel de „tampon” între 

instituția care controlează averile și puterea 

politică imediată. Prin modalitatea mixtă de 

desemnare a membrilor Consiliului se 

asigură reprezentarea politică necesară 

pentru a facce Centrul responsabil, fără a-l 

lega , însă direct de ciclurile electorale și de 

schimbările imediate din Parlament.  

275. Subsidiar, considerăm judicios ca autorul să înainteze amendamente la Legea nr. 180 din 19 

decembrie 2011 cu privire la Comisia Naţională de Integritate,Legea nr. 1264 din 19 iulie 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 etc., în vederea consolidării, în special, a mecanismului de control, și în general, al 

CNI, precum și garantării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 

275. Nu se acceptă. 

Nu trebuie să se uite că proiectul de lege are 

drept scop unificarea procedurii de 

declarare a averii și intereselor personale, 

ceea ce presupune existența unei declarații 

unice. Acest fapt însă nu permite 

menținerea acestor mecanisme în două legi 

separate.  

66. Cancelaria de Stat 276. În tot textul proiectului, necesită a fi modificate noțiunile de „instituție publică subordonată” 

și „organizație publică”. În acest sens, menționăm că în proiectul Legii privind declararea averii, 

intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor, în noțiunea de „organizație publică” au 

fost incluse autoritățile publice cu organizare diferită, instituțiile publice, întreprinderile de stat, 

organizațiile comerciale de stat. Noțiunea de „instituție publică subordonată” însă, include o 

276. Se acceptă. 

 Noțiunea „instituție publică subordonată” a 

fost exclusă din proiect, iar noțiunea 

„organizație publică” a fost revizuită.  



                                                                                                          
 

categorie aparte de organizații înființate de autoritățile publice centrale și locale pentru asigurarea 

implementării politicii statului în anumite subdomenii sau sfere din domeniile de activitate 

încredințate de autoritățile publice. Această ultimă definiție corespunde practic definiției noțiunii 

de „autoritate administrativă din subordinea ministerului sau altei autorități administrative 

centrale” de la art. 14, alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012. Dacă prin termenul de „instituție 

publică subordonată”, autorul s-a referit la această categorie de entitate publică, subliniem că 

autoritățile administrative subordonate se regăsesc deja în noțiunea de „organizație publică” care 

face referire la „orice autoritate publică”. Dacă s-a avut în vedere un alt tip de entitate juridică, 

atunci definiția termenului de „instituție publică subordonată” necesită a fi revizuită. În această 

privință, se atenționează că responsabile de elaborarea și implementarea politicilor statului 

(exercitarea puterii publice) sunt doar autoritățile publice organizate în diferite forme, dar 

nicidecum instituțiile publice sau alt tip de entitate juridică.  

Recomandarea din prezentul punct al avizului se va lua în considerare și în ceea ce privește 

utilizarea noțiunilor de „instituție publică subordonată” și „organizație publică” și în proiectele 

Legii privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor și Legii 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative. 

277. În privința obligației entităților juridice de a acorda Centrului accesul la registrele de stat, se 

va solicita avizul Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. 
277. Se acceptă. 

Proiectul a fost remis la coordonare 

Centrului pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal 

278. Se recomandă revizuirea Capitolului II din proiect, avînd ca exemplu prevederile art. 24-27 

din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate. Astfel, în 

capitolul respectiv se va expune misiunea autorității publice, din care urmează să derive funcțiile 

de bază ale acesteia, iar din funcțiile de bază vor deriva atribuțiile principale. 

278. Se acceptă.  

279. De asemenea, se atenționează că proiectul nu conține norme referitoare la semnarea 

corespondenței, acest aspect lipsind atît în Capitolul II din proiect, precum și în atribuțiile 

conducerii autorității publice (art. 12 din proiect).  

279. Nu se acceptă. 

Această atribuție se include în cea de la art. 

12 alin. (1) lit. a) care prevede că 

președintele conduce sau organizează 

activitatea Centrului.  

280. Lit. c) a art. 5 al proiectului urmează a fi revizuită pentru a fi clar la ce se referă expresia 

„după caz”, la procesul „de constatare a situațiilor” sau la cel „de solicitare de a fi sancționate 

persoanele” aflate în situațiile enumerate la litera respectivă. Totodată, este necesar a fi indicat la 

cine se referă expresia „persoanelor respective”, la persoanele aflate în conflict de interese, la 

persoanele care i-au numit în funcții pe cei ce se află în conflict de interese sau la alte persoane. 

280. Se acceptă.  

 

281. La art. 6 se recomandă a fi revăzută structura Centrului, reieșind din faptul că inspectorii de 

integritate nu fac parte nici din conducerea autorității publice și nici nu reprezintă un alt tip de 

subdiviziune structurală specifică unei entități publice. Din acest considerent, urmează ca 

inspectorii să fie incluși în cadrul aparatului Centrului care se va organiza pe subdiviziuni 

structurale. Exemplele altor autorități publice în aparatul cărora activează atît funcționari publici 

cu statut special, cît și funcționari publici ale căror raporturi sunt reglementate de Legea nr. 158-

XVI din 4 iulie 2008 sunt Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene, Serviciul Vamal etc. 

 De asemenea, nu este indicat, ca o parte componentă a Centrului, Consiliul de Integritate, care 

are competențe importante în ceea ce privește alegerea conducerii Centrului, a inspectorilor de 

integritate și a regulamentului de organizare și funcționare a autorității publice.  

În baza celor menționate, se propune ca Centrul Național de Integritate să fie structurat în: 1) 

Conducerea Centrului; 2) Consiliul de Integritate – ca un organ colectiv; 3) Aparatul Centrului, în 

281. Se acceptă parțial.  

 Consiliul de Integritate nu este parte a 

Centrului, de aceea  nu poate fi inclus în 

structura acestuia.  



                                                                                                          
 

care activează inspectori de integritate, funcționari publici și personal contractual. Atragem atenția 

în privința faptului că Centrul Național de Integritate, în urma reformării, nu va mai activa sub 

forma unui organ colegial, atribuțiile acestuia fiind transferate pentru fiecare dosar unui inspector 

de integritate. În această situație, necesită a fi revăzut titlul de funcție al conducătorului și 

adjunctului conducătorului Centrului, respectiv președinte/vicepreședinte. Aceste titulaturi se 

acordă pentru acele persoane care conduc un organ colegial (Parlamentul Republicii Moldova, 

Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței etc.), dar nu unei autorități a cărei administrare este 

asigurată de conducătorul acesteia. 

282. La art. 7 alin. 2 din proiectul se propune de micșora durata mandatului președintelui și 

vicepreședintelui Centrului de la 7 ani pînă la 5 ani. În prezent, în conformitate cu Legea nr.180 

din  19.12.2011 ”Cu privire la Comisia Naţională de Integritate”  membrii Comisiei de integritate  

se numesc în funcţie pentru un mandat de 5 ani. 

282. Se acceptă.  

283. La art. 8, alin. (1), lit. d), urmează a fi argumentat de ce dreptul persoanei de a candida la 

funcția de președinte/vicepreședinte al Centrului este condiționat de studiile în domeniul juridic, 

economic, administrație publică și management. Mai mult, chiar daca la litera d) spectrul 

domeniilor de studii este extins la cele patru domenii menționate anterior, la litera e) a aceluiași 

articol, o condiție obligatorie pentru aceste funcții este experiența de 7 ani exclusiv în domeniul 

juridic. Acest fapt exclude practic pînă și pe candidații cu studii în celelalte trei domenii prevăzute 

la litera d), deoarece probabilitatea ca persoanele cu studii în domeniul economic, administrație 

publică sau management să posede o experiență de activitate de minim șapte ani în domeniul 

juridic este una infimă. Mai mult, prevederile respective îi exclud și pe toți ceilalți pretendenți la 

funcțiile respective, dar care au studii și experiență de muncă în alte domenii. Din acest 

considerent, literele d) și e) ale art. 8 urmează a fi revizuite, iar în nota informativă este necesară 

argumentarea clară a formulărilor finale ale acestor prevederi.   

283. Se acceptă. 

284. Lit. g) a art. 8 reprezintă o prevedere moartă, care urmează a fi exclusă. În prezent, nu există 

o bază de date oficială care ar conține informația referitor la toți cetățenii care sunt sau care au 

fost în ultimii trei ani membri de partid pentru a putea verifica informația respectivă. Astfel, 

prevederea menționată urmează a fi exclusă. 

O situație similară se regăsește la lit. k) a aceluiași articol. Nu există o bază de date publică care să 

conțină numele tuturor persoanelor ce au fost agenți sau colaboratori ai serviciilor de securitate 

pînă în anul 1991. De asemenea, în virtutea caracterului confidențial al informației respective, nu 

pot fi verificate datele referitoare la persoanele care în prezent sunt informatori, agenți etc. ai SIS. 

Astfel, norma în cauză nu poate fi aplicată în totalitate. 

284. Nu se acceptă.  

Să admitem că o asemenea bază de date nu 

există, însă această normă exclude numirea 

în funcție a persoanelor pe care toată lumea 

le cunoaște ca fiind membri de partid. 

Aceasta reprezită o garanție în plus a 

neimplicării politicului în activitatea 

Centrului.  

285. La art. 9, în vederea evitării confuziilor, în toate cazurile în care se menționează anumiți 

termeni, este necesar de indicat expres dacă este vorba de zile lucrătoare sau calendaristice. 

Ulterior, este necesar de revizuit termenii și ca număr de zile, deoarece termenul total de 60 de 

zile prevăzut de la publicarea anunțului privind concursul și pînă la desfășurarea propriu-zisă a 

concursului nu este respectat: (20+2+10+15+5=52). 

285. Nu se acceptă. 

Regula generală este că dacă nu se specifică 

că e vorba de zile lucrătoare, atunci se 

prezumă că sunt zile calendaristice.  

285. Alin. (1) al art. 9 urmează a fi revizuit, deoarece repetă prevederea de la alin. (1), al art. 7, 

conform căreia președintele și vicepreședintele Centrului sunt selectați prin concurs organizat de 

către Consiliul de Integritate. 

285. Se acceptă.  

286. Prevederea ce se conține la alin. (5) al art. 9 confirmă comentariile expuse la pct. 8 al 

prezentului aviz. Astfel, deși la litera k) a art. 8 se prevede nu doar verificarea apartenenței la 

serviciile de securitate înainte de 1991, dar și a faptului dacă în prezent candidatul este 

colaborator, informator, agent, etc. al serviciului de informații și securitate, la art. 9, alin. (5) este 

indicat că Centrul va solicita informația doar privind apartenența persoanei pînă în anul 1991, 

ceea ce este o informație incompletă. Mai mult, verificarea de către SIS a faptului dacă o persoană 

286. Nu se acceptă.  

Reiterăm încă o dată, chiar dacă admitem că 

o nu există o bază de date privind membrii 

de partid, această normă însă exclude 

numirea în funcție a persoanelor pe care 

toată lumea le cunoaște ca fiind membri de 



                                                                                                          
 

este informator al unui agent SIS este pe cît de imposibilă (deoarece fiecare colaborator își are 

informatorii proprii, care, de regulă, nu sunt cunoscuți de către alți colaboratori ai serviciului), pe 

atît este un evident conflict de interes. 

partid. Aceasta reprezită o garanție în plus a 

neimplicării politicului în activitatea 

Centrului. 

287. La art. 9, alin. (9), se prevede că întrebările la proba scrisă să fie formulate în așa fel, încît să 

reflecte atît cunoștințele de specialitate ale candidaților, cît și calitățile lor manageriale, pe cînd 

experiența managerială a candidaților nu este o condiție/necesitate pentru participarea la concurs. 

Astfel, acest alineat contravine alin. (1) al art. 8. 

287. Nu se acceptă. 

Condițiile menționate la art. 8 alin. (1) sunt 

condiții generale, care sunt utilizate și în 

alte acte legislative (ex. Legea 158/2008). 

Deja procedura de concurs detaliază 

cerințele care vor fi aplicate în raport cu 

cunoștințele și aptitudinile candidaților. 

Aceiași logică e urmată și de Anexa nr. 1 la 

Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 

2009 care stabilește cerințe speciale în 

raport cu persoanele care candidează la 

funcții de conducere, deși Legea 158 nu 

include aceste condiții pentru a candida la 

funcția publică.  

288. La art. 10 urmează a fi indicat termenul în care rezultatele vor fi publicate pe pagina web, 

pentru a putea fi urmărit cu exactitate termenul de depunere a contestațiilor. Astfel, se va exclude 

situația în care unii candidați, invocînd necunoașterea faptului că rezultatele au fost publicate pe 

pagina web, ar putea solicita să depună contestații și mai tîrziu, fiind astfel perturbat tot procesul 

expus în alin. (10) - (12) ale art. 9. 

288. Se acceptă. 

289. La art. 10 urmează a fi exclus alin. (7), lit. j), deoarece CNI, pentru a realiza atribuțiile sale, 

nu are nevoie de strategie, autoritatea publică avînd funcții de control, pe care le realizează strict 

în baza legii. Astfel, politica de dezvoltare a domeniului de integritate urmează a fi realizată de 

Ministerul Justiției (tot el fiind, spre exemplu, și autorul prezentului proiect). Cu referire la planul 

CNI, el urmează a fi aprobat de conducătorul Centrului, cel care este în măsură să elaboreze un 

plan de activitate în conformitate cu specificul de organizare a autorității pe care o conduce, iar nu 

de Consiliu, care este constituit din membri desemnați  de diferite structuri organizatorice publice 

sau de drept privat. 

289.  Se acceptă.  

290. La art. 10, alin. (3), literele j) și m) urmează a fi revizuite prin prisma comentariilor de la pct. 

8 al prezentului aviz.  
290. Nu se acceptă.  

A se vedea argumentele menționate la pct. 

284 și 286 din prezenta sinteză. 

291. La art. 10 alin. (7), lit. a), considerăm necesară substituirea cuvîntului „corectarea” cu 

cuvîntul „verificarea”, deoarece Consiliul nu va corecta lucrările, ci le va verifica.  
291. Se acceptă.  

292. La art. 10 alin. (7), lit. b), se produce o contradicție observată încă de la începutul 

proiectului. Astfel, mandatul președintelui și vicepreședintelui este de 7 ani, pe cînd mandatul 

Consiliului de Integritate este de doar 3 ani. În aceste condiții, cel puțin pe durata unui mandat, 

Consiliul nu va putea realiza o bună parte din atribuțiile sale și anume cele prevăzute la literele a), 

b), parțial c) și f), deoarece, activînd doar trei ani, mandatul celuilalt Consiliu nu se va răsfrînge în 

totalitate asupra președintelui și vicepreședintelui care a fost ales de către Consiliul precedent dat 

fiind perioada de șapte ani pentru care au fost numiți. În acest context, prevederea respectivă 

urmează a fi revizuită pe tot parcursul proiectului pentru a elimina deficiențele menționate.   

292. Se acceptă. 

 A fost modificată durata mandatelor, atît a 

Consiliului, cît și a președintelui și 

vicepreședintelui Centrului 

293. La art.13, alin. (4), urmează a fi introdusă o specificare prin care să fie clar dacă în cazul 

vacanței funcției de președinte sau vicepreședinte, prin procedura de completare a vacanței, 

persoana/persoanele numite în funcțiile respective vor exercita atribuțiile pînă la expirarea 

293.  Se acceptă.  



                                                                                                          
 

mandatului a căror vacanță a fost completată, sau începe un nou termen de șapte ani. 

294.  La art. 14 alin.1 lit.e) se propune de a majora experiența de muncă pentru funcția de 

inspector de integritatea de cel puțin 5 ani în domeniul studiilor, pentru a evita numirea în funcția 

persoanei, care este la început de cale, fără practică respectivă.   

294. Nu se acceptă. 

Stabilire unor condiții excesive, precum cea 

a unei vechimi în muncă de 5 ani poate avea 

repercursiuni asupra procesului de selecție a 

personalului Centrului, inclusiv inspectorii 

de integritate.  

295. La art. 14 urmează a fi introdusă explicația referitor la cauzele limitării dreptului de a aplica 

la poziția respectivă a persoanelor ce nu dețin studii juridice sau economice prevăzute la lit. d) a 

aceluiași alineat. 

295. Se acceptă. 
Justificarea va fi inclusă în Nota 

informativă.  

Totuși, pentru a clarifica lucrurile ținem să 

precizăm că această limitare se 

fundamentează pe competențele pe care le 

vor avea inspectorii de integritate, care vor 

necesita studii juridice sau economice și nu 

studii in construcții, medicină etc.  

296. Lit. g) a alin. (1) al art. 14 urmează a fi revizuită prin prisma comentariilor anterioare la 

situația similară. 
296. Nu se acceptă. 

A se vedea argumentele menționate la pct. 

284 și 286 din prezenta sinteză. 

297. Litera b) a alin. (4) al art. 14 urmează a fi revizuită, dat fiind faptul că trecerea testului la 

poligraf este o condiție ce urmează a fi îndeplinită în perioada de aplicare și selectare a persoanei 

pentru funcția de inspector de integritate, făcînd astfel inutilă necesitatea normei respective. 

297. Se acceptă. 

 Lit. i) de la art. 14 (1) a fost exclusă. 

298. Se recomandă dezvoltarea Secțiunii a 2-a, Capitolul III cu norme referitoare la statutul 

inspectorilor de integritate privind: perioada de activitate din data numirii în funcție, raporturile de 

subordonare ierarhică, timpul de muncă, concediile, alte proceduri de personal specifice statutului 

special (modificarea raporturilor de serviciu, suspendarea din funcție, încetarea raporturilor de 

serviciu etc.), aspecte care nu se regăsesc în proiect și care necesită a fi reglementate în textul 

proiectului de lege. 

298. Se acceptă.  

299. Atît nota informativă, cît și proiectul, nu conțin argumente care ar sta la baza necesității 

instituirii statutului special pentru inspectorii de integritate. Mai mult decît atît, autorul include 

această categorie de funcție în proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative în Clasificatorului unic al funcțiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 

2011 și în Anexa nr. 2 din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a 

funcționarilor publici, fapt care denotă apartenența acestora mai degrabă la funcționarii publici al 

căror statut este reglementat de Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public. 

Se atenționează că instituirea unui statut special presupune o reglementare minuțioasă 

specifică a categoriei respective de personal, așa cum sunt reglementate alte categorii de 

funcționari publici cu statut special (polițiștii, ofițerii anticorupție, ofițerii de informație și 

securitate etc.) care exercită atribuții specifice, cum ar fi: gradele speciale deținute, subordonarea 

ierarhică, organul de pensionare etc. Însă atribuțiile inspectorilor de integritate pot fi exercitate 

prin deținerea unui statut general de funcționar public.  

299. Se acceptă.  

Verificarea averilor persoanelor cu funcție 

de demnitate publică și implicarea acestora 

în confiscarea averii cu caracter nejustificat 

implică riscuri considerabile nu atît asupra 

vieții acestora,, cît asupra capacității lor de a 

nu fi influențați în luarea deciziilor în 

privința acestora. Prin urmare nu trebuie să 

se interpreteze eronat definiția de statut 

special. Însăși cuvîntul „special” înseamnă 

lucru care se deosebește de alte lucruri 

asemănătoare prin trăsături care îi sunt 

proprii, or, funcția de inspector de 

integritate se deosebește de alte funcții 

publice. 

300. La art. 18, alin. (1) necesită a fi revăzute categoriile de personal care activează în cadrul 

Centrului. În acest sens se va exclude sintagma „care desfășoară activități auxiliare”, deoarece 

personalul contractual este o noțiune care include nu doar personalul auxiliar, ci și alte categorii 

300. Se acceptă.  



                                                                                                          
 

de personal contractual. 

301. De asemenea, se atenționează faptul că de personal din cabinet dispun persoanele cu funcții 

de demnitate publică care desfășoară activități politice, cum ar fi: Preşedintele şi vicepreşedinţii 

Parlamentului, preşedinţii fracţiunilor parlamentare, deputaţii în Parlament, Preşedintele 

Republicii Moldova, Prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul, viceprim-miniştrii, miniştrii, 

secretarul general al Guvernului şi directorii generali ai autorităţilor administrative centrale (a se 

vedea art. 2 din Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul 

persoanelor cu funcții de demnitate publică). Astfel, instituirea unui asemenea cabinet pentru 

conducătorul Centrului contravine scopului proiectului de a institui o funcție de conducător 

apolitică. 

301. Se acceptă.  

302. La art. 18, se propune ca la alin. (5) să fie exclusă competența președintelui de aprobare a 

structurii organizatorice a Centrului și includerea unei norme referitoare la aprobarea structurii 

prin hotărîre a Parlamentului la art. 6 din proiect. În acest sens, subliniem faptul că la autoritățile 

publice autonome (cu statut asemănător Centrului), cum ar fi Curtea de Conturi sau Consiliul 

Concurenței, aprobarea structurii reprezintă o competență a Parlamentului, dar nu a 

conducătorului entității publice.   

302. Se acceptă.  

303. Se propune de a reexamina art.23 alin.1) referitor la controlul averii și intereselor persoanelor 

și în decurs a trei ani după încetarea mandatului, pentru a nu crea situații de persecuție a 

persoanelor care au încetat raporturile de serviciu în organele de stat. În conformitate cu art. 54 

alin.(1) din Constituția RM  ”în Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar 

diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului. ” 

303. Nu se acceptă.  

Nimeni nu încearcă să submineze drepturile 

omului sau cetățeanului, intenția acestei 

norme este de a stabili un termen de 

prescripție real pentru efectuarea 

controlului, fapt ce corespune standardelor 

internaționale. Or, funcția publică 

presupune asumarea unor riscuri, precum 

expunerea vieții private publicului, 

declararea averii personale și a membrilor 

familiei acestuia, precum și controlul averii 

inclusiv pe o perioadă de 3 ani de după 

încetarea mandatului sau funcției publice. 

304. Se propune de a completa art. 25 alin.(4) din proiect cu prevederile referitor la denumirea 

expertizei și competența instituțiilor de expertiză. Totodată, la art. 25, alin. (4), urmează a fi 

exclusă dublarea ce se referă la acordul persoanei supuse controlului. 

304. Nu se acceptă.  

Aici este vorba de o expertiză extrajudiciară 

și nu în cadrul unui litigiu concret. Astfel, 

au fost operate modificări în proiectul de 

Lege pentru a exclude implicare instanței de 

judecată în procesul de desemnare a 

expertizei. 

305. La art. 27, alin. (2) și (4) urmează a fi stipulat clar cine are obligația de a depune cererea de 

confiscare a averii în baza actului de constatare. În varianta actuală, examinînd concomitent 

prevederile acestor alineate și cele ale alineatului (1) al art. 26, nu este clar care sunt situațiile cînd 

în baza actului de constatare cauza este remisă instanței de judecată direct de către inspectorul de 

integritate și cînd aceasta urmează a fi remisă de către organele penale sau fiscale.  

 Pentru a nu crea conflict de norme juridice, în art. 27 alin.(4) și  art.28 alin.(1) sintagma ”în 

termenul de 15 zile” se propune de substituit cu sintagma ”în termenul de 30 zile” având în 

vedere  prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000. 

305. Se acceptă parțial. 

 

 



                                                                                                          
 

306. La art. 28, alin. (2), este stipulat că Centrul, în cazul în care actul nu a fost contestat, poate 

remite actul de contestare organelor competente pentru executare, nefiind clar care este procedura 

în cazul în care este constatare actul remis subiectului controlului de către organele fiscale sau 

penale. Astfel, considerăm oportună introducerea unui alineat nou la art. 28 pentru a clarifica și 

procedura în cazul respectiv. 

306. Nu se acceptă.  

Este vorba de actele de constatare a 

Centrului și nu a altor organe, deoarece 

Legea se referă la Centrul Național de 

Integritate și nu la organele de urmărire 

penală sau fiscală.  

307. Totodată, la alin.(1) din art.28 urmează a fi inclusă legislatura Legii contenciosului 

administrativ. 
307. Se acceptă.  

308. Propunem de coordona prevederile art.32 alin.(3) și 33 alin.(3) ce țin de termenul pentru 

adresarea  instanțelor de judecată cu cererea de chemare în judecată. Pentru a nu tergiversa 

examinarea cauzei se propune de a micșora termenii pentru adresare în judecată pînă la 30 de zile. 

308. Nu se acceptă.  

Stabilirea unor termeni restrînși va crea 

doar proleme, deoarece aceștia vor fi 

utilizați ca termeni de prescripţie, din care 

motiv cererea va fi respinsă la încălcarea 

acestui termen. Mai mult ca atît, urmează a 

se ține cont de faptul că situații sunt diverse 

care necesită examinare suplimentară, 

adunarea materialelor necesare pentru 

adresarea în instanța de judecată.  

309. Se propune de a reexamina art.35 alin.(4) referitor la continuarea procedurii de confiscare și 

împotriva moștenitorilor în termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii, prin prisma art. 46 

din Constituție și  art. 316 din Codul Civil.  Proprietatea este, în condiţiile legii, inviolabilă. 

Dreptul de proprietate este garantat. Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai 

pentru cauză de utilitate publică pentru o dreaptă şi prealabilă despăgubire. Dreptul la moştenire a 

proprietăţii private este garantat.  

309.  Nu se acceptă.  

În acest caz va fi vorba de o hotărîre a 

instanței de judecată, care stabilește statutul 

de avere cu caracter nejustificat, care se va 

extinde și asupra moștenitorilor, deoarece 

averea nu își schimbă statutul din 

nejustificat în justificat chiar dacă devine 

moștenire urmare a decesului fostului 

proprietar.  

310. Art. 36, alin. (3) intră în contradicție cu prevederile privind conducerea Centrului expuse în 

art. 7 al prezentului proiect. Astfel, pentru perioada de pînă la expirarea mandatului actualilor 

membri ai comisiei, Centrul va avea 5 vicepreședinți care ar putea să nu corespundă condițiilor 

pentru numirea și exercitarea acestei funcții. Pentru excluderea acestei neconcordanțe, considerăm 

oportună eliberarea din funcție a actualilor membri ai comisiei la intrarea în vigoare a prezentei 

legi și selectarea președintelui și vicepreședintelui Centrului în condițiile stipulate în prezentul 

proiect. Inoportunitatea prevederii menționate mai sus rezultă și din prevederile alin. (10) din 

același articol, dat fiind faptul că procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru 

funcțiile de președinte și vicepreședinte al Centrului se va iniția doar cu 60 de zile pînă la 

expirarea mandatului actualilor membri ai Comisiei Naționale de Integritate (dat fiind termenul de 

5 ani al mandatului și 1 martie 2012 cînd a fost creată Comisia, se presupune că mandatul 

actualilor membri va expira la, sau după caz, după data de 1 martie 2017). Astfel, ulterior acestui 

termen, va fi aleasă noua conducere a Centrului, nefiind necesară exercitarea atribuțiilor de 

vicepreședinte de membrii Comisiei.  

De asemenea, la același alin. (3), nu este clar în ce bază vor activa actualii membri ai Comisiei, 

dacă  președintele Centrului va fi ales cu 60 de zile pînă la data expirării mandatelor actualilor 

membri ai Comisiei. 

310. Se acceptă. 

A se vedea noile prevederi ale art. 36, 

precum și art. 37 din proiectul de Lege.  



                                                                                                          
 

311. Alineatul (5) al art. 36 intră în contradicție cu scopul proiectului. Astfel, deși se intenționează 

o reorganizare a activității actuale a Comisiei, prin alin.(5) se prevede că cele 21 de persoane ce 

fac parte în prezent din aparatul Comisiei să fie transferate în aparatul Centrului, nefiind însă 

argumentată necesitatea unui număr atît de mare de unități în cadrul aparatului Centrului. 

Concluzia respectivă este evidentă prin prisma faptului că funcționarii publici actuali nu pot fi 

transferați în poziții de inspectori de integritate, deoarece astfel s-ar încălca prevederile proiectului 

referitor la condițiile de angajare și cele referitoare la exercitarea funcției de inspector de 

integritate. Prin urmare, și prevederile alin.(7) al art. 36 care se referă la completarea efectivului 

de inspectori de integritate urmează a fi revizuite. 

311. Se acceptă. 

A se vedea noile prevederi ale art. 36, 

precum și art. 37 din proiectul de Lege. 

312. În proiectul prezentat, urmează a fi inclusă o normă referitoare la entitatea desemnată 

responsabilă de examinarea declarațiilor membrilor Consiliului de Integritate și a inspectorilor de 

integritate, cu evitarea unui conflict de interese de examinare a acestor declarații de către angajații 

Centrului. 

312. Nu se acceptă.  

Nu trebuie să se transforme proiectul într-un 

cerc vicios numit „cine verifică pe 

verificator”. De asemenea, alte instituții nu 

vor avea instrumentele necesare pentru a 

asigura realizarea unor asemenea controale. 

Astfel, verificarea averii președintelui sau 

vicepreședintelui va fi făcută de Consiliul 

de Integritate, iar cea a inspectorilor va fi 

facută tot de inspectorii de integritate. 

Acordarea aceste competențe altor autorități 

ar crea riscul subminării independenței 

acestei instituții.  

67. Centrul Național 

Anticorupție 

313. Art.5 alin.(1) lit.d) „Centrul solicită conducerii organizaţiei publice….. suspendarea din 

funcţie a subiectului declarării averii şi intereselor personale, în cazul în care dispozitivul actului 

de constatare prevede încetarea mandatului, raporturilor de muncă sau de serviciu.” –  

Suspendarea din funcţie reprezintă o instituţie distinctă de instituţia juridică a încetării raportului 

de serviciu (demiterea), şi care au efecte juridice diferite. Astfel, pe cînd suspendarea din funcţie 

înseamnă întreruperea, cu caracter temporar, a exerciţiului drepturilor şi a îndeplinirii obligaţiilor, 

demiterea presupune o întrerupere definitivă a exercitării atribuţiilor. Suspendarea din funcţie 

apare ca o măsură provizorie, pe când demiterea este o sancţiune. A priori, noţiunea de „demitere” 

nu include „suspendarea” din funcţie. Astfel, dacă dispozitivul actului de constatare emis de 

Centru prevede încetarea mandatului, raporturilor de muncă sau de serviciu, atunci Centru trebuie 

să solicite încetarea raportului de muncă/serviciu sau a mandatului şi nu suspendarea din funcţie.  

De asemenea, prevederile respective sunt o sursă de confuzie şi ambiguităţi, sub aspectul 

procedurii şi autorităţii cu competenţa de suspendare a persoanelor ce deţin funcţii elective, 

precum şi a efectelor unor astfel de suspendări.   

Recomandăm autorului de a revedea norma sub aspectul celor menţionate. 

313.   Se acceptă.  

314. Art.5 alin.(2) – Prevederile referitoare la „auditul extern efctuat în conformitate cu 

standardele internaţionale de audit, de către o organizaţie de audit extern, independentă, cu 

renume şi experienţă în domeniu, selectată de Consiliu de Integritate pe bază de concurs” sunt 

confuze şi nejustificate, deoarece potrivit Legii nr.61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de 

audit,  „activitatea de audit se referă la examinarea independentă a rapoartelor financiare 

314. Prevederea dată a fost exclusă din 

proiectul de Lege. 



                                                                                                          
 

anuale, a rapoartelor financiare anuale consolidate şi a altor informaţii, aferente acestora, ale 

entităţii auditate pentru exprimarea unei opinii profesioniste a auditorului asupra corespunderii 

lor, sub toate aspectele semnificative, cerinţelor stabilite faţă de aceste rapoarte” şi care nu se 

referă la activitatea de ansamblu a Centrului, ci doar la aspectul financiar. Conform 

Regulamentului Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Economice Europene 

nr.1605/2002 , Directiva a Opta a Consiliului nr.84/253/EEC şi Recomandarea 2001/256/EEC, 

auditul reprezintă părerea unui specialist autorizat de o anume organizaţiei profesională, cu privire 

la starea economică generală a unei companii, firme sau autorităţi instituţionale aşa cum este 

redată ea în sintezele contabile, în conturi, bilanţuri şi fluxurile de trezorerie; ca, la rândul lor 

acestea redau o imagine fidelă a realităţii situate pe o anume scară a performanţei comparativ cu 

piaţa, cu realizările de vârf şi  rezultatele aşteptate de posesorii capitalului/patrimoniului - iar toate 

acestea sunt consemnate într-un raport întocmit sub responsabilitatea auditorului. 

315. De asemenea, în proiect este prevăzut că „selectarea organizaţiei de audit externă se va 

efectua de către Consiliul de Integritate pe bază de concurs” – prevederile respective sunt 

contradictorii  cu prevederile Legii privind achiziţiile publice nr.96/2007, care reglementează 

modul de achiziţie publică a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor.   

Prin urmare, recomandăm autorului stabilirea că selectarea organizaţiei de audit extern se va 

efectua potrivit Legii nr.96/2007 privind achiziţiile publice.  

315. Prevederea dată a fost exclusă din 

proiectul de Lege. 

316. Art.6 alin.(2) – sintagma „efectivul-limită” include tot personalul Centrului, adică 

preşedintele şi vicepreşedintele Centrului, inspectorii de integritate, precum şi persoanele din 

cadrul aparatului Centrului. Astfel, în scopul realizării eficiente a atribuţiilor Centrului, 

recomandăm autorului a de a completa nota informativă cu date care ar justifica numărul de 50 de 

unităţi.  

316. Se acceptă.  

317. Art.7 alin.(1) – Deşi considerăm oportun ca numirea preşedintelui şi vicepreşedintelui 

Centrului să fie pe bază de concurs public, fapt ce va asigura imparţialitatea, transparenţa şi 

corectitudinea procedurii de selectare şi numire a acestora, totuşi semnală unele deficienţe în ceea 

ce priveşte componenţa, statutul şi funcţionalitatea Consiliului de Integritate. Asupra acestui 

aspect ne vom expune mai detaliat la analiza articolului 10 din proiect. 

317. Urmează a fi văzute argumentele 

menționate la pct. 10 din proiect. 

318. Art.7 alin.(2) – Considerăm că „7 ani” este un termen exagerat de mare şi nejustificat, de 

aceea recomandăm substituirea cifrei „7” cu cifra „5”. Totodată, atragem atenţia că mandatul de 

„5 ani” este prevăzut pentru majoritatea funcţiilor de demnitate publică.  

318. Se acceptă. 

319. Art.8 alin.(1) - Semnalăm un conflict normativ intern între prevederile lit.d) cu cele de la 

lit.e), fapt ce va crea confuzie la momentul interpretării prevederilor şi va permite optarea pentru 

una din soluţiile contradictorii admise, reieşindu-se din abordări subiective ale Consiliului de 

Integritate. Astfel, deşi la funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al Centrului poate candida 

persoana care are studii superioare juridice, economice, administraţie publică sau management, 

totuşi lit.e) restrînge cercul de persoane deoarece stabileşte drept condiţie obligatorie vechimea în 

muncă de cel puţin 7 ani în domeniul juridic.  

Recomandăm autorului substituirea sintagmei „în domeniul juridic” cu sintagma „în domeniul 

juridic şi/sau economic”. 

319. Se acceptă. 

320. Art.8 alin.(1) – Pentru a asigura claritate normei recomandăm următoarea redacţie: „g) nu 

este şi nu a fost în ultimii 3 ani membru al vreunui partid politic”. Legea nr.294/2007 privind 

partidele politice, operează cu sintagma de „membru al unui partid politic”, motiv pentru care am 

propus redacţia respectivă. Această remarcă este valabilă şi pentru lit.j) alin.(3) art.10 din proiect, 

care stabileşte cerinţele pentru membrii Consiliului de Integritate.  

320. Se acceptă.  

321. Art.8 alin.(1) – Ca remarcă generală, semnalăm că proiectul nu prevede condiţii referitoare la 

integritatea profesională a persoanelor care candidează la funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte 
321. Nu se acceptă. 

Mecanismul testării integrității profesionale 



                                                                                                          
 

al Centrului, cu toate că Legea nr.325/2013 privind testarea integrităţii profesionale, se aplică şi 

agenţilor publici ai Comisiei Naţionale de Integritate. Astfel, în scopul excluderii numirii în 

funcţie a unei persoane care s-a făcut vinovată de acte de corupţie şi care nu a dat dovadă de 

integritate în cadrul testelor de integritate profesională realizate recomandăm completarea art.8 

alin.(1) cu o literă nouă care să prevadă: „nu are în ultimii 5 ani înscrieri în Cazierul de 

integritate profesională cu privire la aplicarea sancţiunilor disciplinare pentru încălcarea 

obligaţiilor prevăzute la art.6 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind 

testarea integrităţii profesionale”. 

Această remarcă este valabilă şi pentru art.14 din proiect, care stabileşte condiţiile pentru 

numirea în funcţia de inspector de integritate. 

a fost declarat neconstituțional. 

322. Art.8 alin.(2) lit.c) – Sintagma ”motive compromiţătoare” este confuză şi poate fi interpretată 

discreţionar, în dependenţă de interese şi scopuri. Codul muncii, precum şi alte legi speciale care 

reglementează activitatea unor categorii de angajaţi (funcţionari publici cu statut special, 

judecători, procurori, notari, avocaţi, etc.) nu stabilesc un astfel de temei de concediere. 

Recomandăm revizuirea normei, prin prisma propunerii formulate la art.8 alin.(1) din proiect. 

Această remarcă este valabilă şi pentru art.10 alin.(3) lit.g) şi art.14 alin.(2) lit.c). 

322.  Se acceptă. 

 

323. Art.10 – La general, menţionăm că ideea creării Consiliului de Integritate este preluată din 

legislaţia română, fără a fi preluat însă şi mecanismul de constituire a Consiliului de Integritate, 

care este mai transparent şi corect în ceea ce priveşte modul de selectare şi numire a membrilor 

Consiliului, fapt ce nu poate fi menţionat şi despre normele din proiect ce reglementează modul 

de constituire şi funcţionare a Consiliului de Integritate. 

Autorul legală ineficienţa activităţii Comisiei de faptul că această instituţie se află sub control 

parlamentar, deşi constatăm că deficienţele care le întîmpină Comisia în activitatea sa se 

datorează prevederilor din regulamentul de activitate internă al Comisiei şi nu are nici o legătură 

de cauzalitate cu subordonarea acesteia Parlamentului, care, de altfel, are cea mai mare 

legitimitate să efectueze acest control asupra activităţii Comisiei. În cazul dat, autorul urmăreşte 

scoaterea de sub control parlamentar a Comisiei, şi preluarea controlului asupra activităţii 

instituţiei respective de către executiv, în special Ministerul Justiţiei, care îşi atribuie competenţe 

nejustificate şi abuzive (alin.(2)) în ceea ce priveşte numirea a doi membri (din şapte membri ai 

Consiliului de Integritate) - reprezentanţilor societăţii civile şi a jurnaliştilor. Astfel, recomandăm 

autorului de a substitui sintagma „al societăţii civile; al jurnaliştilor” cu sintagma „Alianţei 

Anticorupţie; Consiliul Naţional de Participare, Consiliul de Presă.”  

În altă ordine de idei, atragem atenţia că avînd în vedere competenţele Consiliului, şi anume 

de  monitorizarea activităţii Centrului, organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de 

preşedinte şi vicepreşedinte al Centrului, propunerea Preşedintelui Republicii Moldova numirea şi 

revocarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Centrului, de coordonare a activităţii 

Centrului, precum şi în scopul asigurării  independenţei activităţii Consiliului, nu considerăm 

corect şi nici justificat ca lucrările de secretariat ale Consiliului să fie asigurate de către Centru. 

Acest fapt va face ineficientă activitatea Consiliului. Recomandăm autorului completarea 

proiectului cu norme exacte şi clare referitoare la modul de constituire şi activitate a Consiliului 

de Integritate, precum şi prevederea locului şi rolului acestuia în sistemul de drept naţional. 

De asemenea, semnalăm unele deficienţe şi prevederi neclare ce ţin de constituirea Consiliului 

de Integritate. Astfel, sintagma ”reprezentantul” desemnat de către Comisia juridică, numiri şi 

imunităţi a Parlamentului, este difuză şi admite interpretări deoarece nu este clar dacă 

„reprezentant” poate fi un membru din cadrul comisiei sau poate fi şi o altă persoană, care să nu 

activeze în Parlament, dar care să fie ”desemnată” de Comisia juridică, numiri şi imunităţi a 

Parlamentului. Aceste neclarităţi se datorează şi  prevederilor de la alin.(3) lit.j) care stabilesc 

323. Nu se acceptă. 

 Desigur nu s-a preluat întreaga procedură 

de constituire deoarece instituțiile 

desemnate acolo în Republica Moldova nu 

există. Astfel, Consiliul va fi un fel de 

„tampon” între instituția care controleză 

averile și puterea politică imediată. Prin 

modalitatea mixtă de desemnare a 

membrilor Consiliului se asigură 

repreyentarea politică necesară pentru a 

facce Centrul responsabil, fără a-l lega , însă 

direct de ciclurile electorale și de 

schimbările imediate din Parlament. 



                                                                                                          
 

drept una din condiţiile pentru a fi numit membru al Consiliului de Integritate „nu face şi nici nu a 

făcut parte, în ultimii 3 ani din nici un partid politic;”. Dat fiind această condiţie, nici un deputat 

nu poate fi numit de către Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului, în calitate de 

membru al Consiliului. Această neclaritate va acorda posibilitatea de aplicare a prevederii în 

interpretarea preferată, în dependenţă de interesul responsabililor de implementare a normei. 

324. De asemenea, proiectul nu stabileşte dacă membrii consiliului vor fi sau nu remuneraţi 

pentru activitatea desfăşurată. Considerăm că aspectul ce ţine de remunerarea sau nu a membrilor 

Consiliului necesită a fi reglementate expres de proiectul de lege. 

324. Nu se acceptă. 

Nu vor fi remunerați, va fi o activitate pe 

baze obștești, iar în cazul în care nu se 

prevede o remunerare, se prezumă lipsa 

acesteia.  

325.  Art.10 alin.(7) – Proiectul este lacunar în ceea ce priveşte reglementarea soluţionării cazurile 

de conflict de interese ale preşedintelui şi vicepreşedintelui Centrului. Recomandăm autorului 

completarea proiectului cu norme clare în acest sens.  

325. Se acceptă. 

Controlul acestora va fi realizat de către 

Consiliu aplicînd aceiași procedura ca 

inspectorii de integritate.  

326. Art.12 alin.(1) - Constatăm lipsa sancţiunilor disciplinare clare şi proporţionale care vor fi 

aplicate inspectorilor de integritate, pentru încălcarea obligaţiilor profesionale, a disciplinei de 

serviciu şi a conduitei profesionale. De asemenea, semnalăm că preşedintele are competenţă de a 

aplica sancţiuni disciplinare doar funcţionarilor publici şi personalului contractual (alin.(1) lit.h)), 

nu şi inspectorilor de integritate, fapt ce la aplicare va crea multiple interpretări abuzive. 

Recomandăm completarea proiectului cu prevederi clare în acest sens. 

326. Se acceptă.  

327. Art.13 alin.(7) – Constatăm că proiectul nu reglementează modul de selectare a inspectorului 

de integritate, care va deţine interimatul funcţiei de preşedinte sau vicepreşedinte. De asemenea, 

proiectul ar trebui să prevadă o perioada limită pentru deţinerea interimatului funcţiilor respective. 

327. Nu se acceptă.  

 Conform principiilor generale, interimatul 

poate fi de 6 luni fără acordul persoanei, 

care poate fi prelungit pînă la un an cu 

acordul acesteia.  

328. Art.14 alin.(4) – Proiectul este lacunar în ceea ce priveşte conţinutul, forma şi consecinţele 

declaraţiei de integritate. Recomandăm autorului completarea proiectului cu norme clare referitor 

la „declaraţia de integritate”.   

328. Se acceptă.  

329. Art.14 alin.(5) – La general semnalăm că statutul juridic special al funcţiei publice cunoaşte 

elemente derogatorii de la dispoziţiile generale care reglementează raporturile de muncă. Astfel, 

inspectorul de integritate este subiect al unui raport de serviciu, raport care ia naştere, se execută 

şi încetează în condiţii speciale. De aceea, aspectele esenţiale ce vizează cele trei elemente ale 

raporturilor de serviciu se referă în mod intrinsec la statutul inspectorului de integritate, statut care 

necesită a fi reglementat clar şi fără echivoc prin lege organică. Or, dispoziţiile legale din proiect 

nu numai că nu reglementează “statutul special” al funcţiei publice de inspector de integritate, dar 

este lacunar şi în ceea ce priveşte sancţiunile disciplinare aplicate acestora, în cazul încălcării 

normelor de conduită, a eticii profesionale şi a îndatoririlor de serviciu.  

Daca analizăm legislaţia în vigoare, funcţionarii publici cu statut special sunt colaboratorii 

serviciului diplomatic, serviciului vamal, ai organelor apărării, de prevenire şi combatere a 

corupţiei, securităţii naţionale şi ordinii publice, care, de altfel, prin legile speciale le este conferit, 

reieşind din natura atribuţiilor de serviciu care implică îndatoriri şi riscuri deosebite, fapt care nu 

se constată şi în cazul inspectorului de integritate. Din aceste considerente, recomandăm fie 

excluderea prevederii respective din proiect, fie reglementarea detaliată a statutului juridic 

”special” al funcţiei de inspector de integritate. De asemenea, recomandăm completarea şi a notei 

informative cu prevederi care ar justifica acest ”statut special” al  funcţiei de inspector de 

integritate. 

329. Se acceptă. 

330. Art.15 alin.(1) lit.f) - Cuvîntul „organele competente” este utilizat incorect şi poate fi 330. Se acceptă. 



                                                                                                          
 

interpretat discreţionar, deoarece potrivit legislaţiei în vigoare (Codul muncii, Legea cu privire la 

funcţia publică şi statutul funcţionarului public) doar persoana/organul care are competenţa legală 

de numire în funcţie poate dispune destituirea din funcţia publică printr-un act administrativ. 

Astfel, autorul necesită să prevadă clar precum că inspectorii de integritate vor sesiza 

organul/autoritatea în care activează persoana prevăzută în Legea privind declararea averii, 

intereselor personale, conflictelor de interese şi cadourilor, în vederea încetării mandatului, a 

raporturilor de muncă ori de serviciu în cazul constatării stării de incompatibilitate. 

Totodată autorul, cu referire la acest fenomen utilizează, la art.32 alin.(1) din proiect sintagma 

„conducerea organizaţiei publice, instituţiei publice subordonate sau autorităţii responsabile de 

numirea în funcţie a subiectului declarării”. 

331. Art.15 alin.(1) lit.g) – Sintagma „legislaţia disciplinară” este confuză şi nu relevă cu 

exactitate sensul normei, fapt ce admite interpretări multiple. Totodată, semnalăm o depăşire a 

competenţei inspectorilor de integritate, deoarece aceştia trebuie să verifice şi să expună doar în 

ceea ce priveşte evaluarea, identificarea elementelor de încălcare a legislaţiei privind regimul 

declarării averii şi intereselor personale, al conflictelor de interese, respectiv al 

incompatibilităţilor, restricţiilor şi nu asupra tuturor cazurilor de încălcare a prevederilor 

normative în vigoare care atrag răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală. 

Recomandăm excluderea sintagmei „precum şi, după caz, a legislaţiei disciplinare, 

contravenţionale sau penale”. 

331. Se acceptă.  

332. Art.15 alin.(2) – Nu este clar cum se constată „atitudinea tendenţioasă” a inspectorului de 

integritate şi cine va avea astfel de competenţe, deoarece proiectul este lacunar în ceea ce priveşte 

stabilirea faptelor ce constituie abateri disciplinare şi sancţiunile disciplinare aplicate acestora. 

332. Se acceptă.  

333. Art.16 alin.(2) – Potrivit anexei Legii nr.325/2013, agenţii publici ai Comisiei Naţionale de 

Integritate se supun testării cu privire la integritatea profesională. Dat fiind că art.36 din proiect 

prevede că, Centrul se creează prin reorganizarea Comisiei Naţionale de Integritate, este logic ca 

agenţilor publici ai Centrului Naţional de Integritate să li se stabilească obligaţia de declarare a 

influenţelor necorespunzătoare, cerinţă impusă de Legea nr.325/2013.  

Recomandăm autorului completarea art.16 alin.(2) cu litera f) cu următorul conţinut: „f) să 

respecte prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea 

integrităţii profesionale.” 

333. Nu se acceptă.  

Mecanismul testării integrității profesionale 

a fost declarat neconstituțional. 

334. Art.17 – Proiectul stabileşte consecinţele negative doar în cazul încălcării regimului 

incompatibilităţilor, însă în cazul încălcării interdicţiilor stabilite de lege, nu este prevăzut dacă 

acestea constituie abatere disciplinară şi care ar fi sancţiunile aplicate.  

Recomandăm autorului stabilirea abaterilor disciplinare şi sancţiunilor care urmează a fi aplicate 

inspectorilor de integritate 

334. Se acceptă.  

335. Art.18 alin.(5) – Luînd în considerare prevederile Hotărîrii de Guvern 

nr.1001  din  26.12.2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative, recomandăm autorului 

ca structura organizatorică a Centrului să fie stabilită prin lege organică. De asemenea, dat fiind 

impactul activităţii inspectorilor de integritate, considerăm necesar ca prin lege organică să fie 

stabilit şi regimul juridic al răspunderii disciplinare a inspectorilor de integritate.  

335.Se acceptă partial. 

336. Art.21 – Modul de redistribuire nu este clar, deoarece sintagma „solicitarea motivată a 

inspectorului de integritate căruia i-a fost repartizat dosarul de control” este generală şi confuză.  

Sintagma “lăsarea în nelucrare, din motive imputabile inspectorului de integritate, pe o durată 

mai mare de 30 de zile lucrătoare” este în conflict cu prevederile art.20 din proiect care prevăd că 

“Sesizările depuse de persoanele fizice sau juridice sunt supuse procedurii de verificare 

prealabile de Centru în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii lor, care se finalizează 

cu emiterea unui proces-verbal de iniţiere a controlului sau de refuz al iniţierii controlului.” 

336. Se acceptă partial. 



                                                                                                          
 

Recomandăm autorului de a înlătura conflictul normativ relevat, stabilind norme clare referitor la 

cauzele şi condiţiile în care dosarul de control este redistribuit, astfel încît să nu permită 

interpretări discreţionare şi abuzive. 

337. Art. 23 alin. (5) - Legislaţia nu reglementează astfel de relaţie, şi cercul persoanelor care pot 

fi verificate nejustificat este prea larg.  Codul familiei al Republicii Moldova stabileşte că „Numai 

căsătoria încheiată la organele de stat de stare civilă (denumite în continuare organe de stare 

civilă) generează drepturile şi obligaţiile de soţi prevăzute de prezentul cod.” Recomandăm 

autorului excluderea cuvîntului „concubinaj” din cuprinsul întregului proiect ori reglementarea 

relaţiilor de concubinaj în Codul familiei. 

337.  Se acceptă.  

338. Art. 25 alin. (3) – În primul rînd semnalăm că termenul de „organizaţiile şi asociaţiile 

internaţionale”, este confuz şi nu prezintă claritate în ceea ce priveşte statutul acestor entităţi 

internaţionale, precum şi legalitatea informaţiilor/datelor ce vor fi oferite de către acestea, care ar 

fi mecanismul şi modul de cooperare şi solicitare de către inspectorul de integritate a informaţiilor 

de la organizaţiile şi asociaţiile internaţionale.  Prin urmare, nu este clar dacă autorul se referă sau 

nu la cooperarea juridică internaţională, care presupune acordarea asistenţei juridice internaţionale 

atît în cauze civile de cooperare, cît şi în cauze penale. După cum ştim cooperarea internaţională 

se face în baza anumitor tratate, care reprezintă fundamentul juridic potrivit căruia se realizează 

asistenţa, modul de legătură între autorităţile responsabile, limba de comunicare, conţinutul şi 

forma cererii de solicitare a asistenţei şi procedura propriu-zisă de examinare a solicitărilor. Lipsa 

de claritate a normelor, la aplicare, va favoriza diverse abuzuri din partea inspectorului de 

integritate, cum ar fi: tergiversarea nejustificată a dosarelor repartizate spre control, iar ulterior, 

expirarea termenului de prescripţie de tragere la răspundere disciplinară/contravenţională. 

Recomandăm autorului de a reda claritate normei 

338. Se acceptă.  

339. Art.25 alin.(4) –  Considerăm că sintagma ”Pentru lămurirea tuturor aspectelor privind 

controlul averii şi intereselor personale, inspectorul de integritate poate dispune… efectuarea unei 

expertize”, dat fiind sensul neclar al acesteia, nu este de natură să indice cu suficienţă în ce 

condiţii şi cînd se aplică prevederile respective. Astfel, va rămîne la discreţia inspectorului de 

integritate stabilirea cazurilor şi condiţiilor de dispunere a efectuării expertizei, fără existenţa unor 

criterii clare în acest sens. De asemenea, în scopul economisirii mijloacelor financiare, inspectorul 

de integritate va opta pentru nedispunerea expertizei, iar persoana supusă controlului fiind 

obligată să achite expertul din cont propriu. Totodată, semnalăm că proiectul nu reglementează 

procedura şi modul de selectare a experţilor, precum şi a tipului de expertiză ce va fi dispus de 

către inspectorul de integritate. Astfel de norme, la aplicare, vor crea confuzii şi chiar vor 

determina comiterea unor acte de corupţie, dat fiind faptul că inspectorul de integritate va putea 

aplica norma discreţionar în situaţii identice. 

Recomandăm autorului de a stabili expres cazurile şi condiţiile de dispunere a expertizei de către 

inspectorul de integritate.  

339. A se vedea redacția modificată a art. 

25 alin. (4). 

340. Art.25 alin.(6) - Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nu conţine prevederi care 

ar reglementa procedura de examinare a solicitării inspectorului de integritate privind dispunerea 

expertizei. Articolul 148 din Codul de procedură civilă prevede cauzele şi condiţiile dispunerii 

efectuării expertizei, şi anume: ”Pentru elucidarea unor aspecte din domeniul ştiinţei, artei, 

tehnicii, meşteşugurilor artizanale şi din alte domenii, apărute în proces, care cer cunoştinţe 

speciale, instanţa dispune efectuarea unei expertize, la cererea părţii sau a unui alt participant la 

proces, iar în cazurile prevăzute de lege, din oficiu. Actele reviziei ori ale inspecţiilor 

departamentale, precum şi raportul scris al specialistului, nu pot înlocui raportul de expertiză şi 

nici exclude necesitatea efectuării expertizei în aceeaşi problemă.”, însă aceste prevederi nu pot fi 

aplicate şi în cazul controlului averii.  

340. Se acceptă.  

Aici este vorba de o expertiză extrajudiciară 

și nu în cadrul unui litigiu concret. Astfel, 

au fost operate modificări în proiectul de 

Lege pentru a exclude implicare instanței de 

judecată în procesul de desemnare a 

expertizei. 



                                                                                                          
 

Recomandăm completarea Codului de procedură civilă cu norme clare în acest sens.   

341. Art.26 alin.(2) – Normele sunt ambiguii şi contradictorii cu prevederile alin.(1) art.26 care 

stabilesc că ”… inspectorul de integritate întocmeşte un act de constatare, …”, iar alin.(2) 

prevede că ”în lipsa confirmării prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate poate întocmi 

actul de constatare după informarea subiectului controlului în conformitate cu prevederile art. 23 

alin. (2).” Astfel, observăm că alin.(2) lasă la discreţia inspectorului de integritate întocmirea sau 

nu a actului de constatare, pe cînd alineatul unu a aceluiaşi articol impune inspectorului de 

integritate o anumită conduită - de a întocmi actul de constatare. De asemenea, semnalăm că 

trimiterea efectuată la art.23 alin.(2) este incorectă, deoarece normele acestuia nu stabilesc modul 

de informare a subiectului controlului. Recomandăm autorului excluderea alin. (2) din proiect. 

341. Se acceptă. 

342. Art. 27 alin. (5) – prevederile sunt difuze în ceea ce priveşte temeiul juridic ce a stat la baza 

includerii doar a Preşedintelui Republicii Moldova, primului-ministru şi judecătorul Curţii 

Constituţionale, şi neincluzînd şi alte categorii de persoane cu funcţii de demnitate publică, cum 

ar fi: Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, vicepreşedintele Parlamentului Republicii 

Moldova, Procurorul General, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii şi alţii.   

342. Se acceptă. 

343. Art. 31 alin.(1), art. 32 alin. (1), (3) şi (5) - utilizează termenul de „persoane interpuse”, care, 

de altfel, nu este definit nici de prezentul proiect, nici de proiectul de Lege cu privire la declararea 

averii şi intereselor personale, conflictele de interese şi cadourile. Recomandăm excluderea 

cuvîntului „persoane interpuse” din proiect.  

343. Se acceptă. 

Termenul a fost definit în Legea cu privire 

la declararea averii și intereselor personale, 

iar în conformitate cu art. 1 alin. (2) 

termenii utilizați urmează a fi interpretați în 

sensul atribuit de Legea cu privire la 

declararea averii și intereselor personale. 

344. Art.36 „Dispoziţii finale şi tranzitorii” din proiect: 

Normele prevăzute la capitolul respectiv sunt confuze şi echivoce, fapt ce va împiedica realizarea 

scopului propus de autor în nota informativă, şi anume: „eficientizarea activităţii Comisiei, 

asigurarea independenţei instituţionale şi operaţionale a acesteia”, din următoarele considerente.  

Art.36 „Dispoziţii finale şi tranzitorii” din proiect: 

În primul rînd semnalăm că potrivit alin.(1) „legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2016”, perioadă 

în care mandatul actualilor membri ai Comisiei Naţionale de Integritate încă nu a expirat, 

deoarece potrivit pct.5 din Regulamentul Comisiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea 

nr.180 din 19.12.2011, Comisia este un organ colegial, formată din 5 membri, egali în drepturi, 

care se numesc în funcţie de către Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, pentru un 

mandat de 5 ani. Astfel, trei membri ai Comisiei au fost numiţi prin Hotărîrea de Parlamentului 

nr.145 din 22.06.2012, unul prin Hotărîrea de Parlamentului nr.17 din 28.2.2013, iar preşedintele 

Comisiei a fost numit prin Hotărîrea de Parlamentului nr.226 din 25.10.2012. Prin urmare 

constatăm că mandatul actualilor membri ai Comisiei va expira în anul 2017, iar la un membru în 

2018. Aşadar, pînă în anul 2018 Comisia va activa sub conducerea actualilor membri ai Comisiei, 

care au fost selectaţi şi numiţi în funcţie în condiţiile Legii nr.180/2011 şi faţă de care nu poţi să 

aplici rigorile de integritate, de selectare prin concurs public, poligraf şi alte rigori stabilite de 

prezentul proiect. 

344. Se acceptă  

A se vedea Dispozițiile finale și tranzitorii 

revizuite. 

345. Art.36 „Dispoziţii finale şi tranzitorii” din proiect: 

 În al doilea rînd, alin.(3) stabileşte că „Actualii membri ai Comisiei Naţionale de Integritate, 

după intrarea în vigoare a prezentei legi vor exercita atribuţiile prevăzute pentru 

vicepreşedintele Centrului, conform unui ordin emis de preşedintele Centrului.”, fapt de 

asemenea echivoc şi confuz, deoarece conform alin.(10) „În termen de 60 de zile de pînă la 

expirarea mandatului actualilor membri ai Comisiei Naţionale de Integritate va fi creat Consiliul 

de Integritate şi se va organiza concursul pentru desemnarea preşedintelui şi vicepreşedintelui 

345. A se vedea Dispozițiile finale și 

tranzitorii revizuite. 



                                                                                                          
 

Centrului Naţional de Integritate.” Prin urmare, nu este clar cum actualii membri ai Comisiei vor 

exercita atribuţiile prevăzute pentru vicepreşedinte, dacă preşedintele va fi ales doar după 

expirarea mandatului actualilor membri ai Comisiei. 

346. De asemenea, sunt neclarităţi şi referitor la modul de exercitare a atribuţiilor de serviciu a 

cinci persoane (actualii membrii ai Comisiei)  care nu au fost selectate potrivit cerinţelor şi 

rigorilor stabilite de proiect şi care, potrivit art.12 din proiect, vor putea de rînd cu preşedintele 

(care pînă la expirarea mandatului actualilor membri ai Comisie, (2017) nu este clar modul de 

selectare şi numire a acestuia) să numească în funcţie inspectorii de integritate, funcţionarii 

publici din aparatul Centrului, să modifice, să suspende şi să înceteze, în condiţiile legii, 

raporturile de serviciu ale acestora, să angajeze, în bază de contract, personalul contractual din 

cadrul Centrului, să modifice, să suspende şi să înceteze raporturile de muncă ale acestuia; să 

soluţioneze, conform legislaţiei în vigoare, chestiunile ce ţin de stabilirea sporurilor la salariu şi 

de acordarea primelor; să aprobe regulamentul intern al Centrului; să aprobe strategia şi planul de 

activitate a Centrului, cu avizul Consiliului de Integritate; să aprobe Metodologia internă de 

efectuare a controlului averii, respectării regimului juridic al conflictelor de interese, 

incompatibilităţilor şi restricţiilor; să aplice, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare 

funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Centrului, şi alte atribuţii.  

346. Se acceptă  

A se vedea Dispozițiile finale și tranzitorii 

revizuite. 

347. Echivoce şi contradictorii  sunt şi prevederile incluse la alin.(7) „În termen de 3 luni de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi, Preşedintele Centrului dispune organizarea concursului de 

selectare a inspectorilor de integritate şi pentru noile funcţii din cadrul aparatului Centrului.”, în 

raport cu normele prevăzute alin.(10) „În termen de 60 de zile de pînă la expirarea mandatului 

actualilor membri ai Comisiei Naţional de Integritate va fi creat Consiliul de Integritate şi se va 

organiza concursul pentru desemnarea preşedintelui şi vicepreşedintelui Centrului Naţional de 

Integritate.” Din analiza acestor două alineate reiese că actualul preşedinte al Comisiei va fi 

automat şi preşedintele al Centrului Naţional de Integritate, care va realiza, de altfel, atribuţiile 

prevăzute la art.12 din proiect, iar normele referitoare la Consiliul de Integritate vor fi puse în 

aplicare pe la mijlocul anului 2017, care ulterior va alege un nou Preşedinte al Centrului.  

Recomandăm autorului de a stabili clar modul de punere în aplicare a prevederilor proiectului, 

astfel încît să urmeze anumiţi paşi logici, şi anume: crearea Consiliului de Integritate, alegerea 

preşedintelui şi vicepreşedintelui Centrului, iar ulterior selectarea inspectorilor de integritate şi 

personalului Comisiei. În acest context, reiterăm şi opinia referitoare inoportunitatea şi confuzia 

normelor care prevăd că activitatea de secretariat a Consiliului va fi asigurată de către Centru.   

347. Se acceptă  

A se vedea Dispozițiile finale și tranzitorii 

revizuite. 

348. În scopul asigurării Centrului cu un personal (inspectori de integritate) calificat, imparţial şi 

integru este necesar ca prevederile ce ţin de integritate, selectare pe bază de concurs, testarea la 

poligraf şi alte cerinţe stabilite la art.14 din proiect să fie aplicate şi faţă de actualul personal al 

Comisiei. Prin urmare, prevederile alin.(5) „Personalul Comisiei Naţionale de Integritate 

urmează să fie transferaţi în funcţiile respective din cadrul Centrului, conform schemei de 

încadrare a personalului, respectîndu-se prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire 

la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi ale legislaţiei muncii.”, se vor exclude, iar 

personalul actual al Comisei, va fi supus la angajare, rigorilor stabilite de proiect.  

348. Se acceptă partial. 

A se vedea modificările operate în 

dispozițiile finale și tranzitorii. 

349. De asemenea, pentru a evita interpretarea multiplă şi abuzivă a normelor, se necesită de a 

concretiza în proiect că actualii membri ai Comisiei, dat fiind prevederile de la pct.5 din 

Regulamentul Comisiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, 

„Membrul Comisiei poate exercita doar un singur mandat.”, nu pot candidat, ulterior, la funcţia de 

preşedinte şi vicepreşedinte al Centrului. 

Generalizând cele expuse mai sus, concluzionăm că, în varianta actuală, proiectul nu va contribui 

la realizarea obiectivelor declarate de autor în nota informativă, şi anume: eficientizarea activităţii 

349. Nu se acceptă. 

Nu este clară justificarea unei asemenea 

restricții. Atîta timp cît persoana data va 

întruni condițiile de numire în funcția de 

președinte sau vicepreședinte al Centrului.  

 



                                                                                                          
 

Comisiei Naţionale de integritate, asigurarea independenţei instituţionale şi operaţionale, deoarece 

este afectat de multiple norme ambiguii, discreţionare şi lacunare. Mai detaliat pe marginea 

acestuia ne vom expune în Raportul de expertiză anticorupţie, care urmează a fi întocmit în 

conformitate cu pct. 15 din Regulamentul cu privire la organizarea procesului de efectuare a 

expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 977 din 23 august 2006, asupra proiectului definitivat conform obiecţiilor şi 

propunerilor înaintate în procesul de avizare.   

68. Banca Naţională a 

Moldovei 

350. Aplicarea practică a prevederilor art.2 alin.(4) din proiect, care prevede încheierea de 

contracte cu Centrul Naţional de Integritate pentru acordarea accesului gratuit la informaţiile 

deţinute de autorităţile publice şi alte persoane juridice, poate prezenta anumite probleme. Spre 

exemplu, accesul la informaţiile deţinute de Banca Naţională şi care constituie secret profesional 

se acordă doar în cazurile şi condiţiile stipulate la art.36 al Legii nr.548-XIII din 21.07.1995 cu 

privire la Banca Naţională a Moldovei. Considerăm că prevederea de la art.2 alin.(4) trebuie să se 

refere exclusiv la registrele de stat. 

350. Nu se acceptă. 

Informațiile pe care urmează să le solicite 

Centrul nu se referă doar la cele din 

registrele de stat, ci și la cele deținute de 

instituțiile financiare și altele. 

 

351. Ţinând cont de prevederile art.15 alin.(2) şi art.16, recomandăm corelarea prevederilor art.5, 

art.15 şi art.32 -33 din Proiect, întrucât atribuţiile Centrului se suprapun cu atribuţiile 

inspectorilor. 

351. Se acceptă.  

352. Credem că prevederile art.5 alin.(1) lit.g), art.32 alin.(3) şi (6) şi art.33 alin.(3) se referă din 

greşeală la “constatarea nulităţii absolute şi repunerea părţilor în situaţia iniţială” în cazul actelor 

administrative, având în vedere că acestea sunt supuse controlului legalităţii în condiţiile Legii 

nr.793-XIV din 10.02.2000 contenciosului administrativ. În acelaşi context, nu este clar dacă 

exceptarea actelor normative, stipulată la art.32 alin.(7) din Proiect, se extinde şi asupra prevederii 

de la art.31 alin.(1) lit.a). Credem că este mai potrivită utilizarea termenului de “acte 

administrative individuale” în cazul în care se au în vedere doar acestea. 

352. Se acceptă parțial. 

 

353. Propunem precizarea destinatarului “îndrumărilor metodologice” prevăzute la art.5 alin.(1) 

lit.k). Înţelegem că acestea au un caracter de recomandare, dar credem că este oportună o 

prevedere expresă în acest sens. 

353. Se acceptă.  

354. La art. 5, alin. (1), punctele d) - g), se recomandă a fi prevăzute într-un aliniat separat. 

Prevederile punctelor a), b), c), și h) - m) vizează, în principal, atribuțiile de bază ale Centrul 

Național de Integritate (CNI) ce manifestă un caracter continuu, însă punctele d) -g) prevăd 

responsabilități (împuterniciri) distincte de competența Centrului, ce survin doar în condițiile unei 

constatări/ suspiciuni de încălcare a regimului juridic. Tot aici, se propune completarea cu o 

atribuție ce se referă la competența Centrului Național de Integritate de a sancționa contravențiile 

pe domeniul de responsabilitate (aspect menționat în Nota informativă la proiectul Legii cu privire 

la Centrul Național de Integritate). 

354. Se acceptă.  

355. La art. 5 alin. (2), de considerat necesitatea substituirii cuvîntului ”concurs” cu  ”licitație”, 

avînd în vedere că contractele de achiziții ale CNI cad sub incidența restricțiilor prevăzute de 

Legea nr. 96 din  13.04.2007 privind achizițiile publice. 

355. Nu se acceptă. 

Prevederea dată a fost exclusă din proiectul 

de lege.  

356. La art. 8 alin.  (2), subpunctele a) - e) ce descriu care persoană nu are o bună reputație 

profesională pentru a candida la funcția președinte/vicepreședinte al Centrului sunt identice (se 

dublează) cu cele enumerate la art. 14 (2) pentru a candida la funcția de inspector de integritate. În 

acest context se propune comasarea acestor prevederi  și  plasarea înainte de Secțiunea 3. 

356. Nu se acceptă. 

Aceste prevederi nu pot fi comasate 

deoarece nu s-ar asigura continuitea 

reglementării. Or, inițial se reglementează 

statutul conducerii CNI, după statutul 

inspectorilor de integritate și Aparatului 

acestuia. 



                                                                                                          
 

357. La art. 10, se evidențiază necesitatea concretizării statutului și nivelul de subordonare a 

Centrului. 

357. Nu este clar ce se are în vedere prin 

subordonare, deoarece Centrul este un 

organ intependent, adica nesubordonat nici 

unei instituții publice.  

358. Ţinând cont de prevederile art.12 alin.(1) lit.a) şi alin.(4) din Proiect, prevederea de la 

alin.(2) al aceluiaşi articol pare să se refere la “ordine şi dispoziţii” de aplicare internă. 

Recomandăm inserarea unei menţiuni în acest sens. 

358. Nu se acceptă. 

Este evident că acestea sunt de aplicare 

internă, cu excepția situațiilor în care Legea 

atribuie Centrului competența adoptării 

unor acte normative care vor avea o 

aplicabilitate mai largă.  

359. Având în vedere, pe de o parte, problemele de interpretare şi aplicare a Legii nr.982-XIV din 

11.05.2000 privind accesul la informaţie (care au fost aduse în discuţie prin scrisoarea Băncii 

Naţionale a Moldovei nr.16-003/125/2772 din 11.09.2012), în special cele provocate de noţiunea 

atotcuprinzătoare a „informaţiilor oficiale”, iar pe de altă parte imperativul protecţiei datelor cu 

caracter personal şi a altor informaţii confidenţiale protejate prin lege, considerăm necesară 

fortificarea obligaţiei stabilite la art.16 alin.(2) lit.a) şi art.17 alin.(3) lit.c), 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 inspectorii iau cunoştinţă în cursul 

executării atribuţiilor lor. Opinăm că se impune persistenţa obligaţiei de păstrare a 

confidenţialităţii şi după încetarea activităţii de inspector. 

 359. Se acceptă.  

 

  

360. Considerăm că trimiterea la “răspundere juridică” de la art.19 alin.(3) necesită concretizare. 

Spre exemplu, în modificările la Codul contravenţional propuse prin Proiectul Legii pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative nu regăsim prevederi în acest sens. 

360.  Prevederea dată a fost exclusă din 

proiectul de Lege. 

361. Opinăm că textul “cât şi în decursul a 3 ani după încetarea acestora” de la art.23 alin(1) din 

Proiect trebuie exclus, ţinând cont de faptul că obligaţia depunerii declaraţiei de avere şi interese 

personale incumbă subiecţilor declarării care sunt enumeraţi la art.3 din Proiectul Legii privind 

declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese şi cadourilor şi care, după cum 

rezultă din prevederile art.3, art.5 alin.(2) şi art.6 alin.(4) din Proiectul respectiv, nu se extinde 

asupra subiecţilor care şi-au încheiat mandatul/serviciul. 

361. Nu se acceptă.  

Intenția acestei norme este de a stabili un 

termen de prescripție real pentru efectuarea 

controlului, fapt ce corespune standardelor 

internaționale. Or, funcția publică 

presupune asumarea unor riscuri, precum 

expunerea vieții private publicului, 

declararea averii personale și a membrilor 

familiei acestuia, precum și controlul averii 

inclusiv pe o perioadă de 3 ani de după 

încetarea mandatului sau funcției publice. 

362. La art. 24 alin.  (2) se propune de adăugat: 

”d) să verifice delegaţia de control sau mandatul de control; 

e) să fie informat cu privire la drepturile şi obligaţiile sale.” 

Tot aici, se propune completarea cu un aliniat care să prevadă dreptul persoanei supuse 

controlului de a sesiza autoritățile competente în situația de nerespectare a prevederilor de la alin. 

(2). 

362. Se acceptă parțial. 

363. Având în vedere principiile de protecţie a datelor cu caracter personal şi principiul 

prezumţiei nevinovăţiei, considerăm că art.26 alin.(7) trebuie să precizeze că pot fi făcute publice 

actele de constatare care prevăd încetarea procedurii de control, nu şi actele de constatare care 

încă nu au fost contestate conform art.28 sau actele definitive care conţin informaţii ce urmează a 

fi supuse verificării de către alte organe (organe fiscale, agenţi constatatori ai contravenţiilor, 

organe de urmărire penală) şi constatării de către instanţa de judecată. Sugestia este valabilă şi 

pentru art.30 alin.(3). 

363. Nu se acceptă.  

Funcția publică presupune asumarea unor 

riscuri, precum expunerea vieții private 

publicului, declararea averii personale și a 

membrilor familiei acestuia, iar acestea 

corespund standardelor internaționale și 

practicii CEDO. 



                                                                                                          
 

364. Sugerăm corelarea prevederilor art.27 alin.(2) şi art.28, în special a termenelor stipulate de 

acestea. 
364. Se acceptă.  

365. Nu este suficient de clară încadrarea prevederilor privind confiscarea averii nejustificate 

(art.26 alin.(1), art.35 din Proiect) şi a prevederilor privind procedura de confiscare introduse în 

Codul de procedură civilă (art.XXI din Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative), ţinând cont de cadrul legal actual privind măsurile de siguranţă sub forma 

confiscării bunurilor rezultate din săvârşirea de infracţiuni (art.106-106
1 

Cod penal, art.202 Cod 

de procedură penală). 

365. Nu trebuie să se facă confuzie între 

două concepte diferite. Astfel, confiscarea 

extinsă sau cea specială ține de domeniul 

penalului, pe cînd cea a confiscarii averii cu 

caracter nejustificat ține de sfera civila. In 

acest caz se va diferența vădită ce nu poate 

fi justificată.  

366.  

 

N

r. 

d/o: 

Prevederea actuală Modificarea 

propusă 

Motivarea 

1 Art.15, alin. (1), 

lit.c) 

c) efectuează 

controlul depunerii în 

termen a declarațiilor 

de avere și a 

declarațiilor de interese 

personale de către 

subiecții declarării 

prevăzuți de Legea 

privind declararea 

averii, intereselor 

personale, conflictelor 

de interese și 

cadourilor; 

 

c) efectuează 

controlul depunerii în 

termen a declarațiilor 

de avere și interese 

personale de către 

subiecții declarării 

prevăzuți de Legea 

privind declararea 

averii, intereselor 

personale, conflictelor 

de interese și 

cadourilor; 

Modificarea se bazează pe 

faptul că conform anexei nr. 1 la 

proiectul de Lege privind 

declararea averii, intereselor 

personale, conflictelor de interese 

și cadourile, se preconizează o 

singură declarație atît pentru 

dezvăluirea averii cît și a 

intereselor personale. Din varianta 

actuală a amendamentului propus, 

ar reieși că este vorba despre două 

declarații distincte. 

 

366. Se acceptă.  

69. Curtea de Apel Comrat 367. Reieșind din prevederea de la lit. g) alin. (3) art. 71 Cod de procedură civilă al RM, 

considerăm oportună excluderea adresării în instanța de apel cu cerere de confiscare a bunurilor 

dobîndite ilicit, din competența Centrului Național Anticorupție.   

367. Nu este clară propunerea autorului, 

ținînd cont de faptul că competențe de 

cerere a confiscării civile în conformitate cu 

proiectul de Lege este atribuită Centrului 

Național de Integritate și nu Centrului 

Național Anticorupție.  

70. Judecătoria Dubăsari 368. În cuprinsul proiectului respectiv de act normativ de mai multe ori se utilizează sintagma: 

”care are antecedente penale, sau a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv 

printr-un act de amnistie sau grațiere”. În esență, scopul urmărit prin această prevedere este clar 

și e benefic, dar varianta propusă de text este, în viziunea autorului obiecției, totalmente nereușită, 

precum și conceptual apar mari semne de întrebare. 

Astfel, dacă antecedentele penale se sting, atunci nu sunt reglementate efecte similare în cazul 

amnistiei sau grațierii. 

Spre exemplu: X este cercetat pentru săvîrșirea unei infracțiuni grave, iar Y pentru o 

infracțiune mai puțin gravă. X este judecat și condamnat, iar Y este amnistiat. După o anumită 

perioadă, trecută după ispășirea pedepsei, la X se vor stinge antecedentele. Pe cînd în cazul lui Y 

nu se va aplica o situație similară, fiindcă ea nu e reglementată. Se primește că X, care a săvîrșit o 

faptă mai periculoasă, peste o perioadă de timp va putea pretinde la funcția dată, pe cînd Y 

368. Nu se acceptă. 

Din start trebuie să se țină cont de statutul 

Centrului și scopul acestuia, și anume de a 

asigura integritatea în cadrul sectorului 

public. Astfel, acesta trebuie să servească 

drept exemplu pentru toate organizațiile 

publice, respectiv și condițiile impuse 

pentru numire în funcția de președinte și 

vicepreședinte sau inspector de integritate 

urmează a fi diferete de cele aplicate în 

raport cu un simplu angajat.  



                                                                                                          
 

niciodată. 

În genere, textul formulat conține în sine o contradicție.  

Potrivit art.111 alin.(1) lit.b) cod penal, se consideră ca neavînd antecedente penale persoanele: 

liberate, potrivit actului de amnistie, de răspundere penală. 

Adică, fiind amnistiat, tu nu mai ai antecedente penale, dar totodată, nici să candidezi la funcția 

respectivă nu poți. 

Capitolul VI din Codul penal este întitulat ”Liberarea de răspundere penală”. Capitolul IX – 

”Liberarea de pedeapsă penală”. Capitolul XI – ”Cauzele care înlătură răspunderea penală sau 

consecințele condamnării”. Pe cînd în proiect se folosește termenul de ”absolvire”, fapt care ridică 

foarte mari semne de întrebare în legătură cu situațiile cînd va trebui să fie aplicată prevederea. 

La fel, cu titlu de exemplu, în capitolul VI este reglementată ”liberarea de răspundere penală în 

legătură cu renunțarea de bună voie la săvîrșirea infracțiunii” (art.56) sau ”liberarea de 

răspundere penală în legătură cu tragerea la răspundere contravențională” (art.55). Apare 

întrebarea dacă ”absolvirea de răspundere penală” se referă și la cazul prevăzut de art.56 sau 

art.55.  

Dacă da, atunci e o propunere absolut nu la locul ei în cazul situației prevăzute de art.56, fiindcă o 

persoană care de bună voie renunță la săvîrșirea infracțiunii, de fapt, nici n-a săvîrșit vreo 

infracțiune, însă legiuitorul ne prezintă situația dată ca o ”liberare de răspundere”. 

Dacă nu, atunci ce facem cu cazurile aplicării art.55 ? Or, dacă art.55 nu se încadrează la 

”absolvire de răspundere penală”, se primește că o persoană care a săvîrșit o infracțiune ușoară, 

dar i-a fost aplicat art.55, va putea pretinde la deținerea funcției, pe cînd o altă persoană, care 

săvîrșind aceiași infracțiune ușoară, a fost amnistiată – nu. 

Așadar, urmează să fie revăzut atît conceptul propunerii respective, cît și textul redactat, pentru a 

fi eliminate toate deficiențele. 

71.  Centrul Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal al 

Republicii Moldova 

369. Avînd în vedere principiile de funcționare a CNI, propunem reformularea, în cadrul art. 2 

alin (1) a proiectului, a sintagmei ”…are drept obiectiv asigurarea integrității…” cu următoarea 

”…are drept obiectiv monitorizarea nivelului de integritate asigurat…”. 

369. Nu se acceptă. 

Modificarea propusă face norma și mai 

confuză, fapt inacceptabil, deoarece norma 

trebuie să fie clară și previzibilă.  

370. Considerăm că prevederile art. 2 alin. (4) al proiectului comportă un caracter incert, în sensul 

neclarității privind lista exhaustivă a entităților juridice din Republica Moldova, deținătoare de 

registre de stat sau informații relevante, care vor fi obligate să încheie cu CNI contracte de 

acordare a accesului cu titlu gratuit.  

Or, în situația unor prevederi preexistente de ordin general, reiese că toate entitățile juridice 

(inclusiv Ministerul Afacerilor Interne cu Registrul  informaţiei criminalistice şi criminologice sau 

Comisia Electorală Centrală cu Registrul de stat al alegătorilor etc.) ar fi acoperite de această 

normă, fapt ce este inadmisibil și în contradicție cu principiile de prelucrare a datelor cu caracter 

personal și competențele legale ale CNI. 

370. Se acceptă parțial. 
 

371. Avînd în vedere interdicția prevăzută de art. 12 alin. (4) al proiectului menționat, potrivit 

căruia președintele și vicepreședintele CNI nu pot îndeplini atribuții în domeniul controlului averii 

și intereselor personale, propunem completarea primei fraze din cadrul art. 13 alin. (7) al aceluiași 

act, după cum urmează:  

”(7) Dacă președintele și vicepreședintele Centrului sînt suspendați din funcție sau intervine 

vacanța funcției de președinte și vicepreședinte, Consiliul deleagă atribuțiile de conducere unui 

inspector de integritate, care în perioada de asigurare a interimatului nu va efectua proceduri de 

control al averilor și intereselor personale, verificare a respectării regimului juridic al 

conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor”. 

371. Se acceptă.  

372. Avînd în vedere prevederile art. 4 alin. (1) al Legii privind protecția datelor cu caracter 372. Se acceptă parțial. 



                                                                                                          
 

personal, propunem: 

 completarea art. 3 al proiectului cu un nou principiu: ”confidențialitate” (față de informația 

ce nu poate fi făcută publică în condițiile art. 11 al proiectului Legii privind declararea averii, 

intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor, remis de asemenea spre avizare); 

 reformularea art. 16 alin. (1) lit. d) al proiectului, după cum urmează: 

”d) să prelucreze date cu caracter personal într-un volum strict necesar, pe o perioadă 

rezonabilă care nu va depăși durata necesară exercitării atribuțiilor sale legale ce țin de 

verificarea averilor și intereselor personale, precum și să asigure confidențialitatea și securitatea 

acestora inclusiv după încetarea activității”. 

373. radierea art. 17 alin. (3) lit. c) inclusiv reformularea art. 16 alin. (2) lit. al proiectului, în 

modul următor: 

”d) să protejeze informația oficială cu accesibilitate limitată de care ia cunoştinţă în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu, în dependență de statutul acesteia și să nu o divulge terților 

decît doar în condițiile Legii privind accesul la informație;” 

373. Se acceptă.  

374. Avînd în vedere similaritatea primelor trei litere ale aliniatului (1) din cadrul art. 16 al 

proiectului, propunem comasarea acestora într-o normă. 
374. Nu se acceptă. 

Comasarea lor va face norma neclară. 

375. Propunem completarea normei stipulate la art. 17 alin. (1) lit. b), cu următoarea sintagmă: 

”…inclusiv calitatea de fondator al unui agent economic.”. 
375.  Se acceptă.  

476. Considerăm oportună completarea art. 20 alin. (1) al proiectului, după cum urmează: 

”(1) Sesizarea formulată de persoana fizică sau juridică trebuie să întrunească și celelalte 

condițiile de formă și conținut statuate de Legea cu privire la petiționare.” 

376. Se acceptă.  

377. Propunem reformularea art. 23 alin. (4), în modul următor: 

”(4) După informarea persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate poate 

solicita/colecta informații oficiale cu accesibilitate limitată, strict necesare efectuării controlului, 

de la alte persoane fizice/juridice”. 

377. Prevederea dată a fost exclusă din 

proiectul de Lege. 

378. Avînd în vedere evidențierea, prin prevederile art. 25 alin. (3), a dreptului inspectorului de 

integritate, de a solicita informații de la organizațiile și asociațiile internațională, rămîne neclar 

modul în care astfel de acțiuni vor fi realizate, ținînd cont de jurisdicția aplicabilă. 

378. Se acceptă.  

379. În contextul prevederilor art. 17 al Legii contenciosului administrativ (potrivit căruia cererea 

prin care se solicită anularea unui act administrativ sau recunoaşterea dreptului pretins poate fi 

înaintată în termen de 30 de zile instanței de contencios administrativ), rămîn neclare argumentele 

care vin să susțină reducerea în jumătate a termenului normal aflat la dispoziția persoanei. Or, 

această normă nu răspunde prevederilor art. 4 al Legii privind actele legislative. 

379.  Se acceptă.  

72. Ministerul Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor  

380. Potrivit normelor tehnicii legislative, proiectele legii remise spre examinare şi avizare 

urmează a fi însoţite de proiectele hotărîrilor de Guvern pentru aprobarea acestora. 
380. Se acceptă.  

381. La art. 2 alin.(1) și pe parcursul întregului text considerăm oportun ca cuvîntul ,,juridice” să 

fie completat cu cuvintele ,, de drept public şi drept privat”, potrivit prevederilor art. 57-59 din 

Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002. 

381. Se acceptă. 

382. .La art. 5 alin.(1): lit. d) cuvintele ,,organizației publice” şi ,,instituţiei publice subordonate” 

urmează a fi ajustate potrivit prevederilor Legii nr. 98 din 04 mai 2012 privind administraţia 

publică centrală de specialitate; 

382. Se acceptă.  

383. La art. 5 alin.(1) cuvîntul ,,contravenţional” urmează a fi completat cu cuvintele ,,al 

Republicii Moldova”; 
383. Se acceptă.  

384. La art. 5 alin.(1) la lit. j) şi pe parcursul întregului text cuvintele ,,pagina web” de completat 384. Se acceptă. 



                                                                                                          
 

cu cuvîntul ,,oficială”, potrivit prevederilor pct.2 din Regulamentul cu privire la paginile oficiale 

ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.188 din 03 aprilie 2012. 

385. La art. 9 şi pe parcursul întregului text cuvintele ,,zile” de completat cu cuvintele 

,,lucrătoare” sau ,,calendaristice” pentru precizia normei. 
385. Nu se acceptă. 

Dacă nu se menționează ce fel de zile sunt 

atunci vor fi zile calendaristice.  

386. La art. 13 alin.(6) cuvintele ,,Monitorul Oficial” de completat cu cuvintele ,,al Republicii 

Moldova”, potrivit prevederilor Legii nr. 173-XIII din 06 iulie 1994 privind modul de publicare şi 

intrare în vigoare a actelor oficiale. 

386. Se acceptă.  

387. La art. 14 alin.(1) lit. e) urmează de precizat domeniile în care candidatul trebuie să posede 

experiența respectivă. 
387. Nu se acceptă. 

Dacă prevederea vizată stabilește că e vorba 

de experiență în domeniul studiilor, atunci 

reieșind din prevederile art. 14 alin. (1) lit. 

d) e vorba de studii juridice și economice. 

388. La art. 15 alin.(2) prima propoziție urmează a fi revizuită, deoarece formula ,,evaluării 

petrecute” nu este proprie unui act legislativ 

388. Se acceptă.  

389. La art. 18 alin. (1) urmează a fi precizat categoriile de personal contractual, deoarece creează 

posibilitatea interpretării diferite a acestei norme din moment ce nu se face trimitere la un act 

concret, fapt ce implică indirect şi imposibilitatea stabilirii conţinutului exact al normei. 

389. Nu se acceptă.  

 Sunt diferite categorii de personal 

contractual reglementate prin Hotărîri ale 

Guvernului. 

73. Consiliul pentru 

Prevenirea și Eliminarea 

Discriminării și 

Asigurarea Egalității 

390. Analizînd proiectul Legii cu privire la Centrul Naţional de Integritate sub aspectul egalității 

și nediscriminării, ar putea fi calificate ca discriminatorii prevederile art. 8, alin. (1), lit. (e), care 

stabilesc pentru a accede la funcția de președinte și vicepreședinte al Centrului, vechimea în 

muncă de cel puţin 7 ani în domeniul juridic, în pofida faptului că lit.d) alin.(1) art.8 prevede drept 

condiție studii superioare juridice, economice, administrație publică sau management.  

Aceste prevederi ar putea avea un potenţial discriminatoriu din perspectiva statutului profesional. 

Astfel, candidatul care are studii juridice ar putea fi avantajat în mod nejustificat în comparaţie cu 

ceilalţi candidaţi care au studii în alte domenii stipulate la art. 8(1) (d), deoarece doar acest 

candidat poate acumula o vechime de 7 ani în domeniul juridic. 

390. Nu se acceptă.  

Impunerea unor condiții speciale pentru 

numirea în funcțiiile de conducere a 

centrului se fundamentează pe faptul că 

Centrul nu e o instituție publică oarecare, 

respectiv e nevoie de persoane care deja au 

o anumită experiență profesională , nefiind 

suficient ca candidatul să vină de pe băncile 

universității. 

 

391. În această ordine de idei, considerăm oportun completarea la final a lit.e) alin (1) art. 8 cu 

sintagma ”economic, administrație publică sau management”. 
391. Se acceptă.  

392. În rezultatul examinării proiectului Legii cu privire la Centrul Național de Integritate  și a 

proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Consiliul constată că 

statutul Centrului Național de Integritate se asimilează Centrului  Naţional Anticorupţie, avînd 

același nivel de salarizare. Astfel, reieșind din această asimilare, ar putea fi calificate ca 

discriminatorii  pe criteriu de apartenență politică prevederile art. 8, alin. (1), lit.g)  al proiectului 

Legii cu privire la Centrul Național de Integritate,  care stabilesc condiţia, conform căreia, 

candidatul la funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al Centrului Naţional de Integritate nu trebuie 

să facă parte şi nici nu a făcut parte din nici un partid politic în ultimii 3 ani, pe cînd în cazul 

directorului Centrului Naţional Anticorupţie condiția de a nu face parte din nici un partid politic 

este de 2 ani (art.8 alin (4) lit. f) al Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție nr. 1104 din 

06.06.2002). 

Astfel, considerăm ca interdicţia de a face parte din partid politic pentru a candida la funcţia de 

preşedinte sau vicepreşedinte al Centrului Naţional de Integritate ar trebui să fie de 2 ani, similar 

condiţiilor stipulate pentru a candida la funcţia de director al Centrului Naţional Anticorupţie.  

392. Se acceptă.  



                                                                                                          
 

393. Referitor la art. 13, alin. (1) lit. d) din proiectul menţionat supra, care stabilește atingerea 

vîrstei de pensionare ca una din condiţie de încetare a mandatului de preşedinte şi vicepreşedinte 

al Centrului, considerăm că este o condiţie discriminatorie pe criteriu de vârstă. Deşi statul are o 

anumită marjă de apreciere la stabilirea condițiilor de  încetare a raporturilor de muncă în cadrul 

anumitor instituţii şi exercitării anumitor profesii, totuşi, atingerea vîrstei de pensionare nu este 

prevăzută drept condiție de încetare a mandatului  pentru nici un alt demnitar de stat, deși se află 

în situații comparabile.  În această ordine de idei, Consiliul consideră oportun excluderea 

prevederii stabilită la art. 13, alin. (1) lit. d) din proiectul Legii privind Centrul Naţional de 

Integritate. 

393. Nu se acceptă. 

Asemenea condiție este deja reglementată 

de alte acte legislative. Mai mult ca atît, 

conform legislației ăn vigoare nimeni nu îl 

va împiedica pe acesta să se angajeze în alte 

funcții, sa presteze alte munci, dar nu în 

funcții publice. 

74. Transparency 

International Moldova 

394. A expune alin. (5) din art. 4 al proiectului de lege în următoarea redacţie „Activitatea 

Centrului Naţional de Integritate va fi supusă unui audit extern de către o instituţie de audit 

internaţională selectată pe bază de concurs de către Consiliul de Integritate.  

394. Prevederea data a fost exclusă din 

proiectul de Lege.  

395. A include în acest articol alineatul (6) cu redacţia „Rezultatele auditului activităţii Centrului 

Naţional de Integritate vor fi publicate pe pagina web a Centrului”. 

395. Prevederea data a fost exclusă din 

proiectul de Lege. 

396. A expune subpunctul b) din art. 5 al proiectul legii în redacţia „constată dacă între averea 

dobândită şi veniturile obţinute pe parcursul exercitării mandatului, funcţiei sau demnităţii publice 

există o diferenţă vădită (substanţială)”. 

396. Nu se acceptă. 

 Deoarece se exclud nejustificat unele 

atribuții ele Centrului 

397. A stabili durata mandatului pentru membrii Consiliului de Integritate pe un termen de 5 ani. 397.  Se acceptă. 

398. A concretiza cine va iniţia crearea Consiliul de Integritate şi modul în care vor fi desemnaţi 

membrii Consiliului de Integritate care reprezintă societatea civila si jurnaliştii (eventual, în baza 

unui concurs public). 

398. Se acceptă. 

75. Centrul de Analiză și 

Prevenire a Corupției 

399. La art. 1 alin. (2)  se face referire directă la un alt act legislativ, fără a fi indicat numărul şi 

data adoptării, astfel nefiind posibilă identificarea exactă a acestuia. 

Se propune revizuirea normei de trimitere prin indicarea exactă a numărului şi datei adoptării 

actului legislativ la care se face referinţa. 

399. Se înțelege intenția autorului, însă 

Legea la care se face referire este acum în 

calitate de proiect, respectiv, nu se știe 

numărul și data adoptării acesteia pentru a 

face corectările solicitate.  

400. La art. 2 alin. (4)  Norma nu stabilește un cadru temporal pentru acordarea accesului la 

registre și informații deținute de entitățile menționate. Acest fapt poate duce la tergiversarea 

oferirii accesului la informații necesare pentru ofițerii CNI și poate duce la ineficiența funcțională 

a instituției. Întrucît discutăm despre verificarea averii, a declarațiilor de avere și interese 

personale, respectarea regimului juridic al conflictului de interese, al incompatibilităților și 

restricțiilor, proiectul de lege ar trebui să stabilească o serie de entități de la care CNI va solicita 

întîi de toate accesul la registre. Proiectul de lege privind declararea averii, intereselor personale, 

conflictele de interese și cadourile, prezentat de Ministerul Justiției la pachet cu proiectul de lege 

nominalizat, stabilește in anexa nr. 1 colectarea prin intermediul declarațiilor de avere și interese 

personale a următoarelor date: 1. veniturile parvenite din activitățile desfășurate, inclusiv cele din 

străinătate (serviciul de bază, activitatea științifică, depuneri în instituții financiare, reprezentant al 

statului în societățile comerciale, donație, moștenire, înstrăinare cote părți din societăți 

comerciale, valori mobiliare, bunuri mobile sau imobile, alte surse legale) 2. bunuri imobile 

(terenuri, clădiri) 3. bunuri mobile (mijloace de transport, obiecte cu valoare sporită) 4. active 

financiare (conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții, alte forme echivalente de 

plasament al fondurilor) 5. cote părți în societăți comerciale 6. datorii 7. cadouri, servicii, favoruri 

și alte avantaje 8. interese personale Aceste date pot fi verificate prin accesarea informațiilor 

deținute de: 1. Băncile comerciale, inclusiv băncile comerciale din străinătate; 2. Întreprinderea de 

Stat Cadastru; 3. Ministerul Afacerilor Interne (Registrul de stat al mijloacelor de transport), 

Ministerul Culturii (Registrul patrimoniului național cultural mobil); 4. Banca Națională (pentru 

400. Se acceptă.  



                                                                                                          
 

transferuri ce depășesc limitele impuse de lege pentru care se solicită acordul BNM), Comisia 

Națională a Pieței Financiare (Registrul de Stat al valorilor mobiliare), participanții profesioniști 

pe piața financiară nebancară; 5. Camera Înregistrării de Stat (Registrul de stat al persoanelor 

juridice și al întreprinzătorilor individuali); 6. Instituții financiare și participanții profesioniști pe 

piața financiară nebancară; 7. nu sunt registre 8. Ministerul Justiției (registrul de stat al 

organizațiilor neguvernamentale). 

Se propune stabilirea în dispozițiile finale și tranzitorii a unui termen în care Centrul Național de 

Integritate va solicita, iar entitățile menționate la articolul 2 alin. (4) vor oferi acces la registrele 

de stat, sisteme informaționale, precum și la alte forme de ținere și administrare a datelor. 

Modificarea formulării din articolul 2 alin. (4) după cum urmează: ”entitățile, indiferent de forma 

juridică de organizare, deținătoare de registre de stat, de alte informații, relevante pentru 

îndeplinirea eficientă a funcțiilor Centrului, acordă acces gratuit funcționarilor Centrului, cu 

stabilirea condițiilor de acces și utilizare a acestor registre, altor informații pentru a păstra 

integritatea lor.” 

401. La articolul 2 alin. (2) formularea utilizează atît termenul de autoritate publică autonomă cît 

și termenul de independentă de alte autorități publice. Deși termenul autonom redă un grad de 

independență în luarea deciziilor, aceasta nu presupune o independență totală. Reglementări 

similare pot fi găsite în privința autonomiei procesuale a procurorului, însă nu și a independenței 

sale procesuale, întrucît procurorul se supune procurorului ierarhic superior. 

Se recomandă înlocuirea termenului de autonom și utilizarea sintagmei ”este o autoritate publică 

independentă față de orice altă autoritate publică, față de alte persoane fizice și juridice” 

401. Se acceptă. 

 

402.  La art. 4 alin. (2)  în baza legii privind sistemul bugetar și procesul bugetar fiecare 

autoritate publică își prezintă propunerile pentru finanțare din partea bugetului de stat. Întrucît 

Centrul Național de Integritate va verifica și declarațiile precum și averea persoanelor cu 

demnitate publică și a funcționarilor publici, prevederile ce țin de independența Centrului de orice 

altă autoritate publică nu se respectă. 

Se propune stabilirea unei excepții de la regula generală privind modul de formare a bugetului 

autorităților publice și excluderea competenței Ministerului Finanțelor de a micșora sau a limita 

bugetul Centrului.” 

402. Nu se acceptă.  

A se vedea art. 131 alin. (4) din Constituție 

care prevede că orice propunere legislativă 

sau amendament care atrag majorarea sau 

reducerea veniturilor bugetare sau 

împrumuturilor, precum şi majorarea sau 

reducerea cheltuielilor bugetare pot fi 

adoptate numai după ce sînt acceptate de 

Guvern. Astfel, prin prisma acestor 

prevederi bugetul CNI urmează să respecte 

această procedură.   

403.  La art. 5 alin. (2)  selectarea de către Consiliul de Integritate în bază de concurs a unei 

companii de audit care va efectua auditul extern al activității Centrului Național de Integritate este 

în conflict cu scopurile pentru care se efectuează auditul. Întrucît prin auditul extern se va efectua 

evaluarea activității întregului Centru, inclusiv activitatea Consiliului de Integritate, selectarea de 

ultimul a companiei de audit este în contradicție cu scopurile pentru care se selectează compania - 

evaluarea imparțială a activității Centrului. Norma dată este în contradicție și cu normele generale 

ce țin de achizițiile publice. Întrucît este o activitate de achiziții publice de servicii, Centrul 

Național de Integritate ar trebui să urmeze procedurile prevăzute de legislația privind achizițiile 

publice, și să nu selecteze nemijlocit compania de audit, concursul fiind necesar să fie organizat 

conform prevederilor generale ce țin de achizițiile publice. 

Se propune modificarea prevederilor ce țin de selecția de către Consiliul de Integritate a 

companiei de audit. Procesul de selecție al companiei de audit urmează să aibă loc în baza 

normelor generale privind achizițiile publice, inclusiv procesul de selecție al companiei 

cîștigătoare. 

403. Prevederea dată a fost exclusă din 

proiectul de lege.  

404.  La art. 6 Alin. (1) utilizează termenul de aparat, ce nu redă esența și funcțiile acestei unități 404. Nu se acceptă. 



                                                                                                          
 

din cadrul Centrului. Alin. (2) menționează că numărul maxim de unități este de 50. Nu este clar 

dacă în acest număr se includ și membrii Consiliului de Integritate și Consiliul face parte din 

termenul de conducere. Limitarea activității centrului la un efectiv limită de 50 unități ar putea fi 

contraproductivă din punct de vedere al eficienței activității Centrului. Deși Legea privind 

Comisia Națională de Integritate actualmente în vigoare utilizează o formulare similară, stabilind 

un număr maxim de 26 unități, nici din proiectul de lege, nici din nota de argumentare nu reiese 

fundamentarea bazată pe evaluarea, cel puțin aproximativă, a volumului de lucru pe care îl va 

avea Centrul Național de Integritate dacă pachetul de trei acte legislative va fi acceptat de 

Parlament și va intra în vigoare. Luînd în considerație faptul că activitatea actuală a Comisiei 

Naționale de Integritate este considerată nesatisfăcătoare, inclusiv din considerente de personal 

insuficient pentru a exercita aceste funcții, și faptul că volumul de competențe oferit Centrului 

Național de Integritate comparativ cu Comisia Națională de Integritate este semnificativ mai 

mare, limitarea personalului la 50 unități nu este considerată nici productivă și nici justificată.  

Se propune modificarea în alin. (1) a termenului de aparat cu termenul de secretariat. Clarificarea 

faptului dacă Consiliul de Integritate face parte din statele de personal ale Centrului. Evaluarea 

minuțioasă a volumului de lucru prognozat pentru Centrul Național de Integritate și stabilirea unei 

alte limite de state de personal pentru a putea asigura eficiența funcționării instituției. 

Legislația în vigoare utilizează noțiunea de 

aparat al instituțiiei publice.  

În ce privește Consiliul Național de 

Integritate, menționăm că acesta face parte 

din statele de personal al Centrului.  

405. Art. 7, art. 10, art. 36: 

 Articolul 7 alin. (1) prevede numirea în funcție a Președintelui Centrului și al vicepreședintelui 

acestuia de către Președintele Republicii Moldova în baza unui concurs organizat de Consiliul de 

Integritate. Pe de altă parte Consiliul de Integritate în baza articolului 10 alin. (1), (2) și (8) este 

compus din cîte un reprezentant din partea Parlamentului, Guvernului, CSM, CSP, CALM, 

societatea civilă și jurnaliști. Ședințele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă cel puțin 

2/3 din membrii Consiliului, iar deciziile se iau cu majoritate simplă a voturilor membrilor 

desemnați. Două treimi ar însemna că trebuie să fie numiți cel puțin 5 membri. Cu alte cuvinte, 

tărăgănarea numirii a cel puțin 3 membri ai Consiliului este suficient pentru a bloca activitatea 

Centrului Național de Integritate. Proiectul de lege prevede un termen de 20 zile pentru 

prezentarea unui alt reprezentant din partea instituțiilor menționate la articolul 10 alin. (1), însă nu 

stabilește un termen în care acestea vor numi pentru prima dată membrii în Consiliu. Articolul 36 

din lege nu prevede în dispoziții finale și tranzitorii în ce termen de la intrarea în vigoare a legii 

Ministerul Justiției va aproba regulamentul de selecție a membrilor din partea societății civile și a 

jurnaliștilor, precum și nici nu stabilește un termen pentru celelalte instituții pentru a numi un 

reprezentant în Consiliul de Integritate. 

Pentru a asigura punerea în aplicare în termene utile a Legii privind Centrul Național de 

Integritate se recomandă: 

1. Stabilirea unei alternative la procesul de numire al președintelui și vicepreședintelui Centrului 

dacă Consiliul de Integritate nu este funcțional. Lipsa funcționalității Consiliului de Integritate se 

poate manifesta în mai multe forme: 

a) Nu sunt suficienți reprezentanți care au fost numiți, unele dintre autoritățile menționate la 

articolul 10 alin. (1) nu au numit în funcție reprezentantul lor 

b) Deși există majoritatea necesară de membri (2/3 din numărul de membri), nu se ajunge la un 

numitor comun cu privire la candidaturile participante la concurs și președintele Centrului și/sau 

vicepreședintele Centrului nu pot fi selectați. 

c) Consiliul nu se întrunește pentru a selecta președintele și/sau vicepreședintele Centrului, deși 

numărul necesar de membri a fost numit. 

Nici pentru unul dintre cazurile menționate mai sus nu sunt stabilite sancțiuni sau utilizarea unui 

proces alternativ de numire în funcție a președintelui și/sau vicepreședintelui centrului (fie și o 

405. Se acceptă parțial.  



                                                                                                          
 

numire temporară în funcție pînă Consiliul devine funcțional). 

2. Stabilirea obligației de desemnare a reprezentantului din partea instituțiilor menționate la 

articolul 10 alin. (1) într-un termen util (2 luni) 

3. Stabilirea obligației față de Ministerul Justiției să aprobe Regulamentul de numire în funcție a 

membrului Consiliului de Integritate din partea societății civile și a jurnaliștilor într-un termen util 

de la publicarea legii (2-3 luni) 

4. Stabilirea în dispoziții finale și tranzitorii că anumite prevederi intră în vigoare de la data 

publicării precum sunt desemnarea reprezentanților instituțiilor în Consiliul de Integritate, 

procedura de selecție și numire în funcție a Președintelui și/sau vicepreședintelui Centrului 

Național de Integritate. 

406. Articolul 8 alin. (1) lit. k), Articolul 9 alin. (5), Articolul 10 alin. (3), lit. m), Articolul 14 

alin. (1), articolul 18: 
Proiectul de lege stabilește cerința de neimplicare a candidaților la funcția de președinte, 

vicepreședinte, membru al Consiliului de Integritate în trecut sau în prezent în activități de 

colaborare cu serviciile de informații. Anul utilizat este diferit în cazul articolului 8 (înainte de 

anul 1991) și articolul 9 (înainte de anul 1990). Pentru ofițerii de integritate și pentru personalul 

din aparatul Centrului (se recomandă utilizarea termenului de secretariat) nu sunt stabilite aceste 

cerințe, ceea ce nu asigură atingerea obiectivelor pentru care a fost stabilită cerința de neimplicare 

în trecut și în prezent în activități de colaborare cu serviciile de informații - evitarea unei influențe 

negative din partea persoanelor ce au conlucrat cu serviciile de informații și securitate înainte de 

27 august 1991 și excluderea posibilității de utilizare a datelor obținute de către aceștia fără să fie 

respectate cerințele ce țin de admisibilitatea probelor într-un proces penal. Deși nu suntem în 

cadrul unui proces penal, datele pe care le-ar putea deține persoanele implicate în activități de 

investigații în interesul securității naționale, care nu au fost supuse cerințelor impuse de legislația 

privind măsurile speciale de investigații, ar putea fi utilizate pentru a fi descoperite elemente de 

avere și interese, ce nu ar fi fost posibil de obținut din resurse publice (registre de stat, date 

disponibile publicului larg). Aceasta nu înseamnă că ofițerii de integritate nu au dreptul să 

colecteze date suplimentare la cele prezentate în registre de stat sau alte surse de informații la care 

pot avea acces, spre exemplu prin contractarea unei agenții de detectivi privați, inclusiv din 

străinătate. Însă dacă vor fi utilizate date care au fost obținute fără respectarea cerințelor privind 

admisibilitatea probelor într-un proces penal și acest fapt este permis fie expres, fie tacit prin lege, 

normele ar putea fi declarate neconstituționale, iar practicile contrar prevederilor CEDO și 

jurisprudenței CEtDO, în special dreptul la un proces echitabil. 

Se recomandă stabilirea unei date exacte ce ține de colaborarea cu serviciile de informații, adică 

27 august 1991, precum și extinderea cerinței privind absența actelor de colaborare cu serviciile 

de informații, inclusiv înainte de 27 august 1991 și după această dată, pentru ofițerii de integritate 

și pentru personalul din cadrul secretariatului Centrului. Această incompatibilitate suplimentară 

stabilită pentru personalul Centrului va asigura că nu sunt încălcate prevederile ce țin de dreptul la 

un proces echitabil stabilite în CEDO și nu vor încălca dreptul la apărare prevăzut de articolul 26 

din Constituție. 

406.  Nu se acceptă.  

Prevederea vizată este suficient de clară și 

respectă dreptul la un proces echitabil.  

407. Articolul 8 alin. (2), lit. c), Articolul 10 alin. (3), lit g), Articolul 14 alin. (2) lit. c): 

Termenul de motiv compromițător nu este definit în proiectul de lege și ar putea fi interpretat și 

aplicat abuziv. Sensul termenului compromițător este relativ clar dacă este utilizat în vorbirea 

curentă, însă devine complicat de stabilit care ar fi temeiurile de concediere din organizații 

publice sau instituții/autorități publice subordonate care ar fi tratate drept compromițătoare. 

Articolul 86 din Codul Muncii prevede o serie de temeiuri de concediere a salariatului din 

inițiativa angajatorului, printre care sunt stabilite condiții mai stricte pentru angajați care 

407. Se acceptă. 

Prevederea dată a fost exclusă din proiectul 

de lege.  

În proiectul de lege a fost exclust termenul 

de ”instituție publică subordonată”, acesta 

fiind înlocuit cu termenul de organizație 

publică”. 



                                                                                                          
 

administrează resurse la locul de muncă, pentru cadrele didactice (violență față de copii, 

încălcarea statutului instituției de invățămînt), precum și alte motive. Termenul de compromițător 

nu poate fi găsit în cazul legislației muncii și nici a legislației speciale, spre exemplu legislația 

privind activitatea centrului național anticorupție. De asemenea, sunt utilizați termeni diferiți în 

diferite articole legate de concedierea din motive compromițătoare: fie termenul de organizații 

publice sau instituții subordonate, fie organizații publice sau autorități publice subordonate. 

Termenul de autoritate publică și organizație publică este restrictiv și ar putea să nu includă toate 

formele de subiecți de drept public sau subiecți de drept privat cu participarea statului unde 

potențiali candidați la cele trei grupuri de funcții ar putea fi concediați din motive care sunt 

incompatibile cu funcțiile de președinte, vicepreședinte, membru al Consiliului sau inspector de 

integritate.  

Pentru a evita confuziile și abuzurile privind aplicarea condițiilor ce țin de motive 

compromițătoare, precum și pentru a asigura că norma propusă își atinge scopurile propuse - 

exclude din lista de candidați persoane care au încălcat prevederi ale legislației muncii în cadrul 

tuturor subiecților de drept public sau privat dar cu participare publică, se recomandă: 

1) revizuirea termenului de motiv compromițător și utilizarea fie a temeiurilor de concediere 

menționate în legislația muncii (articolul 86 din Codul Muncii), fie definirea termenului de motiv 

compromițător în lege la un articol separat ce ține de definiții 

2) Utilizarea termenilor generici ce țin de potențialii angajatori unde candidații ar fi comis acte 

care au compromis propria candidatură și reputația instituției, precum subiecți de drept public și 

subiecți de drept privat cu participarea statului 

408.  Articolul 8 alin. (2) lit. e), Articolul 10 alin. 3), lit. i), Articolul 14 alin. (2) lit. e): 

Actul de dispunere a confiscării averii care are un caracter nejustificat ar putea fi un act de 

constatare al inspectorului urmat de o hotărîre a instanței de judecată care nu este definitivă. 

Completarea prevederilor articolelor 8 alin. (2) lit. e), Articolul 10 alin. 3), lit. i), Articolul 14 alin. 

(2) lit. e) cu sintagma ”în baza unei hotărîri definitive a instanței de judecată” 

408. Se acceptă.  

409. Art. 8 nu sunt prevederi ce țin de instituția care va verifica corespunderea cerințelor 

prevăzute în alin. (1) și alin. (2) pentru candidații la funcția de președinte și vicepreședinte al 

Centrului. În special sunt destul de complicat de verificat dacă candidatul are o bună reputație 

profesională. Astfel, deși alin. (2) stabilește care sunt cazurile cînd candidatul nu are o bună 

reputație profesională, aceste condiții sunt probate prin declarație pe proprie răspundere. 

Corespunderea cu realitatea a declarațiilor făcute de candidat urmează a fi verificate în careva 

mod și este nevoie de o instituție care să facă acest lucru. Deși articolul 9 alin. (1) menționează că 

numirea în funcție se face prin concurs organizat de Consiliul de Integritate, dacă se presupune că 

toate activitățile de verificare vor fi efectuate de Consiliu, în mare majoritate lucrul va fi efectuat 

de secretariatul Consiliului, care încă nu a fost numit în funcție pentru că încă nu a fost numit în 

funcție președintele și vicepreședintele Centrului. În dispoziții finale și tranzitorii se menționează 

că instituția actuală va prelua funcțiile pînă la numirea unei noi conduceri. Această prevedere nu 

este productivă, întrucît dacă se urmărește reformarea instituției naționale de integritate - din 

Comisia Națională de Integritate în Centrul Național de Integritate - în procesul de reformare nu 

ar trebui sa fie implicată conducerea actuală a instituției, pentru că acest lucru ar putea pune în 

pericol procesul de reformare, așa după cum ar putea exista interes contrar scopurilor pentru care 

proiectul de lege este elaborat. De asemenea, pentru a fi posibil de verificat o serie de date precum 

activități de cooperare cu serviciile de informații, secretariatul actualei comisii de integritate sau 

însăși comisia de integritate va accesa date ce reprezintă secret de stat. Din prevederile proiectului 

de lege nu reiese dacă membrii consiliului de integritate desfășoară activitate remunerată. În baza 

notei informative la proiectul de lege activitatea membrilor în Consiliu este pe baze obștești, cu 

409.  Nu se acceptă.  

Comisia va asigura secretariatul pînă la 

reorganizare.  

 



                                                                                                          
 

alte cuvinte nu se remunerează. O astfel de abordare față de funcționarea Consiliului de Integritate 

nu este constructivă, întrucît membrii Consiliului dețin competențe destul de vaste, inclusiv să 

selecteze președintele și vicepreședintele Centrului, să selecteze compania de audit iar în baza 

concluziilor ultimei să concedieze președintele și/sau vicepreședintele instituției. 

Se recomandă stabilirea unei alte instituții care să fie responsabilă de controlul respectării 

condițiilor de către candidații la funcția de președinte și vicepreședinte al Centrului. Astfel, cel 

puțin pentru primul concurs de numire a președintelui și vicepreședintelui centrului controlul 

asupra respectării cerințelor din articolul 8 alin. 1 și 2 să fie efectuat de aparatul președinției. 

410. La art. 9 alin. (9) subiectele la proba scrisă nu pot reflecta cunoștințele de specialitate ale 

candidaților și calitățile lor manageriale. În schimb subiectele la proba scrisă ar putea evalua 

aceste cunoștințe. 

 Se propune înlocuirea termenului de ”reflecte” cu termenul ”evalueze”. 

410. Se acceptă parțial.  

Termenul”reflecteze” a fost substituie cu 

cuvîntul ”determine”. 

 

411. La art. 10 alin. (6)  deși de principiu obligația privind abținerea de la discutarea în public a 

pozițiilor privind aspecte politice ce țin de activitatea Consiliului și Centrului sunt binevenite, 

această normă nu stabilește careva sancțiuni pentru nerespectarea ei și este prin urmare 

ineficientă. 

Norma urmează a fi completată cu prevederi privind sancțiunile ce pot fi aplicate față de membrii 

Consiliului pentru încălcarea acestor prevederi. Se recomandă sancționarea membrilor Consiliului 

pentru încălcarea repetată a acestor condiții, inclusiv cu utilizarea avertismentului și solicitarea 

din partea președinției către instituția ce a numit membrul în Consiliu să-i fie retrasă calitatea de 

membru cu numirea unei alte candidaturi. 

411. Se acceptă.  

412. La art. 11 alin. (2)  incompatibilitatea candidatului presupune în sine încălcarea legii. 

Temeiul de refuz care ar presupune încălcarea legislației poate fi orice acțiune a candidaților care 

sunt ilegale însă nu țin de condițiile de eligibilitate prevăzute la articolul 8 din lege. Astfel, pentru 

acțiuni precum încălcarea regulilor de circulație rutieră (care nu intră în vreuna dintre condițiile de 

eligibilitate, spre exemplu încălcarea condițiilor de circulație care au dus la comiterea unei 

infracțiuni (existența antecedentelor penale) președinția ar putea refuza candidatura președintelui 

sau vicepreședintelui Centrului, ceea ce în consecință ar putea duce la schimbarea votului repetat 

pentru același candidat. O astfel de prevedere este prea generală și poate crea precedente și 

practici abuzive. 

Se recomandă excluderea sintagmei generale ”sau de încălcare de către acesta a legislației”. 

412. Se acceptă.  

413.  La art. 11 alin. (5)  formularea ”la propunerea repetată a Consiliului” este ambiguă și 

neclară din punct de vedere lingvistic. 

Se recomandă utilizarea formulării ”La propunerea repetată a aceleiași candidaturi de către 

Consiliu” 

413. Se acceptă.  

414.  La art. 13 alin. (5) și (7)  deși normele menționate mai sus, în special garanțiile ce țin de 

maternitate și îngrijirea copilului, sunt binevenite în cazuri generale pentru a asigura 

implementarea politicilor sociale și demografice, acestea ar putea conduce în cazul Centrului 

Național de Integritate la interimatul funcției de președinte și vicepreședinte al Centrului pe un 

termen de aproximativ 3,5 ani - 3 ani de concediu de îngrijire a copilului și de la 126 la 140 zile 

de concediu de maternitate în dependență de condițiile de petrecere a nașterii. Astfel, deși sunt 

stabilite o serie de garanții pentru ca funcția de președinte și vicepreședinte al Centrului să fie 

ocupată prin concursul unui număr de instituții și funcționari, inclusiv concursul Președinției, 

astfel fiind depuse eforturi ca persoanele numite în aceste funcții să exercite onest și profesionist 

atribuțiile ce le revin, Centrul ar putea fi condus pe parcursul a 3 ani de un inspector de integritate 

numit de Consiliul de Integritate, care, deși exercitînd interimatul funcției, ar putea să compromită 

activitatea Centrului. Mai mult, garanțiile ce țin de concediul pentru îngrijirea copilului nu sunt 

414. Nu se acceptă.  

În acest caz se fa asigura interimatul de 

către vicepreședinte.  



                                                                                                          
 

prevăzute pentru conducătorii și adjuncții conducătorilor de instituții cu structură similară propusă 

pentru Centrul Național de Integritate, precum este Centrul Național Anticorupție. 

Se propune excluderea concediului de îngrijire a copilului pe un termen de pînă la 3 ani în calitate 

de criteriu de suspendare a mandatului președintelui și vicepreședintelui Centrului. 

415. La art. 14 alin. (1), art. 10, art.  11 prevederea ”poate fi numită în funcția de inspector de 

integritate persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii: j) a fost supusă testării cu 

utilizarea detectorului comportamentului simulat (poligrafului)” nu este suficient de oneroasă 

pentru inspectorii de integritate. Candidații urmează să susțină, nu doar să fie supuși testării cu 

utilizarea detectorului comportamentului simulat. Prevederea ce ține de susținerea testării cu 

utilizarea detectorului comportamentului simulat nu este prezentă pentru președintele, 

vicepreședintele și membrii Consiliului de Integritate, deși proiectul de Lege privind modificarea 

și completarea unor acte legislative, care este alăturat proiectului de lege analizat, precum și 

proiectului de lege privind declararea averii, intereselor personale, conflictele de interese și 

cadourile, prevede la articolul XXXVIII completarea articolului 4 litera a) din Legea nr. 269-XVI 

din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) 

la final cu sintagma ”Centrul Național de Integritate”. Citirea redacției noi propuse a articolului 4 

lit a) din Legea menționată presupune că toate persoanele care ”se angajează sau îndeplinesc 

serviciul în cadrul Centrului Național de Integritate”. 

Se propune ajustarea formulării pentru inspectorii de integritate ce ține de ”susținerea testării” și 

nu ”supunerea testării” cu utilizarea detectorului comportamentului simulat (poligrafului), precum 

și includerea acesteia în calitate de cerință obligatorie pentru a fi numit în funcție în calitate de 

președinte, vicepreședinte al Centrului și membru al Consiliului de Integritate. 

415. Se acceptă parțial. 

A se vedea modificările operate la articolele 

vizate de obiecție.  

416. La art. 14 alin. (1) lit. g) deși esența normei este clară, adică solicitarea unui termen de cel 

puțin 2 ani de experiență de lucru în domeniul în care candidatul și-a făcut studiile universitare, și 

acestea să fie cuprinse în ultimii 4 ani de activitate, formularea este ambiguă și permite 

interpretări sau genera neclarități. 

 Se propune amendarea articolului 14 alin. (1) lit. g) avînd următoare redacție: ”în ultimii 4 ani de 

activitate deține cel puțin 2 ani de experiență de lucru din domeniul studiilor superioare deținute” 

416. Se acceptă.  

417. La art. 18  se utilizează un termen impropriu personalului din cadrul Centrului Național de 

Integritate. Nu este stabilit cine se va ocupa de verificarea candidaților la funcțiile de inspectori de 

integritate. 

Se recomandă utilizarea unui alt termen precum ”Personalul Centrului” sau ”Secretariatul 

Centrului” în denumirea articolului 18, în textul acestui articol precum și în alte articole din textul 

proiectului de lege. 

417. Nu se acceptă.  

Centrul este o instituție publică, respectiv 

aceasta va ave un aparat format din 

funcționari publici, inspectori de integritate 

etc.  

418. La art. 19 alin. (3)  norma dată este lipsită de substanță întrucît nu este posibil de identificat 

răspunderea contravențională pentru sesizarea făcută cu rea-credință. Prevederile Codului Penal, 

articolele 311 și 312 nu pot fi utilizate pentru a stabili răspunderea pentru sesizarea făcută cu rea 

credință, întrucît încălcarea legislației privind declararea averii nu este o infracțiune, respectiv nici 

denunțul făcut cu rea credință pentru nedeclarea averii nu poate fi temei de aplicare a articolului 

311 sau 312 din Codul Penal. Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte 

legislative (care face parte din pachetul propus de Ministerul Justiției, în care intră și proiectul de 

lege analizat) stabilește răspunderea contravențională pentru nedeclararea averii în termen sau 

refuzul acestei declarări, ori neexecutarea actului de confiscare a averii nejustificate, însă nu 

stabilește răspundere pentru denunțul fals privind aceste încălcări contravenționale. Articolul 388 

alin. (6) din Codul Contravențional nu face referire decît la articolele 311 și 312, astfel nu poate fi 

utilizat pentru a aplica răspundere contravențională a persoanei care a făcut sesizarea către Centrul 

Național de Integritate cu rea credință. Răspunderea civilă pentru sesizarea făcută cu rea-credință 

418. Nu se acceptă.  

 Denunțul calomnios este deja sancționat 

penal.  



                                                                                                          
 

este efectuată în condițiile generale ale legislației civile, inclusiv compensarea prejudiciului 

cauzat CNI și subiectului sesizării. 

Se propune completarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte 

legislative la articolul XXXV cu un articol separat pentru răspunderea contravențională pentru 

sesizarea depusă cu rea credință, imediat după articolul 319/1 Împiedicarea activității Centrului 

Național de Integritate. 

419. La art. 20 alin. (4)  formularea ”în baza exclusivă a informațiilor publice” este ambiguă și 

gramatical greșită. 

Se recomandă utilizarea sintagmei ”în exclusivitate în baza informațiilor publice disponibile”  

419. Prevederea dată a fost exclusă din 

proiectul de Lege.  

420.  La art. 21 alin. (1)  sesizările nemijlocite, care presupun procedura de control prealabilă nu 

sunt supuse procesului de distribuție aleatorie. Articolul 20 din proiectul de lege nu stabilește 

distribuția lor aleatorie. De asemenea, devine neclar modul în care o autosesizare se va distribui 

aleatoriu, odată ce aceasta a fost inițiată de președintele Centrului sau de inspectorii de integritate. 

Se recomandă includerea în procesul de distribuție aleatorie și a dosarelor planificate, pe care 

sistemul electronic îl selectează, și care și constituie volumul esențial de lucru al inspectorilor de 

integritate, apoi sesizările din afară, cu dosarele examinate prealabil de asemenea în baza unui 

sistem de distribuție aleatoriu, care dacă se decide că o verificare amănunțită este necesară, de 

asemenea se distribuie aleatoriu ulterior la alt inspector și în final autosesizările, care urmează să 

fie distribuite după principiul aleatoriu către un alt inspector altul decît cela care a făcut 

autosesizarea. 

420. Se acceptă.  

421. La art. 27 alin. (4), art. 28 alin. (1) nu sunt coordonate termenele de 15 zile din articolul 27 

alin. (4) și articolul 28 alin. (1). 

Termenele de 15 zile și momentul de cînd acestea sunt calculate urmează a fi ajustate, astfel 

termenul de 15 zile pentru cererea de confiscare trebuie să curgă nu din momentul comunicării 

actului de constatare, ci din momentul cînd actul de constatare a devenit definitiv (dacă nu a fost 

utilizat contenciosul administrativ, atunci se examinează cererea privind confiscarea averii). De 

asemenea, se recomandă ajustarea prevederilor din legea contenciosului administrativ și stabilirea 

unui termen maximal de examinare a acestor cauze de către instanțele de judecată pentru a nu 

utiliza sistemul existent pentru a tărăgăna executarea cererii privind confiscarea averii, în special 

pentru că cererea de executare este supusă unui termen de prescripție în cazul averii 

moștenitorilor: 3 ani. 

421. Nu se acceptă.  

422.  La art. 32 alin. (3)  se utilizează formulare ambiguă precum ”Centrul, dacă este cazul”. 

 Se recomandă excluderea sintagmei ”dacă este cazul” 

422. Se acceptă.  

423. La art. 32 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 luarea de acțiuni. 

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. 

423. Nu se acceptă. 

A nu se uita de controlul constituționalității 

în cazul actelor normative și recursul sa 

apelul în cazul actelor judiciare.  

424. La art. 35 alin. (4)  limitarea acțiunii de confiscare față de moștenitori la un termen de 3 ani 

ar putea fi utilizat în contextul imperfecțiunilor sistemului actual de justiție, în special pentru că 

persoana care este supusă controlului poate solicita examinarea în contencios administrativ cauza 

respectivă. 

424. Nu se acceptă. 

Termenul de prescripție trebuie să existe 

pentru a exclude abuzuri.  



                                                                                                          
 

Excluderea termenului de prescripție față de moștenitori în partea ce ține de averea moștenită. 

425. La art. 36 construcția prevederilor finale și tranzitorii necesită o revizuire completă. Există 

multiple neclarități și conflicte între prevederi ce țin de numirea membrilor Consiliului, a 

președintelui, transferul actualilor funcționari către Centru etc. Aplicarea prevederilor actuale ale 

dispozițiilor tranzitorii vor amîna implementarea în realitate a legii pentru încă 2-3 ani, iar pentru 

inspectorii de integritate care vor fi transferați de la Comisia actuală în general nu se prevăd 

careva criterii de selecție. În esență toate prevederile proiectului de lege devin nefuncționale, iar 

legea irealizabilă. 

1. Stabilirea intrării în vigoare a articolelor ce țin de numirea membrilor Consiliului, ale 

președintelui și vicepreședintelui odată cu publicarea legii. Restul prevederilor intră în vigoare 

într-u termen rezonabil, 1 ianuarie 2016 sau 1 martie 2016, în dependență de procesul legislativ. 

2. Funcționarii din cadrul Comisiei nu trec automat în cadrul Centrului, ci de rînd cu toți 

candidații trec prin procesul de selecție. 

3. Mandatul actualilor membri ai Comisiei expiră atunci cind sunt create structurile funcționale: 

președinte, vicepreședinte, membrii Consiliului. 

4. Se angajează un secretariat temporar care va organiza activitățile de selecție a membrilor 

Consiliului (verificarea corespunderii condițiilor de eligibilitate), președintelui și 

vicepreședintelui, inspectorilor de integritate, secretariatului (membrii secretariatului temporar nu 

sunt funcționari publici și nu vor putea fi înrolați în funcții în cadrul Centrului sau structurilor lui). 

5. Sistemul de distribuție aleatorie precum și actele interne se adoptă în primul an de la 

constituirea structurilor de conducere și angajarea personalului. 

6. Se preiau toate dosarele existente la Comisie și se verifică după rigorile noi, prevăzute de lege. 

425. Se acceptă. 

A se vedea noua redacție a dispozițiilor 

finale și tranzitorii. 
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