
Proiect 

 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

Hotărâre nr. ____ 

din __________________ 

Chişinău 

 

Cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr.906 din 28 iulie 2008 cu 

privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în 

autorităţile şi instituţiile publice 

 

 În temeiul art.50 alin.(2) din Legea integrităţii nr.82 din 25 mai 2017 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.229-243, art.360) şi art.9 

alin.(2) lit.h) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea 

integrităţii instituţionale (Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2016, nr.277-287, art.586), Guvernul 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se abrogă Hotărârea Guvernului nr.906 din 28 iulie 2008 cu privire la 

aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în autorităţile şi 

instituţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.152-153, 

art.935), cu completările şi modificările ulterioare. 

 

 

PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP 

 

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei                                                            Victoria IFTODI 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la abrogarea Hotărârii 

Guvernului nr.906 din 28 iulie 2008 cu privire la aprobarea Metodologiei de 

evaluare a riscurilor de corupţie în autorităţile şi instituţiile publice” 

 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului 

nr.906/2008 este elaborat de către Centrul Naţional Anticorupţie (în continuare – 

CNA) în scopul ajustării cadrului normativ la normele legale în vigoare şi întru 

racordarea desfăşurării procedurii de evaluare a integrităţii instituţionale la 

exigenţele art.9 alin.(2) lit.h) din Legea nr.325/2013. 

Astfel, articolul prenotat stabileşte obligaţia CNA, în calitate de instituţie 

care evaluează integritatea instituţională, de a adopta şi publica metodologia de 

identificare a riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor publice, de identificare a 

agenţilor publici expuşi acestor riscuri şi de analiză a factorilor de risc care le 

generează. 

Se menţionează că efectuarea evaluării integrităţii instituţionale reprezintă 

una din atribuţiile, dar şi obligaţiile CNA stipulate în Legea nr.1104-XV din 

06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie. 

Cadrul organizatoric şi metodologic al procesului de evaluare a riscurilor de 

corupţie a fost stabilit conform metodologiei aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.906/2008. 

Cu toate acestea, odată cu republicarea Legii nr.325/2013 în anul 2016, 

amendamentele adoptate au implicat o schimbare majoră a paradigmei privind 

mecanismul de evaluare a integrităţii instituţionale, dar şi de testare a integrităţii 

profesionale. 

În aceeaşi ordine de idei, în contextul adoptării şi intrării în vigoare a Legii 

nr.82/2017 a fost abrogată Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la 

prevenirea şi combaterea corupţiei (Monitorul Oficial nr.103-105 art.391 din 

13.06.2008), care a stat la baza elaborării Hotărârii Guvernului nr.906/2008, prin 

care a fost aprobată Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în 

instituţiile publice. 

Totodată, în conformitate cu normele art.29 alin.(8) al Legii nr.82/2017 

„Procedura detaliată de evaluare a integrităţii instituţionale, de testare a 

integrităţii profesionale, de întocmire a rapoartelor privind rezultatele evaluării 

integrităţii instituţionale, acţiunile ce urmează a fi întreprinse de către entităţile 

publice în urma primirii rapoartelor date, precum şi ţinerea cazierului privind 

integritatea profesională sînt reglementate prin Legea nr.325/2013 privind 

evaluarea integrităţii instituţionale, prin regulamentul aprobat de Guvern şi 

metodologia aprobată de către Centrul Naţional Anticorupţie”. 

 În sensul dat, prin ordinul directorului CNA nr.50 din 20.03.2018 a fost 

aprobată Metodologia de identificare a riscurilor de corupție în cadrul entităților 



publice, de identificare a agenților publici expuși acestor riscuri și de analiză a 

factorilor de risc care le generează, prin care se legiferează etapele evaluării 

integrității instituționale, criteriile de selectare a entităților publice supuse 

evaluării, desfăşurarea testării integrităţii profesionale a agenţilor publici, 

precum şi evaluarea impactului probabil al riscurilor de corupţie asupra 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Prin urmare, sub aspectul funcţionalităţii şi compatibilităţii cu noile 

prevederi, se constată că Hotărârea Guvernului nr.906 din 28.07.2008 şi-a 

pierdut valoarea juridică şi a devenit nefuncţională, prevederile acesteia fiind 

concurente cu art.29 alin.(8) al Legii nr.82/2017, dar şi cu noua metodologie 

aprobată de către CNA. 

Având în vedere argumentele expuse, în contextul necesităţii armonizării şi 

uniformizării prevederilor legale, se consideră oportună abrogarea Hotărârii 

Guvernului nr.906/2008, ceea ce va contribui la evitarea interpretărilor eronate, 

suprapunerii normelor de drept şi la consolidarea cadrului normativ în domeniul 

evaluării integrităţii instituţionale. 

Implementarea proiectului de act normativ înaintat nu implică cheltuieli 

financiare de la bugetul public. 

 

 

 

Director adjunct                                                         Lidia CHIREOGLO 

 


