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Sinteza propunerilor și obiecțiilor din raportul de expertiză anticorupție la proiectul Legii pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative (cadrul conex la Legea nr. 66 din 13 aprilie 2017 cu privire 

la modificarea și completarea unor acte legislative) 

 

№ Textul din proiect Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 
1. Art. VIII – Codul electoral 

nr. 1381 din 21.11.1997, 

art. 13 alin. (1) - Nu are 

dreptul de a alege 

persoanele care nu 

întrunesc condiţiile 

prevăzute la art.11. 

Art. XVIII – Codul de 

procedură penală nr. 122 

din 14.03.2003, art.75 alin. 

(1) - cuvintele „declarate, 

în modul stabilit de lege, 

incapabile" se substituie 

cu cuvintele „cu excepţia 

celor prevăzuţi la 

alin.(2)". 

     Obiecții: 

     Conţinutul normei alin. (1) al art. 13 al Codului 

electoral, de fapt, dublează prevederile alin. (1) lit. 

a) al articolului enunţat "care nu întrunesc 

condiţiile prevăzute la art. 11". 

     Aceiaşi dublare de norme este constatată şi la 

art. 75 alin. (1) din Codul de procedură penală, şi 

anume cu prevederea „cu excepţia celor”. 

     Este necesar de respectat regulile tehnicii 

legislative, potrivit cărora fraza se construieşte 

conform normelor gramaticale, astfel încât să 

exprime corect, concis şi fără echivoc, ideea să fie 

înţeleasă uşor de orice subiect interesat. 

 

     Recomandări: 

     La art. 13 alin. (1) din Codul electoral a se 

menţine norma în varianta în vigoare, iar la art. 75 

alin. (1) din Codul de procedură penală de exclus 

sintagma „cu excepţia celor". 

     Se acceptă parțial. 

     În cadrul art. VIII din proiectul de lege 

(intervențiile la Codul electoral) se operează 

următoarele modificări: 

     Se introduce punctul 1 cu următorul cuprins: 

„1. La articolul 11, textul „ , cu excepţia celor 

privaţi de acest drept în modul stabilit de lege” 

se exclude.”; 

     Modificarea referitoare la articolul 13 va avea 

următorul cuprins: 

„2. Articolul 13 va avea următorul cuprins: 

      „Articolul 13. Restricții ale dreptului de a fi 

ales 

 (1) Nu pot fi aleşi:  

a) militarii cu serviciul în termen;  

b) persoanele care sunt condamnate la închisoare 

(privaţiune de libertate) prin hotărîre 

judecătorească definitivă şi îşi ispăşesc pedeapsa 

în instituţii penitenciare, precum şi persoanele 

care au antecedente penale nestinse pentru 

infracţiuni săvîrşite cu intenţie. Organele 

electorale sunt informate despre existenţa 

antecedentelor penale de către organele 

Ministerului Afacerilor Interne;  

c) persoanele private de dreptul de a ocupa 

funcţii de răspundere prin hotărîre 

judecătorească definitivă. Organele electorale 
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sunt informate despre existenţa interdicţiei de 

către Ministerul Justiţiei şi/sau de către 

Ministerul Afacerilor Interne. 

    (2) Cetăţenii Republicii Moldova care, în 

virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să 

fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii 

social-politice, precum şi persoanele cu înaltă 

funcţie de răspundere al căror mod de numire sau 

de alegere este reglementat de Constituţia 

Republicii Moldova şi/sau de legile organice, din 

momentul înregistrării lor în calitate de 

concurenţi electorali, îşi suspendă activitatea în 

funcţia pe care o deţin. Persoanele care cad sub 

incidenţa acestor prevederi sunt:  

a) viceprim-miniştrii, miniştrii şi membrii din 

oficiu ai Guvernului;  

b) conducătorii autorităţilor publice centrale;  

c) preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor;  

d) primarii şi viceprimarii;  

e) pretorii şi vicepretorii.” 

 

În cadrul art. XVIII din proiectul de lege 

(intervențiile la Codul de procedură penală), la 

modificarea referitoare la articolul 75 alineatul 

(1) se exclud cuvintele „cu excepția celor”. 

2. Art. XV – Legea nr. 1104 

din 06.06.2002 cu privire 

la Centrul Naţional 

Anticorupţie, art. 8 alin. 

(4) lit. b) şi art. 16 alin. (1) 

- Art. 8 alin. (4) lit. b) 

b) în privinţa lui nu este 

instituită o măsură de 

ocrotire judiciară a tutelei, 

     Obiecții:  

     Restricţia de a accede la funcţia de director al 

Centrului Naţional Anticorupţie, doar faţă de 

persoana în privinţa căreia este instituită o măsură 

de ocrotire judiciară a tutelei (potrivit art. 24 din 

Codul civil "[...] în privinţa persoanei fizice care, 

în urma unei boli mintale ori a unei deficienţe 

fizice, mintale sau psihologice, nu poate, în mod 

deplin, conştientiza acţiunile sale ori exprima 

     Se acceptă. 

     Prevederile din proiect referitoare la 

condițiile de accedere în profesie din cuprinsul 

art. V, XXII, XXIII, XLIX, LVII se modifică în 

sensul în care nu vor putea accede în profesie 

persoanele în privința cărora a fost instituită 

orice măsură de ocrotire judiciară.  
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în condiţiile în care 

hotărârea judecătorească 

prin care s-a instituit 

tutela prevede expres 

această interdicţie. 

Art.16 alin. (1) 

(1) cuvintele „fie 

declarată, în modul 

stabilit, ca incapabilă sau 

limitată în capacitatea de 

exerciţiu" se substituie cu 

cuvintele „persoana în 

privinţa căreia este 

instituită o măsură de 

ocrotire judiciară a tutelei, 

în condiţiile în care 

hotărârea judecătorească 

prin care s-a instituit 

tutela prevede expres 

această interdicţie." 

 

 Art. XXIV – Legea nr. 

333 din 10.11.2006 

privind statutul ofiţerului 

de urmărire penală, art. 15 

alin. (2) lit. b) - „este 

supusă unei măsuri de 

ocrotire judiciară a tutelei, 

în condiţiile în care 

hotărârea judecătorească 

prin care s-a instituit 

tutela prevede expres 

această interdicţie". 

voinţa poate fi instituită, prin hotărîre 

judecătorească, măsura de ocrotire judiciară sub 

forma curatelei, a ocrotirii provizorii sau a 

tutelei"), în condiţiile în care hotărârea 

judecătorească prin care s-a instituit tutela prevede 

expres această interdicţie, nu este relevantă şi 

justificată din punct de vedere al asigurării 

adecvate şi eficiente a activităţii unui organ de 

drept specializat în prevenirea şi combaterea 

corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de 

comportament corupţional.  

     Dat fiind faptul că norma se răsfrânge doar 

asupra persoanei faţă de care este aplicată măsura 

de ocrotire judiciară a tutelei nu şi faţă de persoana 

care este sub ocrotire judiciară sub forma curatelei 

şi a ocrotirii provizorii, există riscul ca la funcţia 

de director al Centrului Naţional Anticorupţie şi a 

altor instituţii publice care asigură ordinea şi 

securitatea publică să acceadă persoane care suferă 

de boli mintale ori deficienţe fizice, mintale sau 

psihologice, care nu pot, în mod deplin, 

conştientiza acţiunile sale ori exprima voinţa, fapt 

stabilit prin hotărâre judecătorească. Pe când 

funcţia dată, pe lângă pregătirea profesională, 

presupune şi o stare fizică adecvată - apt din punct 

de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor. 

     Mai mult decât atât, norma dată este în 

contradicţie cu prevederile art. 8 alin. (4) lit. i) al 

Legii nr. 1104/2002 potrivit căruia candidatul la 

funcţia de director al Centrului Naţional 

Anticorupţie trebuie să fie „apt din punct de 

vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor", 

art. 13 alin. (1) „pot fi angajaţi în cadrul Centrului 

cetăţeni ai Republicii Moldova care [...], sînt apţi 
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după calităţile individuale şi profesionale, [...], a 

căror stare a sănătăţii le permite să exercite 

obligaţiile conform funcţiilor deţinute [...] şi art. 

13 alin. (6) lit. b) „candidatul care a susţinut 

concursul urmează să fie angajat în funcţie numai 

după exprimarea în scris a acordului cu privire la: 

b) testarea periodică a menţinerii aptitudinilor 

psihologice necesare exercitării atribuţiilor". 

     În consecinţă, reţinem că în vederea asigurării 

securităţii de stat şi ordinii publice este necesar de 

restricţionat/interzis de a accede, la funcţia de 

director al Centrului Naţional Anticorupţie şi a 

altor organe de drept, persoane în privinţa cărora 

este instituită o măsură de ocrotire judiciară, sub 

formă de curatelă, ocrotire provizorie sau tutelă. 

 

     Recomandări: 

     Propunem următoarea redacţie a alin. (4) lit. b) 

al art. 8 „în privinţa persoanei nu este instituită o 

măsură de ocrotire judiciară sub forma curatelei, a 

ocrotirii provizorii sau a tutelei" şi alin. (1) art. 16 

„persoana în privinţa căreia este instituită o măsură 

de ocrotire judiciară sub forma curatelei, a ocrotirii 

provizorii sau a tutelei". 

     Această obiecţie este valabilă şi pentru Art. 

XXIV, art. 15 alin. (2) din proiect. 

 

 

 

                         MINISTRU                                                                                     Victoria IFTODI 


