
SINTEZA  

obiecțiilor și propunerilor  

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului  

privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor 

ilegale 

 
Autoritatea emitentă Nr. Obiecțiile și propunerile prezentate Opinia Ministerului 

Justiției 

Oficiul Avocatul 

Poporului 

1.  Conform pct.3 lit.e) conducătorul entităţii 

publice şi private are obligaţia să transmită 

Centrului Naţional Anticorupţie sau unei alte 

autorităţi publice competente informaţia, 

cuprinsă în avertizarea de integritate cu 

privire la practicile ilegale ce ameninţă 

interesul public. În acest context, consider că 

despre transmiterea informaţiei autorităţilor 

competente trebuie să fie informat şi 

angajatul, care a dezvăluit practica ilegală 

respectivă. Prin urmare, recomand includerea 

sintagmei „cu informarea avertizorului de 

integritate” la lit.e). 

Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de 

integritate prevede în art. 14 garanţiile pentru 

protecţia avertizorului de integritate, inclusiv 

despăgubirea prejudiciilor materiale și morale 

suportate în urma răzbunării. 

În anexă la Regulamentul în cauză este 

prevăzut modelul de cerere de solicitare a 

protecţiei în temeiul Legii nr. 122/2018 

privind avertizorii de integritate, în care se 

specifică că avertizorul de integritate poate 

solicita aplicarea despăgubirii prejudiciilor 

materiale şi morale suportate în urma 

răzbunării, însă în Regulament această 

garanţie nu se regăseşte. În acest sens, propun 

completarea Regulamentului cu obligaţia 

entităţilor publice sau private de despăgubire 

a prejudiciilor materiale şi morale suportate în 

urma răzbunării, conform prevederilor art.14 

lit.d) şi art.18 alin.(6) din Legea nr. 122/2018. 

Se acceptă 

Litera e) al punctului 5 

va avea următorul 

cuprins: 

„e) să transmită 

Centrului Naţional 

Anticorupţie sau, după 

caz, unei alte autorităţi 

publice competente 

informaţia cuprinsă în 

avertizarea de 

integritate cu privire la 

practicile ilegale ce 

ameninţă interesul 

public, care au loc în 

cadrul entităţii  publice 

sau private în care 

activează angajatul, 

dacă acestea întrunesc 

elementele unei 

infracţiuni sau 

contravenţii, cu 

informarea avertizorului 

de integritate despre 

faptul transmiterii  

informației;”. 

2.  Pct.5 

În nota informativă a proiectului de act 

normativ se operează cu noţiunea de canale 

interne de raportare. Din acest considerent, 

recomand completarea după cuvintele 

„canalelor interne” 

 cu cuvintele „de raportare”. 

Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de 

integritate nu face delimitarea entităţilor în 

mari, mijlocii şi mici, iar Regulamentul oferă 

opţiuni diferite pentru angajaţi, în funcţie de 

entitate pentru a face dezvăluiri externe şi 

Nu se acceptă 

A se vedea argumentele 

de la pct. 7 a prezentului 

tabel. 

 

 

 

Obligația de a stabili 

canale interne de 

comunicare a 

dezvăluirilor practicilor 

ilegale şi a avertizorilor 



publice şi a beneficia de garanţiile stabilite în 

art.14 din Legea nr.122/2018. 

Prin urmare, recomand revizuirea 

prevederilor care fac această delimitare, 

pentru a exclude orice dubiu de interpretare. 

de integritate este 

proporțională cu 

dimensiunea entităților 

(cele private). Din 

considerentul că 

entitățile mici au un nr. 

mic de angajați, 

obligația de a crea astfel 

de canale poate fi 

imposibil de realizat. 

Astfel, considerăm că 

angajații entităților mici 

pot face dezvăluiri 

(adică au opțiunea de a 

face o dezvăluire 

externă, pentru că 

canale interne nu pot fi 

create în cadrul 

entității). 

3.  Pct.6 

Legea nr.122/2018 privind avertizorii de 

integritate prevede la art. 18 răspunderea 

pentru încălcarea prevederilor legii. Prin 

urmare, la pct.6 propun completarea după 

cuvîntul „interzisă” cu sintagma „şi se 

sancţionează disciplinar şi/sau 

contravenţional”. 

Nu se acceptă 

Atragerea la răspundere 

pentru comunicarea 

datelor personale a 

avertizorilor de 

integritate este 

reglementată în Legea 

nr. 122/2018 privind 

avertizorii de integritate. 

Prin urmare am evitat 

dublarea 

reglementărilor. 

4.  Pct. 14 şi 15 

În pct. 14 şi 15 din Regulament se 

utilizează termenul „încheiere”. Acest termen 

este utilizat în legislaţia procesual civilă, actul 

emis de judecător sau organele de drept. Din 

considerentul expus propun examinarea 

oportunităţii substituirii cuvîntului „încheiere” 

cu alt termen, eventual cu cuvîntul „notă”. 

Se acceptă 

Punctele 14 și 15 au fost 

completate potrivit 

propunerii. 

5.  Legea nr.122/2018 privind avertizorii de 

integritate în art. 17 prevede modul de 

contestare a acţiunilor/inacţiunilor 

autorităţilor de protecţie a avertizorilor de 

integritate. Consider că ar fi oportun de 

stipulat şi în Regulament modalitatea de 

contestare a deciziilor, acţiunilor şi 

inacţiunilor angajatorului entitate publică sau 

privată, conform art.17 din Legea 122/2018 

privind avertizorii de integritate. 

Nu se acceptă 

Proiectul reglementează 

doar procedurile de 

examinare și raportare 

internă a dezvăluirilor 

practicilor ilegale, nu și 

procedura de contestare.  

Modalitatea de 

contestare a deciziilor 

acţiunilor şi inacţiunilor 

angajatorului entitate 

publică sau privată este 

reglementată în Legea 



nr. 122/2018 privind 

avertizorii de integritate. 

Prin urmare am evitat 

dublarea 

reglementărilor. 

6.  Potrivit art.16 din Legea 122/2018 privind 

avertizorii de integritate în cazul dezvăluirilor 

publice ale practicilor ilegale, Avocatul 

Poporului examinează cererea de protecţie a 

avertizorilor de integritate şi contribuie la 

apărarea acestora în conformitate cu 

prevederile Legii nr.52/2014 cu privire la 

Avocatul Poporului (Ombudsmanul). 

Respectiv, modelul de cerere din anexă la 

Regulament nu este valabil pentru Avocatul 

Poporului, deoarece Ombudsmanul în virtutea 

atribuţiilor sale este în imposibilitate să 

asigure garanţiile prevăzute în modelul 

cererii. Or, acţiunile procesuale ale 

Avocatului Poporului au caracter de 

recomandare. Prin urmare, solicităm 

excluderea notei la anexa Regulamentului. 

Se acceptă 

Nota din anexa 

Regulamentului a fost 

exclusă. 

Centrul Național 

Anticorupție 

7.  La pct.5 din Regulament, formularea 

sintagmei „instituirea canalelor interne” este 

insuficientă şi incertă, deoarece nu redă clar 

instituirea căror canale interne este 

obligatorie. Însă, analizând prevederile 

proiectului prin prisma Legii nr.122/2018 

privind avertizorii de integritate, şi anume 

art.10 alin.(4), care statuează că: „(4) 

Autorităţile de examinare pot înfiinţa canale 

interne de comunicare a dezvăluirilor 

practicilor ilegale şi a avertizărilor de 

integritate interne (linii telefonice de 

încredere, cutii poştale, adrese electronice).”, 

se constată că norma proiectului nu 

corespunde cu legislaţia primară privind 

subiecţii care pot (autorităţile de 

examinare/entităţile mari şi mijlocii) şi nici 

nu redă clar că aceste canale interne se 

referă la „canale interne de comunicare a 

dezvăluirilor practicilor ilegale şi a 

avertizărilor de integritate interne”. În acest 

sens, se propune revizuirea normei în vederea 

utilizării uniforme a sensului normelor cu cele 

primare, pentru a evita interpretările 

discreţionare. 

Se acceptă 

Punctul 5 a fost 

completat potrivit 

propunerii. 

8.  La pct.13 din Regulament, propunem să 

fie reformulată norma astfel încât în cazul în 

care dezvăluirea vizează nemijlocit 

angajatorul (conducătorul entităţii publice sau 

private), persoana/subdivizinea responsabilă 

Se acceptă parțial 

Punctul 13 va avea 

următorul cuprins: 

„13. În cazul în care 

dezvăluirea practicii 



să fie obligată să informeze nerespectarea 

confidenţialităţii datelor, precum şi pierderii, 

dispariţiei sau distrugerii probelor. 

ilegale vizează 

nemijlocit angajatorul 

(conducătorul entității 

publice sau private), 

persoana/subdiviziunea 

responsabilă informează 

imediat entitatea 

ierarhic superioară 

acesteia sau, după caz, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, precum și 

despre pierderea, 

dispariţia sau 

distrugerea probelor ce 

confirmă dezvăluirea 

practicii ilegale.”.  

Nu se acceptă în partea 

ce ține despre 

comunicarea 

neresepectării de către 

angajator a 

confidențialității datelor 

angajatului care 

dezvăluie practici 

ilegale, deoarece 

angajatorul este 

subiectul dezvăluirii. 

 

Ministru                                                  Fadei NAGACEVSCHI 

 


