
Sinteza obiecțiilor și propunerilor  

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea  

Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate  

 

Organele care au 

înaintat propuneri 

sau obiecţii 

№ Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia Ministerului Justiției 

Centrul de Resurse 

Juridice din Moldova 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Propunem modificarea pct. 4 după cum 

urmează: 

„4. Comisia de selectare a reprezentanților 

societății civile în Consiliul de Integritate 

(în continuare – Comisia) este compusă din 

5 membri, dintre care 2 membri desemnați 

de Ministerul Justiției, 1 membru desemnat 

de Uniunea Avocaților din Republica 

Moldova, 1 membru desemnat de Consiliul 

Național pentru Participare Consiliul 

Național al ONG-urilor din Republica 

Moldova și 1 membru desemnat de 

Asociația obștească „Asociația Presei 

Independente. (…)”. 

     Argumente: Consiliul Național pentru 

Participare nu este funcțional deja de ceva 

timp. Același lucru era valabil și la 

adoptarea regulamentului în 2016. P. 2 al 

Regulamentului prevede „De la data 

expirării mandatului majorității membrilor 

Consiliului Național pentru Participare 

     Se acceptă. 

 

la punctul 4 cuvintele „Consiliul Național 

pentru Participare” se substituie cu 

cuvintele „Consiliul Național al ONG-

urilor din Republica Moldova”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

pînă la aprobarea de către Guvern a noii 

componențe a acestui Consiliu, atribuția de 

 desemnare a membrului Comisiei de 

selectare a reprezentanților societății civile 

în Consiliul de Integritate va fi exercitată de 

către Consiliul Național al ONG-urilor din 

Republica Moldova.”. Din aceste 

considerente, pentru a evita situații similare 

pe viitor și incertitudini, propunem 

înlocuirea Consiliului Național de 

Participare cu Consiliul Național al ONG-

urilor din Republica Moldova, ca structură 

care va desemna un membru în Comisia de 

selectare.  

  Consiliul Național al ONG-urilor este un 

organ reprezentativ neformal, desemnat de 

către Forumul ONG din Republica 

Moldova, pentru a contribui la consolidarea 

eforturilor ONG-urilor în promovarea 

dezvoltării societății civile în Republica 

Moldova. Forumul ONG-urilor se întrunește 

odată în doi ani. Consiliul este constituit din 

11 ONG-uri/rețele de ONG-uri, alese din 

rîndul ONG-urilor care participă la Forumul 

ONG. O organizație/rețea de ONG-uri poate 

înainta un singur candidat. Consiliul a 

desemnat un membru al Comisiei de selecție 

în 2016, deci are deja experiență în acest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se acceptă parțial. 

     Pct. 18 se completează cu propunerile 

sugerate, cu excepția propunerii 

referitoare la subpunctul 9). 

     Astfel, ținem să precizăm că proiectul 

prevede obligativitatea prezentării 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sens. 

 

     Propunem completarea pct. 18 după cum 

urmează: 

„18. (...) Dosarul de participare la concurs 

include: 

1) cererea pentru participare la concurs; 

(...) 

6) scrisoarea de intenție, care va include și 

viziunea candidatului cu privire la modul de 

exercitare a atribuțiilor de membru al 

Consiliului de Integritate; 7) scrisoarea de 

recomandare a organizației din care face 

parte sau cu care conlucrează sau, după 

caz, a unei instituții de învățămînt superior 

în care activează; 

8) declarația pe proprie răspundere privind 

întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 

alin. (3)  lit. b), d)-h), k) și l) din Legea nr. 

132 din 17 iunie 2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate, a 

condițiilor de integritate și privind 

corespunderea copiilor de pe documentele 

prezentate cu originalele, conform 

modelului din anexa nr. 1 la prezentul 

Regulament; 

9) certificat de cazier detaliat, valabil la 

momentul depunerii; 

certificatului de cazier detaliat, însă 

numai pentru învingătorul concursului, la 

etapa depunerii dosarelor candidații 

depunînd doar o declarație pe proprie 

răspundere privind lipsa antecedentelor 

penale. Nu considerăm că este oportună 

impunerea unei obligații de prezentare a 

certificatului de cazier detaliat în sarcina 

tuturor candidaților, or, avînd în vedere 

că acesta se eliberează contra cost, 

prevederea dată  va fi excesivă, mai ales 

pentru candidații care nu vor fi desemnați 

cîștigători ai concursului. În plus, această 

abordare ar contraveni unei „prezumții de 

bună-credință” a candidaților, care în 

mod normal ar trebui să subziste în 

atitudinea entității organizatoare a 

concursului la etapa recepționării 

candidaturilor, iar o practică existentă în 

prezent (inclusiv în cadrul Autorității 

Naționale de Integritate), care se 

dovedește a fi vicioasă, nu trebuie să 

justifice menținerea abordării date în 

reglementările ulterioare. 

     Menționăm că, proiectul are incluse 

prevederi pentru cazul cînd învingătorul 

desemnat nu prezintă certificatul, astfel 

încît careva blocaje ale Comisiei de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) certificatul medical de sănătate (forma 

medicală 086/e perfectată după data 

anunțării concursului) (...)”; 

     Argumente: Propunem includerea 

obligativității  descrierii de către candidat în 

scrisoarea sa de intenție a rolului și 

modalității în care acesta înțelege și va 

realiza activitățile sale în cadrul Consiliului 

de integritate. Mai mult, acest lucru este 

necesar în vederea facilitării activității de 

evaluare și selectare a celei mai bune 

candidaturi de către Comisia de selectare. 

     Propunem includerea în dosarul de 

participare la concurs a certificatului de 

cazier detaliat (acesta fiind  un document 

mai detaliat decît cazierul judiciar). Cel mai 

corect este ca candidatul să îl prezinte la 

faza admisibilității sale la concurs, or, în caz 

contrar aceasta va atrage descalificarea lui 

inițială, și nu la etapa finală a concursului.  

     Mai mult, practica solicitării de caziere 

judiciare la faza depunerii dosarelor este 

deplin utilizată inclusiv de Autoritatea 

Națională de Integritate (a se vedea 

concursurile pentru inspectori de integritate 

sau pentru reprezentanții societății civile și 

al mediului academic în Colegiul disciplinar 

al Autorității Naționale de Integritate). În 

selectare sunt excluse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nu se acceptă.  

     Cu toate că propunerea vizează doar 

un criteriu de evaluare și nu de accedere 

a candidaților, apreciem că acceptarea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

speță, Consiliul de integritate este structura 

reprezentativă a ANI și prin urmare trebuie 

aplicate aceleași criterii.   

     În aceiași ordine de idei, e important ca 

certificatul de cazier judiciar să fie valabil la 

momentul depunerii (valabilitatea acestuia 

este de 3 luni). 

 

     Propunem completarea subpunctului 7) 

după sintagma „3) experiența profesională” 

cu cuvintele „în domeniul integrității și 

anticorupție”. 

     Argumente: Propunem includerea 

cerinței ca experiența profesională să fie 

relevantă funcției la care persoana 

candidează. Domeniile de activitate a 

sectorului non-guvernamental și celui 

academic sunt destul de multe și variate. 

Consiliul de integritate însă este o structură 

care are funcții și atribuții specifice, iar 

membrii trebuie să dețină abilități și 

cunoștințe din domeniul integrității și 

anticorupție, analizării și elaborării 

documentelor de politici publice etc. 

Completarea cu acest criteriu specific va 

facilita determinarea de către membrii 

Comisiei a celei mai bune candidaturi. 

 

acesteia va duce la instituirea unui filtru 

„indirect” care va favoriza anumiți 

candidați (cei care au experiență în 

domeniul integrității și anticorupție) în 

detrimentul altora, prin acordarea unor 

puncte suplimentare la punctajul final, 

ceea ce contravine intenției legiuitorului 

avută în vedere în cuprinsul art. 12 alin. 

(3) lit. c) din Legea nr. 132/2016 cu 

privire la Autoritatea Naţională de 

Integritate, unde se precizează că pot 

candida la funcţia de membru al 

Consiliului (în condiții egale – n.n.) toate 

persoanele care au studii superioare.   

La fel, considerăm că propunerea 

înaintată va îngusta împuternicirile 

Comisiei în partea ce ține de evaluarea 

experienței profesionale a candidaților, 

or, Comisia de evaluare trebuie să 

aprecieze întreaga activitate desfășurată 

de candidat și nu doar cea în domeniul 

integrității și anticorupției. 

 

     Nu se acceptă. 

     A se vedea opinia Ministerului 

Justiției la propunerea cu nr. 2.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     Propunem excluderea prevederii de la 

pct. 40
1
, dacă se completează pct. 18 cu 

sintagma „certificatul de cazier detaliat,  

valabil la momentul depunerii”, așa cum 

este propus în pct. 2 din opinie, mai sus. 

 

 

 

     De completat Anexa nr. 1 la 

Regulamentul privind selectarea 

reprezentanților societății civile în Consiliul 

de Integritate cu trei cerințe suplimentare, 

fie după pct. 1
3
), fie după pct. 5):  

„1) nu sunt și nu am fost implicat(ă) în 

comiterea de infracțiuni, evaziune fiscală, 

acte conexe corupției sau fapte de 

comportament corupțional;  

2) stilul de viață al meu și al familiei 

mele corespunde veniturilor obținute și 

indicate în declarațiile de avere şi interese 

 

 

     Se acceptă parțial. 

     Anexa nr. 1 la Regulamentul privind 

selectarea reprezentanților societății 

civile în Consiliul de Integritate se 

completează cu 3 subpuncte suplimentare 

(1
4 
- 1

6
), cu următorul cuprins: 

„1
4
) nu sunt și nu am fost implicat(ă) în 

comiterea de fapte care ar putea fi 

calificate ca infracțiuni, evaziune fiscală, 

acte conexe corupției sau fapte de 

comportament corupțional;  

1
5
) stilul de viață al meu și al familiei 

mele corespunde veniturilor obținute și 

indicate în declarațiile de avere şi 

interese personale; 

1
6
) nu sunt și nu am fost implicat(ă) în 

promovarea unor valori, poziții sau 

proiecte care contravin statului de 

drept”. 



personale; 

3) nu sunt și nu am fost implicat(ă) în 

promovarea unor valori, poziții sau proiecte 

care contravin statului de drept”. 

     Argumente: Considerăm că cerințele 

adăugătoare sunt esențiale pentru un 

membru al Consiliului de Integritate și 

necesită a fi adăugate în declarația pe 

propria răspundere. Prima cerință se referă 

la angajamentul/promisiunea publică a 

persoanei că nu a comis faptele enumerate, 

indiferent dacă a fost sau nu pornită 

urmărirea penală sau alte investigații contra 

persoanei. Ori, un membru al Consiliului de 

Integritate trebuie să aibă o responsabilitate 

maximă și confirmarea acesteia prin 

declarația pe propria răspundere. 

Autoritatea 

Națională de 

Integritate  

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

     În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) 

din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, proiectul actului normativ urma 

a fi remis inclusiv Consiliului de Integritate, 

spre avizare. 

 

 

     Propunem revizuirea punctului 18 

subpunctul 11) din Regulamentul privind 

selectarea reprezentanților societății civile în 

Consiliul de Integritate, aprobat prin 

     Se acceptă. 

     La expedierea repetată a proiectului în 

temeiul pct. 201 din Regulamentul 

Guvernului, acesta va fi remis inclusiv 

Consiliului de Integritate. 

 

     Se acceptă parțial. 

     Subpunctul 11) de la punctul 18 se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

„11) declarația de integritate, conform 

modelului aprobat de Consiliul de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărîrea Guvernului nr. 1089/2016. Prin 

Legea nr. 66/2018 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative (în vigoare 

la 01.06.2018), a fost modificat alin. (4) din 

art. 18 din Legea nr. 132/2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate, astfel 

fiind exclusă prevederea legală despre 

„declarația de integritate”. Lacunar, 

modelul declarației a fost păstrat în anexa la 

Legea nr. 132/2016, fără a avea suport în 

textul propriu-zis al actului legislativ citat. 

     În circumstanțele expuse, se propune 

completarea Regulamentului privind 

selectarea reprezentanților societății civile în 

Consiliul de Integritate, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1089/2016, cu o 

anexă nouă – „Declarația de integritate” iar 

în punctul 18 subpunctul 11) din 

Regulament să se facă referire la anexa din 

Regulamentul respectiv. 

 

     Conținutul proiectului actului normativ 

urmează a fi expus într-un limbaj simplu, 

clar şi concis, pentru a se exclude orice 

echivoc (art. 54 alin. (1) din Legea nr. 

100/2017). 

     În sensul dat, apreciem critic conținutul 

alineatului doi al punctului 26
2
 propus spre 

Integritate;”. 

     Nu se acceptă propunerea ca modelul 

declarației de integritate să fie aprobat 

prin intermediul Hotărîrii Guvernului nr. 

1089/2016, în contextul în care Legea nr. 

132/2016 stabilește expres că modelul 

declarației se aprobă de Consiliul de 

Integritate, iar stabilirea a două modele 

distincte de declarații este inoportună și 

ar putea genera neclarități de aplicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     Nu este indicat concret care 



 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

completare prin proiectul actului normativ 

(„Comisia poate aplica criterii 

suplimentare de evaluare a candidaților, cu 

condiția indicării acestora în anunțul cu 

privire la concurs”). 

 

 

     Prin prisma prevederilor punctului 25 

propus spre completare, nu este clară 

modalitatea prin care va fi probată de către 

candidatul învingător a întrunirii cerințelor 

articolului 12 alineatul (3) literele e), f), g), 

h) și l) din Legea nr. 132/2016. 

     În sensul dat, se propune completarea 

punctului 25 menționat cu prevederi privind 

solicitarea informațiilor relevante de la 

Autoritatea Națională de Integritate. 

 

 

     La punctul 1 subpunctul 11) din proiectul 

actului normativ, propunem modificarea 

punctului 40
1
 propus spre completare, prin 

suplinirea normei cu prevederi potrivit 

cărora în cazul în care se constată existența 

circumstanței prevăzute la art. 12 alin. (3) 

lit. d) din Legea nr. 132/2016, admisă de 

către candidatul învingător, Comisia va 

sesiza organele competente pentru fals în 

componentă a prevederii este formulată 

într-un limbaj inaccesibil sau generează 

dificultăți de înțelegere. 

     Prin intermediul normei date s-a 

urmărit a se indica faptul că criteriile de 

la punctul 26
2
 nu sunt enumerate 

exhaustiv, unica condiție necesară de 

respectat pentru un nou criteriu fiind ca 

acesta să fie indicat din timp, pentru a fi 

cunoscut de toți candidații. 

 

     Se acceptă. 

     Punctul 25 propus spre completare se 

completează cu subpunctul 3) cu 

următorul cuprins: 

„3) solicită Autorității Naționale de 

Integritate să verifice și să comunice 

Comisiei dacă candidatul îndeplinește 

condițiile prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. 

e), f), g), h) și l) din Legea nr. 132/2016 

cu privire la Autoritatea Națională de 

Integritate;”. 

 

     Se acceptă parțial. 

     Comisia urmează să sesizeze organele 

competente pentru orice componentă a 

declarației pe proprie răspundere care 

poate reprezenta un fals în declarații. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

declarații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     În urma reavizării în conformitate cu 

prevederile pct. 201 din Regulamentul 

Guvernului 

 

    După revizuirea punctului 18 

subpunctului 11) din Regulamentul privind 

selectarea reprezentanților societății civile în 

Consiliul de Integritate, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1089/2016, s-a 

propus următorul cuprins: „11) declarația de 

integritate, conform modelului aprobat de 

către Consiliul de Integritate;”. 

     Inițial, Autoritatea a propus completarea 

     Astfel, se completează punctul 25, 

care se propune într-o redacție nouă în 

proiect, cu propoziția „În cazul în care se 

constată că declarația pe proprie 

răspundere nu corespunde informațiilor 

recepționate în conformitate cu 

prevederile sbp. 1)-3), Comisia sesizează 

organele competente pentru fals în 

declarații.”. 

     Totodată, punctul 40
1
, care se propune 

a fi introdus prin intermediul proiectului, 

se completează cu propoziția „În cazul 

constatării existenței circumstanței 

prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. d) din 

Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu 

privire la Autoritatea Națională de 

Integritate în privința candidatului 

învingător, Comisia sesizează organele 

competente pentru fals în declarații.”. 

 

 

 

 

 

     Se acceptă. 

     Prevederea din proiect referitoare la 

pct. 18 sbp. 11) se modifică după cum 

urmează: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

Regulamentului privind selectarea 

reprezentanților societății civile în Consiliul 

de Integritate, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1089/2016, cu o anexă nouă 

- „Declarația de integritate”, propunere 

neacceptată de către Ministerul Justiției, din 

considerentul că Legea nr. 132/2016 cu 

privire la Autoritatea Națională de 

Integritate stabilește, expres, că modelul 

declarației de integritate se aprobă de către 

Consiliul de Integritate, iar stabilirea a două 

modele distincte de declarații este 

inoportună și ar putea genera neclarități de 

aplicare. 

     În speță, Autoritatea menționează că 

declarația de integritate specificată în art. 18 

alin. (4) din Legea nr. 132/2016, este 

dedicată candidaților care au promovat 

concursul pentru suplinirea funcției de 

inspector de integritate, modelul acesteia 

fiind parte componentă a Regulamentului cu 

privire la concursul pentru suplinirea 

funcţiei de inspector de integritate, aprobat 

prin Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 

2/2018, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu 

nr. 1309 din 2 aprilie 2018 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 

113-120, art. 488). 

„la subpunctul 11) textul „conform 

anexei la Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 

cu privire la Autoritatea Națională de 

Integritate” se substituie cu cuvintele 

„conform modelului din anexa nr. 1
1
 la 

prezentul Regulament”;”. 

     Totodată proiectul se completează cu 

o prevedere referitoare la completarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 1089/2016 cu 

anexa nr. 1
1
, în care va fi prevăzut 

modelul declarației de integritate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     În context, Autoritatea consideră 

necesară reglementarea unei declarații de 

integritate consacrate nemijlocit candidaților 

la funcţia de membru în Consiliul de 

Integritate din partea societății civile, 

ajustată la specificul poziției date, ca parte 

componentă a Regulamentului privind 

selectarea reprezentanţilor societăţii civile în 

Consiliul de Integritate. 

 

     La punctul 25 propus spre completare, la 

subpunctul 3), de exclus trimiterea la litera 

h), din considerentele că Autoritatea nu 

dispune de informația respectivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se acceptă. 

 

 

Serviciul de 

Informații și 

Securitate 

13.      La pct. 26 din proiect, textul „solicită de 

la Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciul 

de Informaţii şi Securitate eliberarea 

certificatului de cazier privind integritatea 

profesională” propunem a fi substituit cu 

textul „solicită de la autorităţile competente 

eliberarea certificatului de cazier privind 

integritatea profesională”. Redacţia propusă 

din proiect stabileşte că în cazul fiecărui 

candidat, Comisia obligatoriu solicită atît de 

la CNA cît și de la SIS certificatul de cazier 

privind integritatea profesională. În acest 

sens menţionăm că, nu orice candidat care 

participă la concurs a activat în SIS/CNA, 

     Se acceptă. 



respectiv, solicitarea certificatului de cazier 

de integritate de la SIS va fi efectuată doar 

în cazurile prevăzute de Hotărîrea 

Guvernului nr. 767 din 19.09.2014. 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

      Lipsă de obiecții și propuneri.  

 

 

 

 

Ministru                                                                                       Olesea STAMATE 
 

 

               



 


