
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii cu privire la obligația de raportare a actelor de corupție și a celor conexe 

actelor de corupție, a faptelor de comportament corupțional  

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului. 

Scopul și obiectivele urmărite. 

 Întru realizarea pct. 207 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014, Ministerul 

Justiţiei a elaborat proiectul cu privire la obligația de raportare a actelor de corupție și a celor 

conexe actelor de corupție, a faptelor de comportament corupțional, care vizează instituirea 

obligației de raportare a actelor de corupție, aplicabilă tuturor profesioniștilor din sectorul 

justiției.   

Proiectul are drept scop identificarea cazurilor de corupție, în vederea contracarării 

fenomenului coruptibilității.  

Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în vigoare, 

argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor noi 

             Dezvoltarea şi modernizarea societăţii Republicii Moldova este frînată de corupţie la 

toate nivelurile. Corupţia afectează mediul de afaceri, sistemul judecătoresc, veniturile populaţiei 

şi ale statului, calitatea educaţiei şi a ocrotirii sănătăţii, precum şi calitatea vieţii în general.  

           Avînd în vedere faptul că  lupta eficientă cu corupţia, constituie una din prioritățile de 

bază ale statului de drept, apare necesitatea stringentă în  prevenirea şi combaterea fenomenul 

corupţional, promovarea și asigurarea independenţei, responsabilităţii şi profesionalismului 

serviciilor prestate de profesioniștii sectorului de justiție.  

            Astfel, în scopul  asigurării apărării drepturilor şi libertăţilor persoanei, intereselor 

publice, securităţii naţionale şi înlăturarea consecinţelor actelor de corupţie, este necesară și 

oportună promovarea proiectului Legii cu privire la obligația de raportare a actelor de corupție și 

a celor conexe actelor de corupție, a faptelor de comportament corupțional.  

În această ordine de idei, în primul rînd vorbim de art. 1, care prevede obiectul și sfera de 

reglementare a prezentului proiect, pentru a fi clar reglementate prevederile generale care 

urmează a fi expuse în proiect, precum și pentru a stabili necesitatea promovării acestuia.  

Completarea proiectului cu art.2, are drept scop identificarea exhaustivă a cercului de 

persoane obligate să declarare actele de corupție. Este important de a pune accent pe faptul că  

subiecții indicați în art.2, vor raporta actele de corupție, cele conexe actelor de corupție, a 

faptelor de comportament corupțional care le-au devenit cunoscute în timpul exercitării 

atribuțiilor. Dacă ne referim la norma cu privire la informarea cu bună credință a actelor sus 

menționate, specificată în art. 18 a Legii nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și 

combaterea corupției, aceasta se va aplica  

Procedura declarării, precum și termenul necesar pentru informarea organului competent 

a fost indicată la art. 12
2 

. Această prevedere a fost inclusă în vederea limitării persoanei în timp, 

dat fiind faptul că aceasta poate abuza și transmite informația mai tîrziu organului competent, 

ceea ce va duce la pierderea importanței informației raportate. Va fi mult mai complicat de a 

identifica autorul actului corupțional. 

Concomitent, în scopul asigurării unei protecții adecvate și a unei garanții de durată 

persoanelor care urmează să raporteze actele corupționale, la art. 12
3
 au fost enumerate măsurile 

de protecție, precum și actele care sunt interzise de a fi comise împotriva persoanei sus-numite.  

Specificarea prevederilor cu referire la drepturile și obligațiile persoanelor care 

raportează,  în cadrul art. 12
4
, urmăreşte suprimarea elementului coruptibilităţii, precum și 

garantarea unor drepturi persoanei care contribuie la identificarea actelor corupționale. 

La fel este necesar de a menționa și sancțíunea, care urmează a fi suportată de persoana 

care raportează, aceasta fiind reglementată în art.12
5
. Este o prevedere foarte reușită dat fiind 

faptul că duce la responsabilizarea persoanelor obligate. 

Totodată, derivînd din raţionamentele expuse mai sus, proiectul cuprinde şi amendamente 

la art. 17 din Legea nr.90, în vederea atragerii persoanei care nu raportează actele de corupție și 

la răspunderea civilă. 

Fundamentarea economico-financiară 
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Promovarea proiectului Legii pentru completarea Legii cu privire la prevenirea și 

combaterea corupției , nu reclamă cheltuieli bugetare. 

Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie 

            

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele 

normative  care trebuie elaborate sau modificate 

        Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative, este necesară modificarea altor acte normative. 

Respectarea transparenţei în procesul decizional. Denumirea autorităţilor care au avizat 

proiectului de act normativ. 

            În scopul respectării prevederilor legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, Proiectul a fost plasat pe paginile web ale Ministerului Justiţiei (directoriul 

„Transparenţa decizională”, compartimentul „Consultaţii publice”), şi pe portalul guvernamental 

particip.gov.md.  
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