
       NOTA INFORMATIVĂ  

la proiectul de Lege privind completarea unor acte legislative  

(răspunderea membrilor organelor colegiale) 

 

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

    Prezentul proiect de lege a fost elaborat în scopul asigurării realizării pct.32 din 

Planul de acţiuni pe anii 2014–2015 privind implementarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe anii 2011–2015, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.76 din 16 mai 

2014, care prevede modificarea legislaţiei în vederea tragerii la răspundere juridică 

a membrilor organelor colegiale de decizie pentru admiterea încălcărilor de lege în 

activitatea proprie. 

Implementarea acestui proiect va determina posibilitatea aprecierii contribuţiei 

personale a membrilor organelor colegiale la adoptarea unei decizii ilegale, respectiv 

va face posibilă tragerea la răspundere a acestora, pentru încălcările admise. O descriere 

detaliată a prevederilor propuse în proiect este prezentată mai jos.  

2.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

       Proiectul de lege propus iniţial de Procuratura Generală a fost revizuit împreună de 

Ministerul Justiției, şi ca urmare a fost elaborat un nou proiect de lege privind 

răspunderea personală a membrilor organelor colegiale. 

 Prezentul proiect de lege instituie cadrul juridic de reglementare al mecanismului 

facilitat de identificare a persoanelor responsabile pentru deciziile adoptate de către 

organele colegiale ale  entităților publice și private. 

 Scopul prezentei legi constă în crearea unui cadru juridic pentru stabilirea 

răspunderii membrilor organelor colegiale pentru investigarea și tragerea la răspundere 

juridică a membrilor organelor colegiale pentru deciziile luate în executarea obligaţiilor 

care intră în atribuţiile acestora potrivit legislaţiei, contractului sau statutului. 

Astfel, proiectul de lege reglementează identificarea răspunderii pentru adoptarea 

deciziilor în cadrul organelor colegiale ale entităților, răspunderea personală a 

membrilor organului colegial, etc. 

De notat, în proiect a fost prevăzută şi răspunderea conducătorului entităţii 

publice/preşedintelui organului colegial în cazul neconvocării sau neorganizării ședinței 

organului colegial, pentru situațiile în care nu convoacă sau nu asigură organizarea 

ședinței în termenul prevăzut de lege, făcînd să intervină prezumţia legală a aprobării 

tacite, în cazurile prevăzute de lege, după caz.  

Aşadar, o analiză a aprobării tacite va depinde întotdeauna de existenţa unui fapt, 

iar producerea efectelor juridice ale tăcerii în cadrul codeciziei va fi  condiţionată de 

existenţa unor termene legale. 

Totodată, s-a propus şi completarea Codului contravenţional al Republicii 

Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 cu un articol nou  161 – „Răspunderea 

membrilor organelor colegiale” care stabilește condițiile răspunderii membrului unui 

organ colegial și cu 3134  – „Încălcarea termenului prevăzut de legislație la convocării 

şi/sau organizării  şedinţei organului colegial de către conducătorului 



entităţii/preşedintelui”  pentru situațiile în care nu convoacă sau nu asigură organizarea 

ședinței în termenul prevăzut de lege, făcînd să intervină prezumţia legală a aprobării 

tacite, în cazurile prevăzute de lege.  

Ca urmare, se propune şi completarea articolul 400 alineatul (4) și (6) referitor la 

competența poliției de constatare și competența instanței de judecată de examinare a 

contravenției prevăzute la art. 3134. 

Astfel, indiferent de circumstanţe,  membrii organului colegial trebuie să poarte 

răspundere pentru deciziile luate,  iar proiectul de lege prenotat vine să excludă 

interpretările ambigue şi discreţionare în privinţa instituirii răspunderii membrilor 

organelor colegiale. 

Menţionăm, că răspunderea colectivă trebuie să funcţioneze şi membrii organului 

colegial urmează să răspundă pentru deciziile luate în executarea obligaţiilor care intră 

în atribuţiile acestora potrivit normei legale, iar modificările propuse vin să asigure 

această răspundere. 
3. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea proiectului de lege nu presupune alocări financiare din contul 

mijloacelor bugetare. 

4. Impactul proiectului  

    Proiectul legii va contribui la activitatea corespunzătoare a organelor colegiale, va 

asigura o concordanţă între actele legislative, astfel încît, mecanismul de vot nominal 

ar produce o dovadă clară de transparenţă a actului juridic decizional în sferele juridice 

abordate. Consemnarea obligatorie a votului va asigura mai multe garanţii şi va acorda 

mai mulă siguranţă în respectarea legii. 
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