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1. Centrul Național 

Anticorupție 
Pct.13 subpct.2) din proiect: "să notifice în scris preşedintele Comisiei 
despre faptul survenirii conflictului de interese, natura acestuia, durata 
posibilă şi să se abţină de la participarea la şedinţele Comisiei;" 

Astfel, deşi ideea autorului este de a atribui membrilor Comisiei obligaţia de a 

se abţine de la participare în cazul survenirii conflictului de interese, din 

formularea utilizată de autor prin norma instituită nu rezultă faptul dat. ci doar 

obligaţia de abţinere în lipsa unui motiv fapt ce vine în contradicţie cu norma 

pct.13 subpct.1) din proiect, care indică la obligaţia membrilor de a participa la 

şedinţele Comisiei. 
în concluzie, pe de o parte, autorul instituie ca obligaţie pentru membru 
Comisiei de a participa la şedinţele acesteia, iar pe de altă parte, de a se abţine 
de la participare. 
Recomandarea: : Pentru a exclude orice echivoc, considerăm oportun 
reformularea pct.13 prin excluderea din supct.2) a sintagmei „şi să se abţine 
de la participare la şedinţele Comisiei" şl includerea subpunctului 3) care va 
avea următorul cuprins: „să 

se abţină de la participarea la şedinţele Comisiei în cazul survenirii 

conflictului de interese". 

Se acceptă. Cuvintele „să se abțină de la participarea 

la ședințele Comisiei” au fost excluse. 

 Totodată, conform pct. 14, în funcție de natura 

conflictului de interese, Comisia va decide, după caz, 

desemnarea unui alt membru al Comisiei în locul 

membrului care se află în conflict de interese.     

La proiect în ansamblu -  

în conformitate cu art.1 alin.(2) al Legii contenciosului administrativ nr.793-

XIV din 10.02.2000, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al 

său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act 

administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate 

adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a obţine 

anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost 

cauzată. 
Prin prisma normei prenotate la speţă, relevăm că examinînd prevederile 
proiectului s-a stabilit lipsa mecanismului de contestare a hotărîrii Comisiei de 
selectare a reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul de Integritate. 

Recomandarea: Instituirea normei imperative pentru realizarea dreptului 

persoanei care nu a promovat concursul de a contesta hotărîrea Comisiei în 

instanţa de judecată competentă, în cazul în care nu este de acord cu 

rezultatele evaluării sale. 

Se acceptă.  Proiectul a fost completat cu pct. 43 cu 

următorul cuprins: 

„43. Candidații care nu sunt de acord cu rezultatele 

concursului sunt în drept să conteste rezultatele 

acestuia în conformitate cu Legea contenciosului 

administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.”. 
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