
Sinteza propunerilor şi obiecţiilor  

la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de 

Integritate 

 

№ Organele care au 

înaintat propuneri sau 

obiecţii 

 

Conţinutul obiecţiei sau propunerii 

 

Opinia Ministerului Justiţiei 

1. Centrul de Analiză și 

Expertiză Juridică 

„Themis” 

La pct. 8. urmează a fi utilizata expresia "şedinţa Comisiei se considera 

a fi deliberativă în prezenţa a cel puţin 3 membri'". Or, din punct de 

vedere teoretic, Comisia aleasă legal urmează sâ îşi desfăşoare 

activitatea şi în cazul prezentării a 1 sau 2 membri la şedinţă, dar care nu 

va fi deliberativă şi va fi considerată ilegală. 

Se acceptă. Pentru claritatea exprimării 

prevederii, pct. 8 va avea următorul cuprins: „8. 

Ședința Comisiei se consideră deliberativă dacă la 

ea participă cel puțin 3 membri.”.  

La pct. 9, urmează a fi stabilită în mod obligatoriu perioada de păstrare a 

documentelor concursului. Potrivit art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 

133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, datele 

cu caracter personal care fac obiectul prelucrării trebuie să fie stocate 

intr-o formă care să permită identificarea subiecţilor datelor cu caracter 

personal pe o perioadă care nu va depăşi durata necesară atingerii 

scopurilor pentru care sînt colectate şi ulterior prelucrate. 

În acest context, păstrarea in continuare de către Ministerul Justiţiei a 

documentelor candidaţilor pentru o perioadă, mai mare decât cea 

necesară depunerii dosarului, va fi considerată abuzivă, ilegală şi 

neargumentată, urmând ca datele cu caracter personal să fie distruse în 

modul stabilit de lege. 

Aceeaşi obiecţie este valabilă şi pentru pct. 15 lit. c) şi e) din proiect, 

care prevede atribuţia neargumentată a Ministerului Justiţiei de a arhiva 

actele purtătoare de date cu caracter personal pentru o perioadă 

nedeterminatâ. 

Se acceptă parțial. Pct. 9 a fost modificat și va 

avea următorul cuprins: „9.Ministerul Justiției 

asigură păstrarea documentelor concursului atît pe 

durata desfășurării concursului, cît și pe o 

perioadă de 5 luni după desfășurarea 

concursului.”. Această durată este justificată de 

necesitatea păstrării dosarelor pentru examinarea 

acestora în cadrul unor eventuale proceduri de 

contestare, care a fost fixat la 5 luni, reieșind din 

termenii legali de depunere și examinare a 

contestației, de depunere și examinare a cererii 

prealabile, de pregătire a cauzei pentru examinare 

în ședința de judecată. 

La pct. 15 lit. e), s-a făcut trimitere la pct. 9. În 

partea ce ține de pct. 15 lit. c), relevăm, că 

procesele-verbale ale ședințelor și hotărîrile 

Comisiei nu vor conține date cu caracter personal.   

La pct. 10, se propune a fi analizată posibilitatea adoptării hotărârilor 

Comisiei doar în urma votului în unanimitate în cazul prezentării la 

şedinţă a minimului prevăzut de Regulament {3 persoane). În caz 

contrar, nota informativă urmează să conţină argumentarea cu privire la 

oportunitatea adoptării unei hotărâri în cazul în care majoritatea 

membrilor nu susţine decizia, fie prin votul contra, fie prin 

neprezentarea la şedinţă, care poate fi şi motivată. 

Nu se acceptă. Mecanismul propus în proiect 

implică obligația membrilor Comisiei de a 

manifesta responsabilitate și de a se implica în 

mod activ în procesul decizional, prin votarea 

„pro” sau „contra” asupra proiectelor de decizii. 

Totodată, prin faptul, că indiferent de numărul 

membrilor prezenți, Comisia va lua decizia cu 

votul majorității membrilor prezenți, se evită 

situațiile de blocare a procesului decizional al 

Comisiei determinată de manifestarea „pasivă” de 

către membri a atitudinii față de activitatea 



Comisiei. 

La pct. 13, autorul proiectului urmează să încurajeze şi să oblige 

membrii Comisiei de a notifica imediat preşedintele entităţii în cazul 

existenţei unui conflict de interese, până la cel puţin 3 zile înainte de 

şedinţa Comisiei. Or, oferirea termenului atât de mare uneori, de la 

momentul aflării şi până la 3 zile înainte de şedinţa Comisiei, poate 

încuraja tăinuirea și nedeclararea stării de incompatibilitate. 

Nu se acceptă. În măsura în care prevederea pct. 

13 vizează declararea conflictelor de interese și a 

stării de incompatibilitatea în legătură cu calitatea 

de membru al Comisiei, considerăm suficient, ca 

aceste circumstanțe să fie declarate cu cel puțin 3 

zile pînă la data ședinței, astfel încît persoana să 

nu fie implicată în activitatea Comisiei și aceasta 

să fie substituită cu o altă persoană. În acest mod, 

chiar dacă persoana nu este obligată să declare 

„imediat”, vor putea fi evitate efectele unei 

eventuale stări de incompatibilitate sau a unui 

conflict de interese prin întreprinderea măsurilor 

de rigoare în termen de 3 zile pînă la data 

convocării ședinței. 

La pct. 14: 1) urmează a fi analizată oportunitatea stabilirii posibiităţii 

de revocare a membrului Comisie, în cazul în care acesta lipseşte mai 

puţin de 1/2 din numărul total de şedinţe, prin raportarea la un număr 

mai mare de şedinţe (ex: să fie admisă doar situaţia reprezentării la 5 din 

20 de şedinţe, în timp ce absenţele nu ar trebuie să fie consecutive). În 

caz contrar, criteriul "competenţei" de la pct. 2 lit. b) în privinţa 

persoanei este pus sub semnul întrebării în cazul în care acesta nu se va 

prezenta la 20 din 40 de şedinţe, şi nu va fi prezent niciodată în două 

şedinţe consecutiv;  

2) după cuvântul "lipsit", punctul va fi completat cu cuvântul 

"nemotivat". Lipsirea din motive de boală gravă nu ar trebui să 

servească drept temei de revocare a membrului din componenţa 

Comisiei. 

Se acceptă parțial. Pct. 14 a fost completat, după 

cuvîntul „lipsit” cu cuvîntul „nemotivat”. 

În partea ce ține de reglementării posibilității de 

revocare dacă membrul a lipsit la mai puțin de 

jumătate din ședințe (la 1/3 din ședințe spre 

exemplu), considerăm că această propunere este 

inoportună, deoarece în procesul de desfășurarea a 

concursului, Comisia se convoacă în 4 sau, cel 

mult 5 ședințe. 

Potrivit ari. 4 lit. a) şi a cap. 11 din Legea nr. 317 din 18 iulie 2003 

privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale, la iniţierea, elaborarea, avizarea, 

expertiza, redactarea, emiterea şi aplicarea actului normativ se respectă 

principiul coerenţei, corelaţiei şi subordonării actului normativ legii şi 

actului normativ de nivel superior. 

În acest context, cerinţa prevăzută la lit. g) pct. 17 va fi exclusă, 

deoarece Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 nu prevede, inclusiv exhaustiv 

la art. 12 sbp. 3) necesitatea faţă de candidat de a face parte sau a 

conlucra cu o organizaţie necomercială ori cu o instituţie de învăţământ. 

Nu se acceptă. Conform  prevederilor art. 12 alin. 

(1) lit. f) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016, în 

Consiliul de Integritate urmează a fi selectați 

reprezentanți ai societății civile. Respectiv, 

condiția stabilită la pct. 17 lit. g) rezultă din 

obligația legală de a selecta un exponent al 

societății civile.  

2. Centrul de Resurse 

Juridice din Moldova, 

Se propune de modificat și completat p. 4 după cum urmează: Comisia 

de selecție a reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate 

Se acceptă parțial. Pct. 4 va avea următorul 

cuprins: „4. Comisia de selectare a 



Asociația pentru 

Democrație 

Participativă ADEPT 

(în continuare - Comisia) este compusă din 5 membri, din care 2 membri 

sunt numiți de Ministrul Justiției, iar ceilalți 3 sunt desemnați după cum 

urmează: 2 Consiliul de Presă și unu de către Consiliul ONG. Membrii 

desemnați de Ministrul Justiției pot fi atât angajați ai Ministerului 

Justiției, cât și persoane din afara Ministerului. Toți membrii Comisiei 

trebuie să aibă o reputație ireproșabilă și să întrunească cerințele indicate 

în art. 12 alin. (3) al Legii nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate (cerințele pentru membru al 

Consiliului de Integritate). Consiliul de Presă și Consiliul ONG 

desemnează membrii în Comisie în urma solicitării înaintate de 

Ministrul Justiției, în termen de 21 zile de la primirea solicitării. 

Recomandăm includerea și a altor persoane, din afara angajaților 

Ministerului Justiției, în particular a doi membri desemnați de Consiliul 

de Presă și un membru desemnat de Consiliul ONG. Introducerea 

reprezentanților societăţii civile în această comisie a fost si intenţia 

legiuitorului atunci când a fost modificat art. 12 alin. 1 înainte de lectura 

a doua. Anume prin aceasta şi se explică de ce Guvernul trebuie să 

nominalizeze un singur membru în Consiliul de Integritate. Din aceste 

considerent, ar fi ilogic şi contrar spiritului legii ca ministerul justiţiei să 

nominalizeze alţi doi membri, fără a implica societatea civilă. Pe de altă 

parte, acest lucru va asigura o componență echilibrată a Comisiei de 

selecție. Modificările propuse, de asemenea, vor crește încrederea într-

un concurs corect, în special  după ce unele modificări la proiectul inițial 

al legii nr. 132 au fost criticate de către jurnaliști și organizațiile media 

ale societății civile (excluderea prevederii exprese de selectare a unui 

membru din partea jurnaliștilor). 

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 și 1 membru desemnat de Asociația 

obștească „Asociația Presei Independente”. Toți 

membrii Comisiei trebuie să aibă o reputație 

ireproșabilă și să întrunească cerințele indicate în 

art. 12 alin. (3) lit. b)-h) din Legea nr. 132 din 17 

iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de 

Integritate.”. 

Totodată, pct. 2 din dispozitivul proiectului 

hotărîrii de Guvern prevede, cu titlu tranzitoriu, de 

la data expirării mandatului majorității membrilor 

Consiliului Național pentru Participare și pînă la 

aprobarea de către Guvern a noii componențe a 

Consiliului Național pentru Participare, atribuția 

Consiliului Național pentru Participare de 

desemnare a membrului Comisiei de selectare a 

reprezentanților societății civile în Consiliul de 

Integritate se va exercita de către Consiliul 

Național al ONG-urilor din Republica Moldova. 

În partea ce ține de necesitatea întrunirii de către 

membrii Comisiei de selecție a tuturor cerințelor 

stabilite la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 132 din 

17 iunie 2016, considerăm că această cerință este 

de prisos, întrucît membrii Comisiei trebuie să 

aibă reputație ireproșabilă și să asigure 

obiectivitatea desfășurării concursului, dar nu să 

devină membri ai Comisiei de Integritate. În acest 

sens, considerăm suficient ca membrii Comisiei de 

selectare să întrunească doar condițiile stabilite la 

lit. b)-h) alin.(3) art. 12 din Legea nr. 132. Fiecare 

din aceste condiții se va verifica de autoritatea 

care desemnează membrul Comisiei de selectare. 

În partea ce ține de indicarea termenului în care 

Consiliul de Presă și Consiliul ONG vor desemna 

membrii, considerăm inoportun de a fixa în 



Regulament acest detaliu, or reieșind din termenul 

de 1 lună pentru desemnarea reprezentanților 

societății civile în Consiliul de Integritate, 

termenul de desemnare a membrilor Comisiei de 

selecție trebuie să fie cît mai scurt posibil.    

După nominalizarea tuturor membrilor în condiţiile. p. 4,  componența 

nominală a Comisiei se aprobă prin ordin al ministrului justiției pentru 

fiecare concurs de selecție a reprezentanților societății civile. La prima 

şedinţă a noii componenţe a Comisiei, aceasta îşi alege preşedintele, cu 

votul deschis al majorităţii membrilor săi. Credem că ar fi mai corect ca 

membrii Comisiei să îşi aleagă singuri preşedintele. Acest fapt se 

întâmplă în toate organele colegiale în care membrii activează cu titlu 

independent. 

Se acceptă. 

Proiectul Regulamentului, după pct. 5, se 

completează cu pct. 6, cu următorul cuprins: 

„6. La prima şedinţă, Comisia îşi alege 

preşedintele, cu votul deschis al majorităţii 

membrilor prezenți.”.  

La pct. 8, se propune următoarea redacție: „Pentru a fi deliberative, la 

ședințele Comisiei urmează să participe toți membrii.”. Comisia va avea 

o activitate suficient de restrânsă, care poate fi planificată în așa fel încât 

să fie prezenți toți membrii. 

Nu se acceptă. 

Mecanismul propus în proiect implică obligația 

membrilor Comisiei de a manifesta 

responsabilitate și de a se implica în mod activ în 

procesul decizional, prin votarea „pro” sau 

„contra” asupra proiectelor de decizii. Totodată, 

prin faptul, că indiferent de numărul membrilor 

prezenți, Comisia va lua decizia cu votul 

majorității membrilor prezenți, se evită situațiile 

de blocare a procesului decizional al Comisiei 

determinată de manifestarea „pasivă” de către 

membri a atitudinii față de activitatea Comisiei. 

De asemenea, în condiția în care activitatea 

Comisiei se va planifica astfel încît vor participa 

toți membrii, norma propusă în proiect nu va crea 

careva impedimente pentru activitatea Comisiei.    

La pct. 10 se propune redacția: „Hotărîrile Comisiei se adoptă cu votul a 

cel puțin 3 membri ai Comisiei.”. 

Nu se acceptă. Prin faptul, că indiferent de 

numărul membrilor (dar nu mai putin de 3), 

Comisia va lua decizia cu votul majorității 

membrilor prezenți, se evită situațiile de blocare a 

procesului decizional al Comisiei determinată de 

manifestarea „pasivă” de către membri a atitudinii 

„negative” față de activitatea Comisiei. 

În cazul în care membrii Comisiei vor manifesta o 

atitudine responsabilă și se vor implica în procesul 

decizional, deciziile se vor adopta cu votul 

majorității membrilor Comisiei. 



Propunem excluderea lit. b) pe motiv că rezultatele concursului sunt 

publice, selectarea candidaţilor se face prin punctare, iar Comisia adopta 

celelalte hotărâri prin vot deschis. Introducerea institutului deliberării 

doar va ştirbi din transparenţa concursului. 

Se acceptă.  

În cazul în care se păstrează p. 8 în versiunea actuală, care permite 

organizarea ședințelor Comisiei în prezența a 3 membri, atunci logic ar 

fi ca să fie sancționată doar lipsa nejustificată a membrului de la 

ședințele Comisiei. 

Se acceptă. Pct. 15 va avea următorul cuprins: 

„15. Membrul Comisiei se revocă de către 

autoritatea care l-a desemnat, dacă acesta a lipsit 

nemotivat de la două ședințe consecutive ale 

Comisiei sau dacă nu respectă obligațiile 

prevăzute la pct. 12. În acest caz, desemnarea unui 

alt membru al Comisiei are loc în cel mult 2 zile 

de la data revocării.”. 

Propunem să fie completat regulamentul cu prevederi cu privire la 

alegerea/desemnarea Secretarului Comisiei. 

Nu se acceptă. Secretarul Comisiei va fi desemnat 

din cadrul aparatului central a Ministerului 

Justiției. 

Propunem excluderea lit. j) din p. 17 al Regulamentului (prezentarea 

certificatului medical de sănătate). Comisia Cerința de prezentare a 

certificatului medical de sănătate este una abuzivă sau cel puțin neclară. 

Consiliul de integritate nu este un organ permanent, iar membrii 

Consiliului nu sunt remuneraţi. Din acest motiv, starea sănătăţii 

candidatului este irelevantă. 

Cerințele din art. 12 alin. (3) al Legii nr. 132 nu indică nimic despre 

anumite cerințe minime de sănătate. Respectiv, nu este clar de ce 

regulamentul cere prezentarea unui certificat medical de sănătate. În 

cazul în care se insistă pe menținerea acestei cerințe, atunci în 

Regulamentul trebuie să se indice mai clar ce fel de certificat și care este 

scopul acestuia. 

Nu se acceptă. Conform art. 12 alin. (3) lit. i) din 

Legea nr. 132 din 17 iunie 2016: „Poate fi numită 

în funcţia de membru al Consiliului persoana care 

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

i) este aptă din punct de vedere medical pentru 

exercitarea funcţiei conform certificatului medical 

de sănătate eliberat în condițiile legii;”. 

Se propune excluderea pct. 18. Atât timp cât persoana declară pe proprie 

răspundere că întruneşte condiţiile prevăzute de lege pentru a deveni 

membru, autentificare notarială este de prisos. Mai mult, având în 

vedere perioada limitată necesară pentru depunerea dosarului pentru 

concurs, autentificarea notarială doar va îngreuna această sarcină. 

Propunem totuşi ca lit. h) a pct. 17 să fie completată cu o sintagmă că 

candidatul confirmă că documentele prezentate corespund originalelor.  

Se acceptă. Pct. 18 lit. h) va avea următorul 

cuprins: „declarația pe proprie răspundere privind 

întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. 

e)-h) și k) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu 

privire la Autoritatea Națională de Integritate și 

privind corespunderea copiilor documentelor 

prezentate cu originalele, conform modelului din 

anexa nr. 1 la prezentul Regulament; 

Declaraţia de integritate are o forma tipizată. O rubrică suplimentară nu 

poate fi introdusă în ea. Dacă această condiţie este impusă de lege, textul 

din p. 19 este de prisos oricum. 

Se acceptă.  

Termenul de 15 zile este prea restrâns pentru a permite persoanelor 

interesate să colecteze toate informațiile solicitate și să depună dosarul. 
Se acceptă.  



De aceea propunem extinderea de la 15 la 30 de zile. Alocarea unui 

termen mediu de o lună/30 zile constituie o practică bună la organizarea 

concursurilor publice. 

În termen de 7 zile dosarul complet pur si simplu nu poate fi întocmit. 

Recomandăm alocarea a cel puțin 25 zile pentru depunerea dosarului. 

Se acceptă parțial. Considerăm oportună 

stabilirea unui termen minim de 15 zile, pentru a 

lăsa suficient timp Comisiei pentru a examina 

materialele și a pregăti etapa interviului. 

Nu este clar de ce se indică inițial termenul pentru anunț înainte de 

interviu și apoi un alt termen pentru depunere. Prevederile din p. 22 și 

24 ar putea fi comasate și scrise mai clar: a) anunțul privind data și locul 

organizării concursului se publică în Monitorul Oficial și pe pagina web 

a Ministerului Justiției cu cel puțin 30 de zile înainte de data 

concursului, b) dosarele de participare se depun în termen de 25 de zile 

de la publicarea anunțului, c) selectarea candidaților în baza dosarelor se 

desfășoară în termen de 8 zile din momentul expirării termenului de 

depunere a dosarelor, d) persoanele selectate pentru interviu sunt 

anunțate în termen de 9 zile din momentul expirării termenului de  

depunere a dosarelor, e) interviul are loc cel târziu după 14 zile de la 

expirarea termenului de depunere a dosarelor. 

O reglementarea mai clară pe etape a concursului ar da mai multă 

claritate și previzibilitate persoanelor interesate să participe la concurs și 

va asigura transparența concursului. 

Se acceptă parțial. Pct. 24, 27, 28 și 29 vor avea 

următorul cuprins: 

„24. Termenul de depunere a dosarelor de 

participare la concurs este de cel puțin 15 zile de 

la data publicării anunțului cu privire la concurs. 

27.În termen de cel mult 7 zile de la expirarea 

termenului de depunere a dosarelor, Comisia 

examinează și evaluează dosarele de participare la 

concurs în baza condițiilor stabilite la art. 12 alin. 

(3) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire 

la Autoritatea Națională de Integritate și 

selectează candidații care vor fi invitați la interviu. 

28.În decursul a 9 zile de la expirarea termenului 

de depunere a dosarelor, lista candidaților admiși 

la interviu, precum și anunţul referitor la data, 

locul şi ora desfăşurării interviului se publică pe 

pagina web oficială a Ministerului Justiției, iar 

candidații admiși la interviu sînt informați 

suplimentar de către secretarul Comisiei, prin 

mijloace de comunicare (telefon, e-mail), referitor 

la data, ora și locul desfășurării interviului. 

29.Interviul are loc în cel mult 15 zile de la 

expirarea termenului de depunere a dosarelor.”. 

Pct. 25 va deveni pct. 26 și se va modifica termenul din „de cel mult 3 

zile”  în „de cel mult 8 zile”. Pct. 26 va devenit pct. 25. Propunem  

modificarea termenului pentru a asigura o mai mare claritate în ceea ce 

ține consecutivitatea acțiunilor din cadrul procesului de selectare. Inițial, 

Ministerul Justiției expediază lista cu toți candidații către SIS pentru 

verificare. Doar având rezultatul verificărilor, Comisia va putea să 

examineze în cunoștință de cauză, dacă candidații întrunesc condițiile 

stabilite la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire 

la Autoritatea Națională de Integritate. Deoarece rezultatele verificărilor 

se transmit în 5 zile de la expedierea solicitării, se propune extinderea 

Se acceptă parțial. Pct. 25 va deveni pct. 27, iar 

termenul de 3 zile se substituie cu 7 zile. Chiar 

dacă informația de la SIS nu va fi prezentată în 

termen, candidații se vor selecta ținînd cont de 

declarația pe proprie răspundere, care, pe 

parcursul derulării concursului, se va confirma sau 

se va infirma prin informațiile prezentate de SIS. 



termenului pentru evaluarea dosarelor și selectarea candidaților. 

În caz de neprezentare la interviu, se consideră că candidatul s-a retras 

din concurs. Propunem înlocuirea sintagmei „nu a susținut concursul” cu 

„s-a retras din concurs”, deoarece nu este corect de a considera că o 

persoană nu a susținut concursul pentru simpla lipsă de la concurs. În 

special avându-se în vedere termenele extrem de restrânse din 

regulament, în versiunea prezentată pentru consultări, s-ar putea ca mai 

multe persoane să nu poată participa la interviu din motive obiective. 

Distincția între „ne-susținerea” concursului și „retragerea” din concurs 

poate fi importantă pentru cariera profesională a candidaților. 

Se acceptă. 

Propunem completarea p. 31 cu următoarele:  

1) Completarea tipologiei întrebărilor interviului cu aprecierea 

„motivației și experienței candidaților”. Acest lucru va permite luarea în 

considerarea a experienței anterioare a candidatului, care este una 

esențială și cel mai des nu poate fi testată prin întrebări teoretice.  

Dacă această propunere se acceptă, acest lucru va însemna că interviul 

este unul complex, care va urmări aprecierea atât a motivației, a 

experienței, cât și a cunoștințelor și abilităților persoanei pentru funcția 

de membru al Consiliul de Integritate.  

Dacă această propunere nu se acceptă, atunci interviul se reduce la 

aprecierea cunoștințelor, ceea ce înseamnă că în tabelul de pontaj ar 

trebui de adăugat un compartiment și anume „experiența și motivația 

persoanei”, apreciate în baza dosarului personal. Altfel, reiese că dosarul 

personal al candidatului nu are vreo importanță, decât să fie selectate 

persoanele pentru interviu. 

2) Specificarea domeniului în care candidații urmează să-și demonstreze 

cunoștințele teoretice și abilitățile, oferă o mai mare previzibilitate 

candidaților și echilibrează șansele de a fi selectați pentru candidații care 

nu au studii în domeniul juridic. 

3) Esența unui interviu corect constă în adresarea unor întrebări tipice 

sau standard tuturor candidaților, pentru a nu trata diferit candidații. 

Totuși, la finele interviului în baza întrebărilor standard, membrii 

Comisiei ar putea adresa întrebări specifice de precizare, reieșind din 

dosarul personal al fiecărui candidat. 

De modificat fraza doua din p. 31 după cum urmează:  

Întrebările trebuie formulate astfel încît să fie posibilă aprecierea 

motivației și experienței candidaților, cunoștințelor teoretice și a 

abilităților candidaților în domeniul integrității publice. 

De completat p. 31 cu următoarele: 

Aceleași întrebări urmează a fi adresate tuturor candidaților (întrebări 

Se acceptă. 

33. Comisia, în baza bibliografiei concursului, 

formulează cel puțin 10 întrebări pentru interviu. 

Întrebările trebuie formulate astfel încît să fie 

posibilă aprecierea motivației și experienței 

candidaților, cunoștințelor teoretice și a abilităților 

candidaților în domeniul integrității publice. 

34. Aceleași întrebări urmează a fi adresate tuturor 

candidaților (întrebări standard). În afară de 

întrebările standard formulate de Comisie, 

candidaților le pot fi adresate întrebări adiționale, 

specifice, de precizare, reieșind din dosarul 

personal al candidatului. 



standard). În afară de întrebările standard formulate de Comisie, 

candidaților le pot fi adresate întrebări adiționale, specifice, de precizare, 

reieșind din dosarul personal al candidatului. 

Propunem completarea p. 31 cu următoarele aspecte:  

Propunem acordarea unei marje mai mari de apreciere membrilor 

Comisie și anume alocarea unui punctaj de la 1 la 5, deoarece reducerea 

la 0 și 1 este mult prea superficială și nu va permite a alocare suficientă 

a punctajului conform meritelor. 

Fiecare răspuns la întrebările standard se apreciază de către fiecare 

membru al Comisiei cu un punctaj de la 1 la 5, care se indică în tabelul 

de punctaj, conform anexei nr. 2.  Fiecare membru al Comisiei 

completează propriul tabel de punctaj. Prin însumarea punctelor pentru 

fiecare întrebare se obține punctajul total acordat de membrul Comisiei 

candidatului. 

Se acceptă.  

„35. Fiecare răspuns la întrebările standard se 

apreciază de către fiecare membru al Comisiei cu 

un punctaj de la 1 la 5 puncte, care se indică în 

tabelul de punctaj, conform anexei nr. 2. Fiecare 

membru al Comisiei completează propriul tabel de 

punctaj. Prin însumarea punctelor pentru fiecare 

întrebare se obține punctajul total acordat de 

membrul Comisiei candidatului.”. 

Propunem completarea regulamentului cu o soluție în cazul în care doi 

sau mai mulți candidați obțin același punctaj. P. 34 se va completa, după 

cum urmează:  

„În cazul în care doi sau mai mulți candidați au obținut același punctaj, 

se va efectua tragerea la sorți, consemnând faptul respectiv în procesul-

verbal”. 

Se acceptă. 

„38. În cazul în care doi sau mai mulți candidați 

au obținut același punctaj, se va efectua tragerea la 

sorți, consemnând faptul respectiv în procesul-

verbal.”. 

 

3. Institutul de Reforme 

Penale 

Coroborînd prevederile pct 8 și pct. 10 din proiectul Regulamentului 

privind selectarea reprezentanților societății civile in Consiliul de 

Integritate, se subîntelege că in cazul prezenței a 3 membri ai Comisiei 

de selecție a reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate 

(ceea ce constituie cvorum pentru întrunirea ședinței) hotărîrile pot fi 

luate cu votul a cel puțin 2 membri. Prin urmare, propunem înlocuirea 

cuvîntului ,,prezenți” din pct. 10 al Regulamentului cu cuvîntul 

,,Comisiei”. 

Nu se acceptă. Prin faptul, că indiferent de 

numărul membrilor (dar nu mai putin de 3), 

Comisia va lua decizia cu votul majorității 

membrilor prezenți, se evită situațiile de blocare a 

procesului decizional al Comisiei determinată de 

manifestarea „pasivă” de către membri a atitudinii 

„negative” față de activitatea Comisiei. 

În cazul în care membrii Comisiei vor manifesta o 

atitudine responsabilă și se vor implica în procesul 

decizional, deciziile se vor adopta cu votul 

majorității membrilor Comisiei. 

Dacă ne referim la pct. 32, menţionăm că punctajul de la o la 1 nu ar 

permite o diferenţiere suficient de precisă dintre candidaţi. Ar fi 

oportună evaluarea cu un puncta, de la 1 la 10, acordând astfel o marjă 

mai mare de apreciere membrilor Comisiei de concurs conform modului 

de prezentare a candidatului. 

Se acceptă parțial. 

„35. Fiecare răspuns la întrebările standard se 

apreciază de către fiecare membru al Comisiei cu 

un punctaj de la 1 la 5 puncte, care se indică în 

tabelul de punctaj, conform anexei nr. 2. Fiecare 

membru al Comisiei completează propriul tabel de 

punctaj. Prin însumarea punctelor pentru fiecare 

întrebare se obține punctajul total acordat de 

membrul Comisiei candidatului. 



la pct.34 - se consideră învingător al concursului candidaţii care 

corespund condiţiilor de selectare si au acumulat cel mai mare punctai 

(şi nu „cele mai mari punctaje") 

Se acceptă. 

în anexa nr.3, secţiunea nota finală - sintagma „Nota finală" se va 

înlocui cu cuvântul „punctaj" (conform celor menţionate la pct.33). 
Se acceptă. 

4. Centrul Național 

Anticorupție 

In vederea respectării principiului transparenţei de desfăşurare a 

concursului, propunem completarea la final pct.3 al proiectului cu 

sintagma „potrivit condiţiilor stabilite în prezentul regulament". 

Se acceptă. 

De asemenea, relevăm faptul că norma pct.4 este incompatibilă cu 

norma instituită la pct.5. Prin urmare, autorul în pct.4 indică precum că 

Comisia este compusă din 5 membri, nefiind clar dacă preşedintele 

comisiei face parte din numărul total stabilit sau nu, motiv din care 

recomandăm re formularea pct.4 prin substituirea sintagmei „5 membri" 

cu sintagma „preşedinte, secretar şi X membri" şi, implicit, excluderea 

de la pct.5 a textului „ , inclusiv preşedintele comisiei". 

Se acceptă parțial. 

Pct. 4, 6 și 8 din proiectul Regulamentului vor 

avea următorul cuprins: 

„4. Comisia de selecție a reprezentanților 

societății civile în Consiliul de Integritate (în 

continuare - Comisia) este compusă din 5 membri, 

dintre care 2 membri sunt desemnați de Ministerul 

Justiției, 2 membri sunt desemnați de Consiliul de 

Presă și 1 membru desemnat de Consiliul Național 

al ONG-urilor din Republica Moldova. 

6. La prima şedinţă, Comisia îşi alege din 

rîndul membrilor preşedintele, cu votul deschis al 

majorităţii membrilor. 

8. Secretariatul Comisiei se asigură de către 

subdiviziunea internă a aparatului central al 

Ministerului Justiției.”. 

Pe cale de consecinţă, textul pct.8 la fel necesită a fi reexaminat, 

deoarece există riscul ca hotărîrile comisiei să se adopte cu votul a 2 

membri prezenţi, deşi conform pct.12 lit.a) al proiectului membrii 

comisiei au obligaţia să participe la şedinţele acesteia. In concluzie, 

considerăm că comisia trebuie să-şi desfăşoare activitatea în prezenţa a 5 

(cinci) membri, precum este stipulat în pct.4 al proiectului. 

Nu se acceptă. Prin faptul, că indiferent de 

numărul membrilor (dar nu mai putin de 3), 

Comisia va lua decizia cu votul majorității 

membrilor prezenți, se evită situațiile de blocare a 

procesului decizional al Comisiei determinată de 

manifestarea „pasivă” de către membri a atitudinii 

„negative” față de activitatea Comisiei. 

În cazul în care membrii Comisiei vor manifesta o 

atitudine responsabilă și se vor implica în procesul 

decizional, deciziile se vor adopta cu votul 

majorității membrilor Comisiei. 

Punctul 7 al proiectului necesită a fi reformulat şi concretizată 

subdiviziunea responsabilă care va asigura secretariatul Comisiei de 

selecţie a reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul de Integritate. 

Nu se acceptă. Acest aspect este unul de 

oportunitate și poate fi soluționat de Ministerul 

Justiției și o decizie a acestuia în acest sens nu va 

influența asupra independenței, și obiectivității 

Comisiei. 



Pentru a exclude orice echivoc, sintagma „majoritatea simplă" utilizată 

la pct. 10 urmează a fi revizuită or, autorul nu a prevăzut în proiect 

norma care reglementează în prezenţa a cîţi membri şedinţa comisiei 

este considerată deliberativă. 

Se acceptă parțial. Pct. 9 va avea următorul 

cuprins: „9. Ședința Comisiei se consideră 

deliberativă dacă la ea participă cel puțin 3 

membri.”.  

În consecinţa analizei conţinutului capitolului II considerăm că acesta 

necesită a fi completat cu prevederi privind atribuţiile preşedintelui 

comisiei. 

Nu se acceptă. Președintele nu are alte atribuții 

specifice decît cele expres atribuite acestuia prin 

prevederile Regulamentului (reprezentarea 

Comisiei în raport cu terțele persoane, 

recepționarea notificărilor privind conflictul de 

interese). În rest, acesta este are aceleași drepturi 

ca și ceilalți membri.  

Cît priveşte conţinutul pct. 11, este de menţionat că atribuţiile Comisiei 

necesită a fi completate. Astfel, autorul a omis atribuţia comisiei de a 

asigura publicarea informaţiei relevante despre iniţierea concursului. 

Se acceptă. A se vedea pct. 12 lit. b). 

Pentru a exclude orice echivoc în ceea ce priveşte termenul de depunere 

a dosarului de către candidat, la pct. 17 alin. l din proiect propunem 

completarea acestuia la final cu sintagma „pînă la data stabilită de 

Comisie". 

Nu se acceptă. Termenul de depunere a dosarelor 

este stabilit conform pct. 23 din Regulament. 

Suplimentar, propunem revizuirea conţinutului pct.17 lit.d) prin prisma 

art.17 alin.(6) lit.e) al Codului educaţiei care statuează că la finalizarea 

fiecărui ciclu de învăţămînt superior se eliberează diplomă de studii 

superioare. In sensul dat, sintagma „documentului care certifică studiile 

superioare" se va substitui cu sintagma „diplomei de studii superiore sau 

echivalentul acesteia" şi, implicit, se va concretiza domeniul de studii 

superioare. 

Se acceptă parțial. În contextul selectării 

reprezentanților societății civile, este contrar 

prevederilor legale de a restrînge cîmpul 

reprezentanților societății civile care vor fi 

selectați prin specificarea domeniilor în care 

candidatul trebuie să dispună de studii superioare. 

Evidenţiem că, la pct.21 lit.a) autorul atribuie comisiei dreptul de a 

decide asupra selectării candidaţilor pentru prima etapă, nefiind clar 

definite criteriile. Respectiv, recomandăm autorului stipularea 

exhaustivă a criteriilor care vor asigura imparţialitatea, transparenţa şi 

corectitudinea procedurii de selectare a candidaţilor în baza dosarelor 

depuse. 

Se acceptă parțial. 

Pct. 27 din proiectul Regulamentului stabilește: 

„27. În termen de cel mult 7 zile de la expirarea 

termenului de depunere a dosarelor, Comisia 

examinează și evaluează dosarele de participare la 

concurs în baza condițiilor stabilite la art. 12 alin. 

(3) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire 

la Autoritatea Națională de Integritate și 

selectează candidații care vor fi invitați la 

interviu.”. Respectiv se face referință la criteriile 

stabilite de Legea nr. 132 din 17 iunie 2016. 

Norma pct.30 instituie reglementări care indică la prelungirea 

concursului în cazul prezentării la interviu a unui singur candidat, iar 

aceasta impune desfăşurarea repetată a primei etape a concursului, fapt 

ce va prejudicia grav interesele candidatului. In sensul dat, condiţiile 

Nu se acceptă. Prelungirea concursului implică un 

singur efect juridic – extinderea termenului de 

depunere a dosarelor pentru a admite posibilitatea 

înregistrării de noi candidați, fapt ce nu determină 



instituite indică la organizarea unui concurs de selecţie nou şi a 

componenţei nominale a comisiei în condiţiile pct.5 al proiectului, şi nu 

prelungirea termenului de desfăşurare. Respectiv, propunem 

reformularea pct.30. 

anularea dosarului depus de unicul candidat. 

La pct.31, recomandăm excluderea sintagmei „cel puţin" şi stabilirea 

numărului exact de întrebări pentru ca acestea să nu fie fixate la discreţia 

comisiei. 

Nu se acceptă. Considerăm, că discreția Comisiei 

la determinarea numărului întrebărilor nu este de 

natură să afecteze desfășurarea concursului în 

condiții de obiectivitate.   

De asemenea, considerăm oportun substituirea sintagmei „cei doi 

învingători" de la pct.38 cu sintagma „învingătorul" pentru a exclude 

interpretările ambigue în cazul în care mandatul unui din cei doi 

reprezentanţi ai societăţii civile care sunt numiţi în calitate de membri ai 

Consiliului de Integritate este revocat, iar urmarea desfăşurării unui nou 

concurs este numit în calitate de membru un alt învingător. 

Se acceptă. A se vedea pct. 42 din proiectul 

Regulamentului. 

Pentru a corespunde exigenţelor tehnicii legislative, proiectul va fi 

revizuit în sensul art.46 alin.(2) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003 

privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale, care stabileşte că la elaborarea 

proiectului de act normativ se respectă cu stricteţe regulile de ortografie 

şi punctuaţie. 

Se acceptă. 

5. Serviciul de Informații 

și Securitate 

Se propune, după pct. 17, completarea Regulamentului cu un punct nou 

cu următorul cuprins: 

„Prin semnarea declarației pe propria răspundere, persoana își dă expres 

acordul de a fi divulgată de către Serviciul de Informații și Securitate al 

Republicii Moldova calitatea sa de colaborator operativ, agent sub 

acoperire sau informator al serviciilor de informații pînă în anul 1991, în 

cazul în care această calitate a existat.”. 

Se acceptă. 

Textul propus a fost inclus în modelul declarației 

pe proprie răspundere din anexa nr. 1 la 

Regulament. 

Se propune ca pct. 26 să fie completat cu o frază nouă cu următorul 

conținut: „La solicitarea remisă Serviciului de Informații și Securitate al 

Republicii Moldova, Ministerul Justiției anexează copia autentificată a 

declarației pe propria răspundere a persoanei respective.”. 

Se acceptă parțial. Considerăm nejustificată și 

excesivă cerința de autentificare a copiei 

declarației în cadrul corespondenței oficiale între 

autoritățile publice. 

6. Autoritatea Națională 

de Integritate 

La pct. 4 şi pct. 5 este necesar de a indica criteriile de desemnare a celor 

5 membri ai Comisiei, reprezentanţi ai MJ. şi cerinţele obligatorii pentru 

desemnarea acestora. 

Se acceptă. Pct. 4 din Regulament va avea 

următorul cuprins: „4. Comisia de selecție a 

reprezentanților societății civile în Consiliul de 

Integritate (în continuare - Comisia) este compusă 

din 5 membri, dintre care 2 membri sunt 

desemnați de Ministerul Justiției, 2 membri sunt 

desemnați de Consiliul de Presă și 1 membru 

desemnat de Consiliul Național al ONG-urilor din 

Republica Moldova. Toți membrii Comisiei 



trebuie să aibă o reputație ireproșabilă și să 

întrunească cerințele indicate în art. 12 alin. (3) lit. 

b)-g) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu 

privire la Autoritatea Națională de Integritate.”. 

Totodată, la pct. 5, considerăm necesar de specificat suplimentar: 

„Preşedintele va fi ales de membrii Comisiei, pentru fiecare concurs de 

selecţie a reprezentanţilor societăţii civile, cu votul deschis al majorităţii 

membrilor săi". 

Se acceptă. A se vedea pct. 6. 

La pct. 10 propunem excluderea cuvîntului „ simplă" şi substituirea 

cuvîntului „prezenţi" cu sintagma „desemnaţi", pentru asigurarea unei 

obiectivităţi sporite. 

Nu se acceptă. Prin faptul, că indiferent de 

numărul membrilor (dar nu mai putin de 3), 

Comisia va lua decizia cu votul majorității 

membrilor prezenți, se evită situațiile de blocare a 

procesului decizional al Comisiei determinată de 

manifestarea „pasivă” de către membri a atitudinii 

„negative” față de activitatea Comisiei. 

Pct. 12 lit. c) urmează a fi corelat cu pct. 13 pentru a nu crea confuzii la 

modalitatea şi termenul de declarare a conflictului de interese. Totodată, 

la pct. 13 de exclus cuvîntul „incompatibilitate", întrucît Legea 132 

privind Autoritatea Naţională de Integritate nu prevede incompatibilităţi 

pentru persoanele desemnate din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate 

de membri, care apriori sunt funcţionari publici şi depun aceste 

declaraţii în corespundere cu statutul de bază. 

Se acceptă. A se vedea punctele 13 și 14. 

Pct. 16 urmează a fi completat cu definiţia „societăţii civile" în sensul 

prezentului Regulament. Totodată, urmează a fi prevăzute cerinţe şi criterii 

suplimentare pentru membrul din societatea civilă. Nu orice membru al 

acesteia va putea îndeplini competent atribuţiile de care va dispune în 

conformitate cu art. 12 alin. (7) în funcţie de experienţa pe care o posedă. 

Nu se acceptă. Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 

nu definește societatea civilă. Totodată actul 

legislativ precitat nu stabilește cerințe 

suplimentare față de membrii desemnați din rîndul 

societății civile. Respectiv, în Regulament nu pot 

fi stabilite norme primare care nu au fundament 

legal. 

La pct. 17 de exclus lit. f). Nu se acceptă. Scrisoarea de intenții este un 

criteriu de apreciere a candidaților care au fost 

admiși la interviu și de determinare candidaților 

învingători. 

Pct.17 lit. g) de reformulat avînd în vedere propunerile de la pct. 16. Totodată, 

urmează a fi introdus cuvîntul „ superioare " după cuvîntul „instituţii", avînd în 

vedere cerinţa de la art. 12 alin. 3 lit. c) din Legea nr. 132. 

Se acceptă parțial.  În partea ce ține de 

reformularea pct. 17 lit. g) avînd în vedere 

propunerile la pct. 16, menționăm, că Legea nr. 

132 din 17 iunie 2016 nu definește societatea 

civilă. Totodată actul legislativ precitat nu 

stabilește cerințe suplimentare față de membrii 

desemnați din rîndul societății civile. Respectiv, în 



Regulament nu pot fi stabilite norme primare care 

nu au fundament legal. 

La pct. 17 lit. k) de completat cu sintagma „ conform anexei nr.l din Legea nr. 

132 privind Autoritatea Naţională de Integritate". 
Se acceptă. 

La pct. 18 din Regulament de exclus sintagma „ se autentifică la notar sau" 

pentru crearea unei metode unice de prezentare a actelor. 
Se acceptă. 

Pct. 19 contravine cu art. 2 din Legea 132 şi anexa nr. l a acesteia, care 

oferă noţiunea de „persoană apropiată" şi urmează a fi exclus. Noţiune 

„persoană apropiată" din Legea nr.l32 include un cerc mai larg de 

persoane. Totodată, persoana înrudită prin afinitate este pînă la gradul II, 

pe cînd actualul Regulament prevede afinitatea pînă la gradul IV. 

Se acceptă. 

La pct. 27 urmează să fie concretizat termentul „ suficient" pentru a 

exclude interpretări. 

Se acceptă. A se vedea pct. 24. 

La pct.31 urmează a fi introdus după prepoziţia „şi" cuvîntul „ practice" 

cu excluderea cuvîntului „abilităţilor". 

Se acceptă. Pct. 32 va avea următorul cuprins: 

„32. Comisia, în baza bibliografiei concursului, 

formulează cel puțin 5 întrebări pentru interviu. 

Întrebările trebuie formulate astfel încît să fie 

posibilă aprecierea motivației și experienței 

candidaților, cunoștințelor teoretice și a 

aptitudinilor candidaților în domeniul integrității 

publice.”. 

7. Cancelaria de Stat La pct. 1 din proiectul Regulamentului privind selectarea 

reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul de Integritate, cuvintele 

„Prezentul Regulament" se vor substitui cu cuvintele „Regulamentul 

privind selectarea reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul de 

Integritate (în continuare - Regulament)". 

Se acceptă. 

Pentru interpretare corectă şi aplicare comodă, punctele se divid în 

subpuncte şi în alineate. Subpunctele se numerotează cu cifre arabe şi o 

paranteză şi pot avea diviziuni numerotate cu litere latine şi o paranteză 

(art. 56 alin. (6) din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele 

normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale). în acest sens, modul de numerotare a subpunctelor 

din punctele 2, 11, 12, 15, 17, 21, 23, 35 şi 36 se va revedea prin prisma 

prevederilor legale precitate. 

Se acceptă. 

La pct. 7 se intervine cu solicitarea de a specifica expres denumirea 

concretă a subdiviziunii interne a aparatului central al Ministerului 

Justiţiei, care va asigura secretariatul Comisiei de selecţie a 

reprezentanţilor societăţii civile (în continuare - Comisia) în cadrul 

Consiliului de Integritate (în continuare - Consiliul). Raţiunea 

nominalizării concrete a subdiviziunii structurale are drept scop 

Nu se acceptă. Acest aspect este unul de 

oportunitate și poate fi soluționat de Ministerul 

Justiției și o decizie a acestuia în acest sens nu va 

influența asupra independenței, și obiectivității 

Comisiei. 



asigurarea coerenţei şi clarităţii activităţii secretariatului Comisiei. 

Referitor la pct. 11, se recomandă repartizarea atribuţiilor prevăzute la 

lit.(a) şi lit. (f) secretarului Comisiei. Necesitatea încredinţării lor 

secretarului rezidă din natura şi conţinutul acestora. De asemenea, se 

propune suplinirea listei atribuţiilor Comisiei cu o nouă atribuţie, şi 

anume: ,,a) aprobă lista candidaţilor admişi la concurs". Sintagma 

„pagina web" se va substitui cu sintagma „pagina web oficială" în 

vederea asigurării unităţii de terminologie. 

Se acceptă parțial. Referitor la atribuțiile 

prevăzute la lit. a) și f), Comisia va asigura 

realizarea acestor atribuții, prin abilitarea 

persoanelor responsabile: eventual, prin 

intermediul secretariatului Comisiei. 

La pct. 15, lit.(f) se recomandă substituirea cuvântului „sarcini" cu 

lexemul „atribuţii", deoarece chiar din denumirea pct. 15 rezultă că 

acestea sunt atribuţii şi liicidecum sarcini. în acelaşi context, se intervine 

cu propunerea rectificării ordinii stabilirii atribuţiilor secretarului 

Comisiei. 

Aşadar, se recomandă expunerea atribuţiilor secretarului Comisiei în 

următoarea ordine consecutivă. „Secretarul Comisiei are următoarele 

atribuţif: 

„a) asigură întocmirea documentelor pentru organizarea concursului; 

b) verifică dacă dosarele depuse pentru concurs conţin toate actele 

stabilite la pct. 17; 

c) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei; 

d) întocmeşte proiectele hotărârilor Comisiei; 

e) asigură accesul candidaţilor la rezultatele concursului şi 

publicarea 

acestora pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei; 

f) asigură păstrarea dosarelor de participare la concurs; 

g) arhivează procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei şi hotărârile 

adoptate 

de aceasta; 

h) alte atribuţii delegate de Preşedintele Comisiei în temeiul prezentului 

Regulament" 

Nu se acceptă. Considerăm irelevantă 

consecutivitatea menționării atribuțiilor 

secretariatului Comisiei. 

Se propune revizuirea pct. 19 prin prisma prevederilor Legii nr. 132 din 

17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. 

Se acceptă. Pct. 19 a fost exclus. 

Se recomandă revizuirea termenului de 7 zile pentru depunerea 

dosarelor de participare la concurs, luînd în considerare mai multe 

criterii obiective. 

Se acceptă. Pct. 23 are următorul cuprins: 

„23.Termenul de depunere a dosarelor de 

participare la concurs este de cel puțin 15 zile de 

la data publicării anunțului cu privire la concurs.”. 

Se propune reformularea pct. 27, deoarece, avînd în vedere faptul că 

există 2 poziții care urmează a fi deținute, este necesară existența a cel 

puțin 4 dosare, astfel încît să poată fi garantată desfășurarea concursului.   

Nu se acceptă. Pentru a asigura ocuparea celor 2 

posturi de membru al Consiliului de Integritate, în 

cadrul unui concurs public și transparent, 

considerăm, că este suficient ca pentur 



valabiltaitea concursului, la acesta să participe cel 

puțin 2 candidați. 

Se recomandă, la pct. 32 stabilirea concretă a criteriilor cînd membrii 

Comisiei apreciază răspunsurile cu 0 și cînd cu 1 punct. 

Se acceptă parțial.  A fost stabilit un alt sistem de 

notare cu puncte de la 1 la 5, în funcție de 

răspunsul candidatului. A se vedea pct. 34. 

”Fiecare răspuns la întrebările standard se 

apreciază de către fiecare membru al Comisiei cu 

un punctaj de la 1 la 5 puncte, care se indică în 

tabelul de punctaj, conform anexei nr. 2. Fiecare 

membru al Comisiei completează propriul tabel de 

punctaj. Prin însumarea punctelor pentru fiecare 

întrebare se obține punctajul total acordat de 

membrul Comisiei candidatului.”. 

La pct. 35 lit b), cuvîntul „răspunsul” se substituie cu cuvîntul 

„răspunsurilor” 
Se acceptă. 

Referitor la pct. 36 și pct. 37, cuvintele „emite” și „emiterii” se vor 

substitui cu cuvintele „adoptă” și „adoptării”.  
Se acceptă. 

La anexa nr. 3, se recomandă modificarea titlului tabelului din „Modelul 

tabelului final de notare” în „Modelul tabelului cu punctajul final” și 

substituirea sintagmei din tabel: „nota finală” cu sintagma „punctajul 

final” 

Se acceptă. 

8. Uniunea Avocaților Din analiza Anexei 2 a Legii nr. 205 din 28.09.2012 „Pentru aprobarea 

Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012-2015 şi a 

Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei", care stabileşte 

planul de acţiuni şi partenerii din cadrul Organizaţiilor Societăţii Civile 

(OSC) responsabile de implementarea acestuia, rezultă că în Strategia 

sus-indicată sunt identificate patru OSC, care sunt responsabile din 

partea societăţii civile la implementarea acesteia, anume Consiliul 

Naţional al ONG, Consiliul Naţional pentru Participare, Secretariatul 

Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat, 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova. 

Reieşind din raţionamentele expuse mai sus, recomandăm ca din 5 

membri ai Comisiei, unul să fie numit de MJ RM, iar ceilalţi patru să fie 

numiţi de fiecare din cele patru OSC, responsabile de implementarea 

Strategiei de dezvoltare a societăţii civile, sus-indicată, în calitate de 

autorităţi reprezentative ale SC din RM conform Strategiei sus-indicate 

(spre deosebire de UA RM - aut.). 

Nu se acceptă. Includerea în Comisie a unui 

membru desemnat de Uniunea Avocaților este 

determinat de considerentul, că Uniunea 

Avocaților reprezintă un exponent al societății 

civile care, prin desemnarea membrului în 

Comisia de selectare, va contribui la 

obiectivitatea, echitatea și transparența exercițiului 

de selectare a membrilor Consiliului de Integritate. 

Recomandăm ca pct. 9 a Regulamentului să fie revăzut, în următorul 

sens: cvorumul pentru ca şedinţa Comisiei să fie deliberativă, să fie de 4 

persoane. 

Nu se acceptă. Prin faptul, că indiferent de 

numărul membrilor (dar nu mai putin de 3), 

Comisia va lua decizia cu votul majorității 



Raţionamentul acestei recomandări este următorul: conform pct. 6, 11 a 

Regulamentului, deciziile Comisiei se aprobă prin majoritatea simplă a 

membrilor. în condiţiile unui număr restrîns de membri (5), cît şi 

regulilor blînde privind cvorumul (cel puţin 3), rezultă că deciziile 

Comisiei pot fi luate prin votul a doi membri din cinci (dacă la şedinţă 

participă 3 membri din 5), or un asemenea mecanism decizional nu 

garantează că deciziile se aprobă prin votul majorităţii membrilor, 

deoarece în realitate 2 voturi din 5 reprezintă minoritatea. 

Pe de altă parte, în cazul în care cvorumul minim pentru ca şedinţa 

comisiei să fie deliberativă va fi de 4 persoane, majoritatea celor 

prezenţi va fi de 3 voturi (ceea ce este majoritate şi din numărul total al 

membrilor comisiei). 

membrilor prezenți, se evită situațiile de blocare a 

procesului decizional al Comisiei determinată de 

manifestarea „pasivă” de către membri a atitudinii 

„negative” față de activitatea Comisiei. 

În cazul în care membrii Comisiei vor manifesta o 

atitudine responsabilă și se vor implica în procesul 

decizional, deciziile se vor adopta cu votul 

majorității membrilor Comisiei.  

Pct. 14 a Regulamentului conţine reglementări contradictorii cu pct. 13. 

- dacă pct. 13 sub-pct. 2) prevede obligaţia notificării conflictului de 

interese şi abţinerii de la participarea la şedinţele Comisiei (ceea ce este 

conceptual eronat - conflictul de interese poate apărea doar în raport cu 

vre-unul din candidaţii din partea societăţii civile (SC) care Comisia 

urmează să-i desemneze, deci la votarea acestuia membrul Comisiei care 

se regăseşte în situaţia unui conflict de interese, urmează să se abţină de 

la vot, nu de la participarea în genere de Ia şedinţă - aut.), pe cînd pct. 14 

prevede că în situaţia conflictului de interese în genere se desemnează 

alt membru (deci prevede implicit revocarea membrului cu conflict de 

interese, din componenţa Comisiei - aut.). Acest conflict între 

prevederile Regulamentului generează incertitudine, şi urmează a fi 

soluţionat într-un sens sau altul. 

În acelaşi context, menţionăm că prevederile pct. 13 sub-pct. 2) şi 4) cît 

şi pct. 14 sunt repetitive, deoarece reglementează aceiaşi situaţie 

(eventualitatea în care membrul Comisiei se află în situaţia unui conflict 

de interese), respectiv recomandăm eliminarea normelor repetitive şi 

menţinerea pct. 14 care să reglementeze această situaţie, şi să ofere o 

soluţie clară pentru evitarea conflictului de interese. 

Se acceptă. Pct. 13 sbp. 2) a fost revizuit după 

cum urmează: 

„13. Membrii Comisiei au următoarele 

obligaţii: 

2) să notifice în scris președintele Comisiei 

despre faptul survenirii conflictului de interese, 

natura acestuia;”. 

 

Pct. 15 prevede revocarea membrului Comisiei de către autoritatea care 

1-a desemnat, în anumite cazuri (absentă nemotivată, nerespectarea 

obligaţiunilor prevăzute de pct. 13). Mecanismul de implementare a 

aceste norme este neclar - cum autoritatea care 1-a desemnat va şti, spre 

exemplu, despre absenţele nemotivate, sau de încălcarea obligaţiunilor 

prevăzute de pct. 13 de către membrul Comisiei; cine constată 

încălcările, şi cum le aduce la cunoştinţa autorităţii care le-a desemnat? 

Recomandăm astfel completarea pct. 15, după cuvintele „1-a 

desemnat,", cu sintagma „în baza sesizării aprobate prin decizia 

Se acceptă.  



Comisiei,". 

În continuare, conform pct. 8. se prevede că Secretariatul Comisiei se 

asigură de către „subdiviziunea internă a aparatului central al 

Ministerului Justiţiei". Remarcăm că în conformitate cu Anexa nr. 2 la 

Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012, care prevede 

„Structura aparatului central al Ministerului Justiţiei", acest aparat este 

format din: Conducerea Ministerului (Ministrul şi vice-miniştrii 

Justiţiei); Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie); Direcţia generală 

legislaţie; Direcţia generală agent guvernamental; Direcţia relaţii 

internaţionale şi integrare europeană; Direcţia cooperare juridică 

internaţională; Direcţia apostilă; Direcţia profesii şi servicii juridice; 

Direcţia organizaţii necomerciale; Direcţia analiză, monitorizare şi 

evaluare a politicilor; Direcţia economico-financiară şi administrativă; 

Direcţia control şi audit intern; Secţia resurse umane; Secţia secretariat; 

Serviciul protocol, informare şi comunicare cu mass-media; Serviciul e-

Transformare Serviciul arhivă. 

Astfel, este neclar care anume „subdiviziune internă" a aparatului 

central, din cadrul celor sus-indicate, va asigura secretariatul Comisiei. 

Nu se acceptă. Acest aspect este unul de 

oportunitate și poate fi soluționat de Ministerul 

Justiției și o decizie a acestuia în acest sens nu va 

influența asupra independenței, și obiectivității 

Comisiei. 

În continuare, conform pct. 29. din Regulament, la interviu nu sunt 

admişi candidaţii care au devenit incompatibili cu calitatea de candidat, 

urmare a neîntrunirii cerinţelor art. 12 alin. 3 a Legii privind ANI, 

totodată conform pct. 26 se prevede că verificarea compatibilităţii cu 

aceste cerinţe se face de către Comisiei în termen de 7 zile de la 

expirarea termenului de depunere a documentelor, şi în baza acestei 

verificări se aprobă lista candidaţilor admişi la interviu: cum în acest caz 

este posibil ca un candidat, care a fost verificat sub aspectul 

compatibilităţii de Comisie şi ca rezultat admis la interviu, să devină 

„brusc" incompatibil, avînd în vedere că interviul are loc în cel mult 15 

zile de la depunerea dosarelor, conform pct. 28? Astfel, norma pct. 29 

recomandăm să fie exclusă ca inaplicabilă. 

Nu se acceptă. Pentru verificarea întrunirii 

condițiilor prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. e)-h) și 

k) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire 

la Autoritatea Națională de Integritate, în 

Regulament se prevede depunerea declarației sub 

proprie răspundere cu privire la respectarea 

acestor condiții. Totuși, în cazul în care, din 

diferite surse de informații publice (ex.: presă, 

investigații jurnalistice) se constată cu certitudine, 

că un candidat nu întrunește una din condiții, 

Comisia de selectare trebuie să aibă la dispoziție 

un mecanism de reacție. În acest scop a fost 

prevăzut pct. 29 din proiectul Regulamentului.  

În final, modul de formulare a întrebărilor pentru interviu, în baza 

„bibliografiei concursului" (pct. 32 din Regulament) ridică întrebări 

privind aplicarea, avînd în vedere că noţiunea de „bibliografie a 

concursului" este una neclară. Recomandăm revizuirea pct. 32 în sensul 

stabilirii modalităţii clare de aprobare a întrebărilor la concurs. 

Se acceptă. Cuvintele „în baza bibliografiei 

concursului” se exclud. 

 

 

 

Ministru      Vladimir CEBOTARI 


