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 Proiect 

 

 

Lege  

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. -  Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările și completările 

ulterioare, se completează cu articolul 3261 cu următorul cuprins: 

 

„Articolul 3261 Exercitarea atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese 

(1)  Fapta persoanei publice care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a rezolvat 

cereri/demersuri/plîngeri, a adoptat un act administrativ, a încheiat  direct sau prin intermediul unei 

persoane terțe un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii  în vederea 

obținerii, direct sau indirect, a unui folos patrimonial valoarea căruia depășește 10000 unități 

convenționale, pentru sine, pentru soțul, concubinul, o rudă sau un afin (al soțului/soției sau 

concubinului/concubinei) pînă la gradul II inclusiv, dacă nu a fost declarat și soluționat conflictul 

de interese în conformitate cu prevederile legislației privind declararea și controlul averilor și 

intereselor personale,  

se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 15000 unități convenționale sau cu 

închisoare până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un 

termen de la 5 la 7 ani.  

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), dacă a fost săvârșită:  

a) de o persoană cu funcții de demnitate publică; 

b) în legătură cu negocierea, gestionarea și executarea mijloacelor din fonduri publice și 

externe, 

se pedepsește cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 unități convenționale sau cu 

închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un 

termen de la 5 la 10 ani.  

(3) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării 

actelor normative .”. 

 

  Art. II. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările 

și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

              

            1. Articolul 3134 va avea următorul cuprins: 
 

„Articolul 3134. Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și restricțiilor 

aplicabile funcției publice sau de demnitate publică 

Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și restricțiilor aplicabile funcției publice 

sau de demnitate publică prin: 

a) nesoluționarea în termenul legal a incompatibilității în funcția publică, în funcția publică 

cu statut special, în funcția de demnitate publică sau în activitatea alesului local potrivit legislației 

ce reglementează statutul acestor persoane și a legislației privind declararea și controlul averii și 

intereselor personale,  
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b) folosirea în interes privat a simbolurilor oficiale, care au legătură cu exercitarea 

mandatului, funcției publice sau a funcției de demnitate publică, admiterea folosirii numelui însoțit 

de calitatea de agent public, a vocii sau semnăturii sale în orice formă de publicitate a unui agent 

economic, a unui produs comercial național sau străin, contrar prevederilor legislației integrității 

și a legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale, 

se sancționează cu amendă de la 50 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, 

cu amendă de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcții de răspundere, 

cu amendă de la 200 la 250 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. 

 

2. Se completează cu articolele 3135 și 3136 cu următorul cuprins: 

 

„Articolul 3135. Neluarea măsurilor de executare a prevederilor Legii privind declararea 

averilor și intereselor personale 

(1) Neluarea măsurilor de executare a prevederilor Legii privind declararea averilor și 

intereselor personale manifestată prin: 

a) admiterea cu bună-știință ca persoanele ce activează în organizația publică pe care o 

conduce să-şi îndeplinească atribuțiile de serviciu fiind în situații de conflict de interese real; 

b) neinformarea cu bună-știință Autorității Naționale de Integritate despre situațiile în care 

persoanele ce activează în organizația publică pe care o conduce au admis conflicte de interese, în 

vederea sancționării acestora; 

c) neinformarea semestrială, în formă scrisă, a Autorității Naționale de Integritate despre 

depistarea încălcărilor prevederilor ce se referă la conflictele de interese, indicând încălcările 

depistate și măsurile întreprinse; 

d) omiterea cu bună-știință a sancționării  disciplinare  a persoanei care a încălcat regimul 

juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor, în baza actului definitiv 

de constatare a Autorității Naționale de Integritate; 

e) omisiunea de a elibera din funcție sau transfera agentul public angajat în cadrul entității 

publice de către conducătorul acesteia cu încălcarea regimului juridic al restricțiilor în ierarhie 

prevăzut de legislația integrității și legislația privind declararea și controlul averii și intereselor 

personale 

     se sancționează cu amendă de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, 

inclusiv de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică, pe un termen de la 6 luni la un 

an. 

 

Articolul 3136. Încălcarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu 

încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea în sectorul privat al 

agenților publici (pantuflaj) 

(1) Nerespectarea restricției de angajare, pe parcursul unui an,  în cadrul organizațiilor 

comerciale în care agentul public a avut atribuții directe de supraveghere și control în decursul 

unui an înainte de încetarea mandatului, a raportului de muncă sau de serviciu în cadrul entității 

publice, contrar prevederilor legislației integrității și a legislației privind declararea și controlul 

averii și intereselor personale, sau nerespectarea restricțiilor post-angajare pe parcursul altor 

perioade de timp prevăzute de legislația specială care reglementează activitatea anumitor categorii 

de agenți publici, 

se sancționează cu amendă de la 50 la 80 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 

amendă de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcții de răspundere, în 

ambele cazuri cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni 

la un an, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. 
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(2) Nerespectarea restricției de încheiere timp de un an, a contractelor comerciale cu 

entitatea publică în care a activat anterior agentul public, precum și de exercitare a atribuțiilor de 

reprezentare a intereselor persoanelor fizice și juridice în fața entității publice în care a activat 

persoana care cade sub incidența legislației privind declararea și controlul averii și intereselor 

personale, pe parcursul ultimului an înainte de încetarea mandatului, a raportului de muncă sau de 

serviciu în cadrul acestei entități, 

se sancționează cu amendă de la 50 la 80 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 

amendă de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcții de răspundere, în 

ambele cazuri cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni 

la un an, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”. 

 

3. La articolul 4233 în alineatul (1), cifra „3134”  se substituie cu cifrele „3134-3136”. 

 

4. La articolul 4239: 

alineatul (1):  

cifra „3134”  se substituie cu cifrele „3134-3136”; 

se completează la final cu cuvintele „, precum și inspectorilor de integritate”. 

alineatul (2) după cuvântul „președintele” se completează cu cuvântul „ședinței”. 

 

 

 

 

 

Președintele Parlamentului 

 


