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Analiza proiectelor de lege privind declararea averii în Republica Moldova 
 
 
Prezenta analiză a fost elaborată de Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) ca răspuns la solicitarea 
primită de la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 31 ianuarie 2015.  
 
Activitățile StAR în domeniul declarării averii în Republica Moldova 
 
De la începutul anului 2014, StAR acordă asistență tehnică Comisiei Naționale de Integritate și 
Ministerului Justiției al Republicii Moldova în câteva domenii legate de declararea averii: 
1) Tranziția de la un sistem de depunere pe hârtie la un sistem de declarare electronic, comunicarea cu 
subiecții declarației și respectarea obligației de a depune declaratii de avere;  
2) Îmbunătățirea formularului de declarare a averii pentru a facilita procesul de verificare și depistarea 
activelor rezultate din fapte de corupție; 
3) Consolidarea metodologiei și tehnicilor de verificare; 
4) Identificarea punctelor slabe în legislația relevantă și a opțiunilor pentru depășirea lor. 
 
StAR colaborează strâns cu proiectul E-Transformare al Băncii Mondiale în cadrul căruia, se 
implementează sistemul e-integritate. Sistemul e-integritate va asigura depunerea electronică a 
declarațiilor de avere și va automatiza câteva procese de verificare. 
 
Activitățile StAR în Republica Moldova depășeșc domeniul declararii averii și se axează, de asemenea,  
pe dezvoltarea capacității institutiilor abilitate de recuperare a activelor rezultate din fapte de coruptie.  
 
Părțile forte ale proiectului de legislație și aspectele care ar beneficia de îmbunătățiri 
 
Conținutul proiectului actual de lege1 indică, că s-a efectuat reflecție și analiză considerabilă pentru a 
identifica soluții multiplelor provocări, cu care sistemul de declarare a averii al Republicii Moldova s-a 
confruntat în ultimii ani. Fără a aduce schimbări cadrului legal, oportunitățile de a spori eficiența 
sistemului actual de declarare a averii sunt limitate. Această realitate rămâne relevantă chiar și in 
prezența unei creșteri semnificative a capacității profesionale a personalului tehnic al Comisiei Nationale  

                                                           
1 Analiza din prezentul document se bazează pe versiunea „proiectului  de lege privind Centrul Național 
de Integritate" și "proiectului de lege privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de 
interese și cadourilor", care au fost primite de StAR la 31 ianuarie 2015 din partea Ministerului Justiției al 
Republicii Moldova. 
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de Integritate și utilizarea pe scară mai largă a tehnologiei.   
 
Câteva dintre modificările propuse la legislația în vigoare, care elimină punctele slabe din trecut și pot 
avea un impact direct asupra eficacității sistemului includ: 

 Acordarea unei mai largi independențe în desfășurarea activității personalului tehnic al 
instituției responsabile de administrarea sistemului de declarare a averii. 

 Majorarea timpului disponibil pentru ca agenția de declarare a averii să efectueze verificarea 
conținutului declarațiilor de avere. 

 Clarificarea definițiilor sancțiunilor pentru nedepunerea declarației și indicarea intenționată în 
declarație a datelor eronate sau incomplete și introducerea unui nou instrument de 
descurajare/sancționare (prevederi privind confiscarea diferențelor nejustificate în avere). 

 Introducerea prevederilor care permit depunerea electronică a declarațiilor de avere (incluzând 
o perioadă de tranziție pentru a asigura o tranziție lină). 

 
Deși proiectul de lege reprezintă un important pas spre un sistem mai eficient, încă mai există câteva 
lacune și prevederi care ar beneficia de îmbunătățiri pentru a spori impactul modificărilor în legislație 
mai ales din punct de vedere al implementării. Aspectele care ar necesita îmbunătățire includ:   
 

 Îmbunătățirea cerințelor privind categoriile de informații care trebuie declarate (inclusiv 
conceptul de beneficiar efectiv) 

 Evaluarea opțiunilor de reducere a numărului actual de subiecți ai declarării pentru a concentra 
eforturile sistemului asupra demnitarilor și funcționarilor publici de nivel și risc înalt. 

 Clarificarea etapelor procesului de verificare a conținutului declarațiilor de avere și specificarea 
elementelor fiecărui pas al verificării. 

 Consolidarea instrumentelor de consultanță disponibile pentru punerea în aplicare a regimului 
de conflicte de interese. 

 Armonizarea prevederilor privind verificarea declarației de avere cu caracteristicile sistemului e-
integritate, care este în prezent în curs de dezvoltare. 

 
Restul documentului prezintă comentarii detaliate privind prevederile specifice, care ar beneficia de 
analiză și îmbunătățire în proiectele de legi cu privire la: "Centrul Național de Integritate" și "Declararea 
averilor, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor”. 
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Proiectul  de Lege privind Centrul Naţional de Integritate 
 

Articolul 2. Statutul Centrului Naţional de Integritate 
 

(1) Centrul Naţional de Integritate, denumit în continuare Centru, este o autoritate publică 
autonomă şi independentă faţă de alte autorităţi publice, faţă de alte persoane fizice şi juridice, care 
are drept obiectiv asigurarea integrității în exercitarea funcției publice sau de demnitate publică și 
prevenirea corupției prin realizarea controlului averii, declarațiilor de avere și interese personale, 
respectării regimului juridic al conflictului de interse, incompatibilităților și restricțiilor.  

(2) Centrul este persoană juridică de drept public, finanţată de la bugetul de stat, precum şi din 
alte surse neiterzise de lege, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova. 

(3) Sediul Centrului se află în municipiul Chişinău. 
(4) Entitățile, indiferent de forma juridică de organizare, deţinătoare de registre de stat, de 

alte informaţii, necesare pentru realizarea atribuţiilor Centrului, vor încheia contracte de acordare a 
accesului cu titlu gratuit la aceste registre și informații 

 

(4) Trebuie evaluat dacă formularea în acest articol este suficient de corectă pentru a permite accesul 
automat la registre publice și baze de date ale instituțiilor guvernamentale (cum ar fi administrația 
fiscală) prin intermediul sistemului de e-integritate, care este în prezent în curs de dezvoltare. Sistemul 
e-integritate pus în aplicare în prezent în cadrul proiectului E-transformare al Grupului Băncii Mondiale 
va permite depunerea electronică a declarațiilor și va automatiza multe aspecte ale procesului de 
verificare, inclusiv identificarea marcărilor  cu roșu ale datelor prezentate de funcționari și de pre-
popularizare din registrele publice precum și prin verificări încrucișate cu registre și alte baze de date. 
Ultima propoziție ar putea fi modificată astfel: ‚’ va acorda Centrului, în mod gratuit, acces la astfel de 
registre și informații, și dacă e necesar, va încheia contracte de acordare a accesului de acest fel’. 

 
Articolul 5. Atribuțiile Centrului 
 

(1) Centrul, respectînd principiile prevăzute la art. 3, exercită următoarele atribuţii: 
a) efectuează controlul declaraţiilor de avere şi interese personale, constată existența erorilor sau 

lipsa datelor în declarațiile de avere și interese personale;  
 b) efectuiază controlul averii subiecților declarării averii și intereselor personale, constată, dacă, 

între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatului, funcţiei publice sau de demnitate publică 
şi averea dobîndită în aceeaşi perioadă, există o diferenţă vădită (substanţială) şi nejustificată şi 
adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii cu caracter nejustificat; 

c) constată încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, a incompatibilităţilor și a 
restricţiilor, după caz,  solicită conducerii organizaţiei publice, instituţiei publice subordonate sau 
autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării, atragerea persoanelor respective 
la răspundere disciplinară sau încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale 
acestora; 

d) solicită conducerii organizaţiei publice, instituţiei publice subordonate sau autorităţii 
responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării, suspendare din funcție a subiectului declarării 
averii și intereselor personale, în cazul în care dispozitivul actului  de constatare prevede încetarea 
mandatului, raporturilor de muncă sau de serviciu ; 
            e) sesizează organul de urmărire penală și/sau organul fiscal în vederea determinării existenței 
elementelor unei infracțiuni și/sau, verificării respectării regimului fiscal; 
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f) adresează instanţei de judecată cereri privind aplicarea interdicţiei de ocupare a funcţiei publice 
în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea privind declararea averii,  intereselor personale, 
conflictelor de interese și cadourilor; 

g) adresează instanţei de judecată cereri privind constatarea nulităţii absolute a actului 
administrativ emis/adoptat, a actului juridic încheiat,  a deciziei luate cu încălcarea regimului juridic al 
conflictului de interese, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;  

h) constată contravenţiile atribuite în competența Centrului, conform Codului contravențional.; 
i) pregăteşte anual, pînă la 1 martie a anului în curs, raportul de activitate al Centrului pentru anul 

precedent; 
j) publică toate declaraţiile de avere și interese personale pe pagina web a Centrului şi asigură 

accesibilitatea lor permanentă, cu excepţia informaţiilor și categoriilor de declarații specificate la art. 11 
alin. (2) şi (3) din Legea privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și 
cadourilor; 

k) elaborează şi aprobă îndrumări metodologice în domeniul de competență; 
l) întocmeşte rapoarte statistice în domeniul său de activitate; 
m) încheie acorduri de colaborare cu instituţiile interesate din ţară şi din străinătate. 
(2) Raportul anual de activitate al Centrului întocmit conform prevederilor alin. (1) lit. i) se publică 

pe pagina web a Centrului. Acest raport se supune auditului extern, efectuat, în conformitate cu 
standardele internaţionale de audit, de către o organizaţie de audit extern, independentă, cu renume şi 
experienţă în domeniu, selectată de Consiliul de Integritate pe bază de concurs. 

 

Ar fi bine să considerați extinderea prevederilor de confiscare, după cum e prevăzut în paragraful (b). În 
varianta actuală, există necesitatea de a identifica proprietatea specifică, care nu este justificată. Ar fi 
mai bine de propus confiscarea/sechestrul/vânzarea proprietății pentru a asigura recuperarea sumei 
nejustificate. 
 
În paragraful (c), procedurile disciplinare ar putea include rezilierea. În loc de  o situație "sau", ultimele 
două propoziții ar putea fi scrise - ", în cazul în care o astfel de acțiune poate include încetarea 
mandatului, a contractului de lucru sau a relațiilor de acordare de servicii".  
 
Nu este clar în paragraful (e), cine deține responsabilitatea de a determina elementele infracțiunii. 
Această propoziție ar putea beneficia de clarificarea faptului, că această responsabilitate revine 
organului de urmărire sau administrației fiscale. 
 
Paragraful (g) se referă la mandatul Centrului de a solicita instanței anularea absolută a tuturor actelor 
administrative sau a deciziilor adoptate în temeiul unui conflict de interese. Ar fi util să se ia în 
considerație includerea formulării care ar adăuga, de asemenea, interesul guvernului ca o variabilă în 
procesul de anulare. S-ar putea să fie cazuri, în care anularea absolută să nu fie în interesul statului (de 
exemplu, în situația în care un proiect de infrastructură de scară largă, cum ar fi un pod, este deja pe 
jumătate finalizat). Ați vrea să luați în considerație, de asemenea, modul în care compensarea poate fi 
obținută pentru oricare pierderi, care pot fi atribuite la decizia conflictuală. 
 
Mandatul Centrului nu include nici un fel de pregătire a cadrelor sau de activități consultative legate de 
potențiale conflicte de interese. Întrebarea este, dacă Centrul nu îndeplinește acest tip de activitate sau 
cel puțin să activeze ca o instituție de coordonare sau un centru de resurse pentru funcționarii publici și 
șefii de instituții care trebuie să asigure conformitatea personalului lor cu situațiile de conflict de 
interese, care instituție din Moldova ar avea capacitatea de a face acest lucru? Mai mult decât atât, nu 
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este nici o referire privind instruirea colectorilor pentru perioada de tranziție de la  sistemul de lucru cu 
declarații pe hartie la sistemul de declarare on-line.      
 

 
Articolul 8. Condițiile pentru a candida la funcția de președinteși vicepreședinte al Centrului 
 

(1) Poate candida la funcția de președinte și vicepreședinte al Centrului persoana care 
îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova; 
c) are capacitatea deplină de exerciţiu; 
d) are studii superioare juridice, economice, administraţie publică sau management;  
e) are o vechime în muncă de cel puţin 7 ani în domeniul juridic; 
f) are o bună reputaţie profesională; 
g) nu face și nici nu a făcut parte, în ultimii 3 ani din nici un partid politic; 
h) este aptă din punct de vedere medical să exercite funcţia, conform certificatului medical de 

sănătate eliberat  conform legislaţiei în vigoare; 
i) a fost supusă testării cu utilizarea detectorului comportamentului simulat (poligrafului). 
j) cunoaşte limba de stat; 
k) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii pînă în anul 1991, nu a fost şi nu este 

agent sau colaborator operativ, inclusiv sub acoperire, informator sau colaborator al serviciilor de 
informații. 

(2) Se consideră că nu are o bună reputaţie profesională, în sensul alin. (1) şi nu poate candida la 
funcţia președinte sau vicepreședinte al Centrului persoana: 

a) care are antecedente penale, sau a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv 
printr-un act de amnistie sau de graţiere;  

b) care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, 
ca pedeapsă principală sau complementară drept urmare a hotărîrii judecătoreşti definitive; 

c) care a fost concediată din organizaţii publice sau instituții publice subordonate din motive 
compromiţătoare; 

d) în privința căreia s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului declarării averii și 
intereselor personale, conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor; 

e) în privința căreia s-a dispus confiscarea averii cu caracter nejustificat. 
(3) Dovada îndeplinirii cerinţelor specificate la  alin. (1) lit. f) și k) se face în baza declaraţiei pe 

propria răspundere. 
 

(2)c Nu este clar dacă acesta ar reprezenta un criteriu obiectiv pentru a fi respins în calitate de 
candidat pentru funcția de Președinte / Vicepreședinte al Centrului. Este concedierea de la o 
organizație sau instituție publică din motive compromițătoare definită în altă lege sau regulament? Ar 
fi recomandabil să se includă numai criterii care pot fi evaluate în mod obiectiv, în scopul de a reduce 
orice percepție că candidații pot fi excluși arbitrar din procesul de selecție.  

 
Articolul 9. Concursul pentru numirea în funcția de președinte și vicepreședinte al Centrului 
 

(1) Funcțiile de președinte și vicepreședinte al Centrului se ocupă în baza unui concurs organizat 
de Consiliul de Integritate. 

(2) Condițiile și procedura de desfășurare a concursului se stabilesc prin regulament, aprobat de 
Consiliul de Integritate, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
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(3) Anunțul privind data şi locul organizării concursului se publică pe pagina web a Centrului și în 
mass-media, cu cel puţin 60 de zile înainte de data concursului. 

(4) Cererea de participare la concurs însoțită de actele doveditoare se depun la Centru  în termen 
de 20 de zile de la publicarea anunţului. 

(5) În cel mult 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor de participare 
la concurs, Consiliul de Integritate solicită Serviciului de Informații și Securitate să verifice şi să comunice 
Consiliului, apartenenţa sau colaborarea candidaţilor cu serviciile de informaţii și securitate înainte de 
anul 1990. Rezultatele verificărilor se remit Consiliului în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării 
și se ataşează la dosarul candidatului. 

(6) În cel mult 15 zile de la expirarea termenului de prezentare a informațiilor de către Serviciul 
de Informații și Securitate, Consiliul de Integritate verifică respectarea condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. 
(1) şi  stabilește lista candidaților admiși la concursul pentru numire în funcția de președinte și 
vicepreședinte al Centrului.  

(7) În termen de 5 zile lucrătoarede la stabilirea listei candidaţilor admiși se organizează concursul 
pentru numirea în funcție a președintelui și vicepreședintelui.  

 (8) Concursul pentru numirea în funcția de președinte și vicepreședinte al Centrului constă într-o 
probă scrisă şi în susţinerea unui interviu.  

(9) Subiectele de concurs la proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel încît să 
reflecte, atît cunoştinţele de specialitate ale candidaţilor, cît şi calităţile  manageriale ale acestora.  

(10) Rezultatele probei scrise pot fi contestate în termen de două zile de la publicarea rezultatelor 
pe pagina web a Centrului şi se soluţionează de către Consiliu în termen de două zile de la expirarea 
termenului de depunere.  

(11) Candidații care au promovat proba scrisă susţin un interviu în faţa Consiliului de Integritate 
în termen de 5 zile de la data la care a expirat termenul de soluţionare a contestaţiilor, după care sunt 
testaţi la detectorul comportamentului simulat (poligraf). 

(12) Rezultatele concursului sunt validate de Consiliul de Integritate, în termen de 15 zile de la  
trecerea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf).  

 

Ar fi util de clarificat, dacă candidatul care va fi propus de către Consiliul de Integritate va fi desemnat 
în baza rezultatelor (punctelor) acumulate la sfârșitul examenului scris și al interviului, adică 
candidatul cu cel mai mare număr de puncte sau în baza unui vot al Consiliului de Integritate. 

 
Articolul 10. Consiliul de Integritate 
 

(1) Consiliul de Integritate, denumit în continuare Consiliu este constituit din 7 membri, dintre 
care un reprezentant: 

a) desemnat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova; 
b) al Guvernului Republicii Moldova; 
c) al Consiliului Superior al Magistraturii; 
d) al Consiliului Superior al Procurorilor; 
e) al Congresului Autorităților Locale din Moldova; 
f) al societății civile; 
g) al jurnaliștilor. 
(2) Reprezentanţii din partea societăţii civile şi al jurnaliştilor se selectează prin concurs de către 

Ministerul Justiţiei, în baza unui Regulament aprobat de ministrul justiţiei. 
(3) Poate fi numită în funcţia de membru al Consiliului  persoana care îndeplineşte cumulativ 

următoarele condiţii: 
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
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b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova; 
c) are capacitatea deplină de exerciţiu; 
d) are studii superioare atestate în condiţiile legii;  
e) nu are antecedente penale, sau nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv 

printr-un act de amnistie sau de graţiere;  
f) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, 

ca pedeapsă principală sau complementară drept urmare a hotărîrii judecătoreşti definitive; 
g) nu a fost concediată din organizaţii publice sau instituții publice subordonate din motive 

compromiţătoare; 
h) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului declarării averii și 

intereselor personale, conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor; 
i) în privința căreia nu s-a dispus confiscarea averii cu caracter nejustificat. 
j) nu face și nici nu a făcut parte, în ultimii 3 ani din nici un partid politic; 
k) este aptă din punct de vedere medical să exercite funcţia;; 
l) cunoaşte limba de stat; 
m) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii pînă în anul 1991, nu a fost şi nu este 

agent sau colaborator operativ, inclusiv sub acoperire, informator sau colaborator al serviciilor de 
informații. 

(4) Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani și încetează la expirarea acestuia, prin revocare 
de către entitatea care la desemnat, prin demisie, pensionare sau în caz de deces. În cazul încetării înainte 
de termen a mandatului, entitățile vizate desemnează, în termen de 20 zile lucrătoare, un nou membru al 
Consiliului în ordinea stabilită la alin. (1).  

(5) Revocarea membrului Consiliului se face în cazul: 
a) rămînerii definitive a sentinţei de condamnare; 
b) survenirii circumstanțelor care fac ca membrul Consiliului să nu mai corespundă cerinţelor 

stabilite la alin. (3); 
c) imposibilităţii, din motive de sănătate, de a-şi exercita atribuţiile pe o perioadă mai mare de 3 

luni consecutiv; 
d) declarării dispariţiei fără veste conform legii. 
 (6) Membrii Consiliului au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la 

exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a 
Centrului şi să nu favorizeze vreun partid politic. 

(7) Consiliul are următoarele atribuții: 
a) aprobă regulamentul de desfăşurare a concursului pentru numirea în funcţie a preşedintelui şi 

vicepreşedintelui Centrului, precum şi tematica de concurs şi componenţa comisiilor pentru organizarea 
concursului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor, adoptînd hotărîri 
în acest sens;  

b) organizează concursul pentru ocuparea funcției de preşedinte și vicepreşedinte al Centrului; 
c) propune Președintelui Republicii Moldova numirea şi revocarea din funcţie a preşedintelui şi 

vicepreşedintelui Centrului;  
  d)solicită Președintelui Republicii Moldova dispunerea suspendării din funcţie a preşedintelui şi 

vicepreşedintelui Centrului;  
e) aprobă prin hotărîre regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului, precum şi 

norme interne de conduită; 
f) validează rezultatele concursului pentru numirea în funcția de președinte și vicepreședinte al 

Centrului; 
g) analizează rapoartele anuale ale    Centrului;  
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h) evaluează averile, declarațiile de avere și interese personale ale președintelui și 
vicepreședintelui Centrului; 

i) examinează sesizările şi plîngerile în care sunt vizaţi președintele și vicepreședintele Centrului; 
j) avizează strategia şi planul de activitate a Centrului; 
k) alte atribuții prevăzute de prezenta lege. 
(8) Ședințele Consiliului sunt publice și sunt prezidate de un președinte ales cu majoritatea 

voturilor membrilor desemnați. Ședințele sunt deliberative dacă la acestea participă 2/3 din membrii 
desemnați, iar hotărîrile se adoptă cu votul majorității membrilor desemnaţi. Hotărîrile Consiliului sunt 
semnate de președintele acestuia. 

(9) Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt asigurate de către Centru. 
 

(8) Raportul de membri ai Consiliului de Integritate, care trebuie să fie prezenți pentru ca Consiliul să 
fie în drept să ia decizii trebuie să fie ajustat pentru a reflecta numărul total de membri. Conform 
formulării actuale, 2/3 din 7 membri trebuie să fie prezenți, ceea ce nu este un raport practic.  

 
Articolul 13. Încetarea și suspendarea mandatului de președinte și vicepreședinte al Centrului 
 

(1) Mandatul de președinte și vicepreședinte al Centrului încetează în cazul: 
a) demisiei; 
b) revocării; 
c) expirării mandatului; 
d) atingerii vîrstei de pensionare; 
e) decesului. 
(2) Revocarea președintelui și vicepreședintelui Centrului se face în cazul: 
a) rămînerii definitive a sentinţei de condamnare; 
b) survenirii circumstanțelor care fac ca președintele sau vicepreședintele să nu mai corespundă 

cerinţelor stabilite la art. 8; 
c) imposibilităţii, din motive de sănătate, de a-şi exercita atribuţiile pe o perioadă mai mare de 3 

luni consecutiv; 
d) declarării dispariţiei fără  veste, conform legii. 
e) ineficienţei activităţii instituţiei, constatate prin raportul de audit extern. 
(3) În cazul expirării mandatului de președinte și vicepreședinte al Centrului, concursul pentru 

numirea unui nou președinte și vicepreședinte se organizează cu cel mult 60 de zile de pînă la expirarea 
mandatului.  

(4) În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte și vicepreşedinte al Centrului, vacanţa se 
completează urmînd procedura prevăzută la art. 9. 

(5) Mandatul de președinte și vicepreședinte al Centrului se suspendă: 
a) din momentul punerii sub învinuire, pentru săvîrşirea unei infracţiuni; 
b) în cazul înregistrării în calitate de candidat pentru ocuparea unei funcţii elective; 
c) în cazul acordării concediului de maternitate şi pentru îngrijirea copilului pe un termen de pînă 

la 3 ani. 
(6) Încetarea şi suspendarea mandatului de președinte și vicepreședinte al Centrului se dispune 

prin decretul Președintelui Republicii Moldova la propunerea Consiliului. Decretul privind încetarea și 
suspendarea activității președintelui și vicepreședintelui Centrului se publică în Monitorul Oficial. 

(7) Dacă preşedintele şi vicepreşedintele Centrului sunt suspendaţi din funcţie sau intervine 
vacanţa funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte, Consiliul deleagă atribuţiile de conducere unui inspector 
de integritate. Interimatul încetează la data revenirii în funcţie a titularilor sau la data numirii altor 
persoane. 
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(2)e Deși este importanta responsabilizarea conduceri Centrului, nu este clar modul în care această 
prevedere ar funcționa în practică. Care ar fi criteriile și pragul pentru a concluziona că instituția 
funcționează în mod ineficient și că această ineficiență poate fi atribuită direct șefului sau șefului 
adjunct al Centrului? Clarificări suplimentare ar trebui, de asemenea, să fie furnizate cu privire la 
domeniul de aplicare al auditului extern: În conformitate cu articolul 5(2) raportul anual este supus 
auditului extern (nu activitățile Centrului). Mai mult, ar trebui să fie luat în considerație faptul, dacă 
Centrul își poate permite un audit anual extern efectuat de către o instituție din sectorul privat. 

 
Articolul 14.  Numirea în calitate de inspector de integritate 
 

(1) Poate fi numită în funcţia de inspector de integritate persoana care îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova; 
c) are capacitatea deplină de exerciţiu; 
d) are studii superioare juridice sau economice;  
e) are experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul studiilor, în ultimii 4 ani; 
f) are o bună reputaţie profesională; 
g) nu face și nici nu a făcut parte, în ultimii 3 ani din nici un partid politic; 
h) este aptă din punct de vedere medical să exercite funcţia, conform certificatului medical de 

sănătate eliberat conform legislaţiei în vigoare; 
i) a fost supusă testării cu utilizarea detectorului comportamentului simulat (poligrafului). 
j) cunoaşte limba de stat. 
(2) Se consideră că nu are o bună reputaţie profesională, în sensul alin. (1) şi nu poate candida la 

funcţia de inspector de integritate persoana: 
a) care are antecedente penale, sau a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv 

printr-un act de amnistie sau de graţiere;  
b) a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca 

pedeapsă principală sau complementară drept urmare a hotărîrii judecătoreşti definitive; 
c) care a fost concediată din organizaţiile publicesau autoritățile publice subordonate din 

motive compromiţătoare; 
d) în privința căreia s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al declarării averii 

și intereselor personale, a conflictului de interese, a incompatibilităților și a restricțiilor;  
e) în privința căreia s-a dispus confiscarea averii cu caracter nejustificat. 
(3) Numirea inspectorilor de integritate se face pe baza unui concurs, organizat de Centru potrivit 

regulamentului aprobat prin hotărîrea Consiliului şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și 
pe pagina web a Centrului.   

(4) Candidatul care a susţinut concursul urmează să fie angajat în funcţie numai după prezentarea:
 a) declaraţiei de integritate;      
     b) acordul privind testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf), în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul 
comportamentului simulat (poligraf). 

(5) Funcţia de inspector de integritate este funcţie publică cu statut special. 
 

(2)c Nu este clar dacă aceasta ar reprezenta un criteriu obiectiv pentru a nu fi numit în funcția de 
inspector de integritate. Este concedierea de la o organizație sau instituție publică din motive 
compromițătoare definită în altă lege sau regulament?  
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(4)a Este declarația de integritate definită în legislația cu privire la Centru sau în alt act normativ? Va fi 
formatul declarației de integritate stabilit de către Consiliul de Integritate? 

 
Articolul 15. Activitățile desfășurate de inspectorii de integritate 
 

(1) Inspectorii de integritate desfăşoară următoarele activităţi: 
a) primesc, colectează, centralizează şi procesează date şi informaţii cu privire la situaţia averii 

existente pe durata exercitării funcției ei publice sau de demnitate publică, incompatibilităţi şi conflictele 
de interese  a persoanelor care ocupă o funcţie publică sau de demnitate publică; 

b) verifică declaraţiile de avere şi interese personale; 
c) efectuează controlul depunerii în termen a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese 

personale de către subiecții declarării prevăzuți de Legea privind declararea averii, intereselor personale, 
conflictelor de interese și cadourilor; 

d) evaluează diferenţele vădite (substanţiale) dintre modificările intervenite în avere pe durata 
exercitării mandatului, funcției publice sau de demnitate publică şi veniturile obținute în aceeaşi perioadă; 

e) examinează și soluționează conflictele de interese ale persoanelor prevăzute în Legea privind 
declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor; 

f) sesizează organele competente în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă ori de 
serviciu în cazul constatării stării de incompatibilitate a persoanelor prevăzute în Legea privind declararea 
averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor; 

g) întocmesc acte de constatare în cazul în care, în urma evaluării, identifică elemente de încălcare 
a legislaţiei privind regimul declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, respectiv 
al incompatibilităţilor, restricțiilor, precum şi, după caz, a legislaţiei disciplinare, contravenţionale sau 
penale; 

h) întocmesc acte de constatare în cazul în care, în urma evaluării, nu identifică elemente de 
încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii, al conflictelor de interese, respectiv al 
incompatibilităţilor; 

i) constată contravenţii, examinează cauze contravenţionale şi aplică sancţiuni. 
(2) Inspectorul de integritate este direct responsabil de calitatea evaluării petrecute. În cazul 

constatării atitudinii tendențioase sau al interesului personal nedeclarat în cauza instrumentată, 
inspectorul va purta răspundere disciplinară, administrativă sau penală, după caz. 

 

În mai multe cazuri, (1.d, g, h și 2), articolul folosește termenul "evaluare". Cu toate acestea, acest 
termen nu este utilizat în altă parte în proiectul de lege. Cel mai important, este în contradicție cu 
formulările din articolele 19-26, care folosesc termenul "control". Termenii trebuie să fie armonizați, 
în așa fel încât mandatul inspectorilor de integritate să se potrivească cu descrierea procesului de 
control. 
 
Definiția controlului în articolul 23(a) depășește "verificarea declarațiilor de avere și de interese", 
incluzând "verificarea datelor și informațiilor despre averea existentă, precum și modificările în 
active". Aceste două definiții trebuie să fie în concordanță. 
 
Nu există nici o referire la alte activități legate de procedura de control, cum ar fi propunerea șefului 
Centrului de a începe verificarea din oficiu sau de a efectua verificări preliminare. Ar fi recomandabil 
să se includă printre activitățile desfășurate de către Centru, oferirea serviciilor de consultanță pentru 
subiecții declarației și șefi de instituții pentru identificarea și gestionarea potențialelor conflicte de 
interese. Deoarece acesta este un subiect relativ nou în Republica Moldova, Centrul va fi cel mai bine 
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plasat pentru a oferi acest tip de servicii, chiar dacă conductăorii de instituții vor juca, de asemenea, 
un rol substanțial. 
 
 (2) Nu există nici o menționare referitor la cine va fi responsabil pentru a determina că un inspector a 
fost părtinitor (a avut atitudine tendențioasă, nu a declarat un potențial conflict de interese și cine ar 
fi responsabil pentru aplicarea sancțiunilor corespunzătoare. Mai general, este necesară o astfel de 
prevedere, având în vedere faptul că inspectorii vor fi supuși acestor prevederi, adițional la oricare 
alte reguli, care ar putea exista, ale codului de conduită al sectorului public și al celui intern?        
 

 

Articolul 23. Inițierea controlului averii şi intereselor personale 
 

(1) Controlul  averii şi intereselor personale constă în verificarea declaraţiei de avere și interese 
personale, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, precum şi a modificărilor patrimoniale 
intervenite, atât pe durata exercitării mandatului, funcţiei publice sau de demnitate publică, cât şi în 
decursul a 3 ani după încetarea acestora. 
 (2) După repartizarea aleatorie a dosarului de control, inspectorul de integritate va dispune 
începerea controlului averii și intereselor personale. 

(3) Persoana care este subiect al controlului este informată imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile, 
despre iniţierea procedurii de control prin scrisoare recomandată şi cu aviz de primire, sau prin orice alt 
mijloc care confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.).  

(4) După informarea persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate poate solicita 
persoanelor fizice sau juridice date ori informaţii care nu sunt publice. 

(5) Dacă persoana supusa controlului este căsătorită sau se află în concubinaj, ori dacă are 
persoane la întreţinere, verificarea se va extinde şi asupra averii membrului familiei respectiv. 

(6) În cazul în care se constată că, persoana supusă controlului deţine şi alte bunuri decît cele 
înscrise în declaraţia de avere şi interese personale ori se constată diferenţe vădite între veniturile 
declarate şi averea deținută, inspectorul de integritate solicită persoanei în cauză informaţii şi dovezi 
cu privire la justificarea acestei diferențe şi are obligaţia de a o invita pentru a prezenta un punct de 
vedere. 

 

1) Ar fi recomandabil de schimbat actuala formulare a acestui alineat, fiindcă acum poate fi 
interpretat în două moduri foarte diferite: 1) conținutul declarației de avere poate fi verificat atât în 
perioada în care funcționarul ocupă o funcție în sectorul public, ce poartă obligația de a prezenta 
datele cât și la trei ani după încheierea mandatului și 2) în timpul procedurii de control Centrul poate 
verifica informațiile cu privire la averea și la interesele subiectului declarației, atât pentru perioada 
când ea/el se află în funcție cât și pentru perioada de 3 ani după ce ea/el s-a eliberat din funcție. 
Interpretarea 2 depășește mandatul Centrului, deoarece variațiile de avere după terminarea activității 
în oficiul public nu ar trebui să fie monitorizate prin sistemul de declarare al averii. Interpretarea 1 e 
consistentă cu mandatul unei instituții responsabilă administratea sistemului de declarare al averii. 
 
(3) Nu este clar cum notificând subiectul declarației imediat după ce o declarație este desemnată să 
fie supusă procedurii de control poate contribui la atingerea obiectivelor sistemului de declarare al 
averii. În unele cazuri, acest lucru se va întâmpla imediat după ce Centrul a decis să înceapă procesul 
de control  din oficiu. De exemplu, ca urmare a comparațiilor efectuate de sistemul de verificare 
electronică (compararea datelor depuse în diferiți ani) și a constatărilor de variații mari în avere de-a 
lungul timpului, șeful agenției ar putea decide să lanseze o procedură de control din oficiu. Procedura 
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de control poate fi, de asemenea, lansată în conformitate cu metodologia de control intern (articolul 
19), ceea ce ar putea însemna că timp de un an, subiecții pe care se concentrează controlul ar putea fi 
responsabilii de achiziții din cadrul Ministerului Transporturilor. Conform formulării actuale, în toate 
cazurile de mai sus, subiectul declarației ar trebui să fie notificat în termen de 3 zile. În multe cazuri, 
incoerențele inițiale, care au declanșat controlul ar fi clarificate, iar cazul ar fi închis fără nici o 
constatare de variații de avere nejustificate, declarație falsă, etc. Același rezultat ar putea rezulta din 
verificarea declarațiilor funcționarilor de achiziții publice a unei anumite instituții (din cauza statutului 
lor de risc înalt și fără oricare indicații că ar putea fi inconsistențe în declarații). În cadrul acestui 
scenariu, nu este clar modul în care stratul (etapa) suplimentar de notificare va ajuta procesului, 
subiectului declarației sau eficienței Centrului. În alte cazuri, inconsistențele ar putea în cele din urmă 
duce la constatări de avere nejustificată sau ar contribui la investigații de corupție. În cadrul acestui 
scenariu, notificarea timpurie ar putea eventual permite unui subiect al declarării care este corupt cu 
mai multe oportunități pentru pregătirea documentelor fictive care să justifice dreptul de proprietate 
asupra activelor sau să folosească mecanisme mai complexe pentru a distanță subiectul declarației și 
membrii familiei acestuia de activele ascunse.  
 
(4) Nu este clar cum notificarea subiectului declarației înainte ca informația non-publică să poată fi 
accesată contribuie la realizarea obiectivelor procesului de verificare/control. De asemenea, cum se 
leagă această dispoziție, spre exemplu, cu accesul la informația deținută de sectorul privat – de 
exemplu Băncile?  
 
(5) În conformitate cu proiectul Legii privind declarația de avere, subiecții declarării trebuie să declare 
averea soțului/soției, concubinului, copiilor minori și persoane aflate în întreținere. Cu toate acestea, 
atunci când se realizează procedura de control, numai soțul/soția, concubinul și persoanele 
dependente sunt menționate. Ar fi recomandabil să se includă copii minori în acest alineat, pentru a 
reflecta prevederile proiectului de lege privind declarația averilor și să se includă toate persoanele ale 
căror avere trebuie să fie declarată. 
 
(6) În conformitate cu formularea actuală, la sfârșitul procedurii de control, Centrul poate solicita 
informații de la subiectul declarației numai în două cazuri: 1) există o diferență substanțială între 
venitul declarat și bunurile deținute și 2) sunt bunuri/active care sunt deținute de către subiectul 
declarării sau membrii familiei lui/ei, care nu au fost declarate. Aceste scenarii sunt prea limitate și o 
formulare mai largă ar trebui să fie utilizată referitor la orice informații inexacte sau incomplete 
incluse în declarații, precum și inconsistențe în informația declarată. 
 

 
Articolul 24. Drepturile persoanei supuse controlului 
 

(1) Persoana informată şi invitată potrivit art. 23 alin. (2) poate să prezinte date sau informaţii 
pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris sau prin 
intermediul reprezentantului legal. 

(2) După începerea procedurii de control, persoana supusă controlului are dreptul: 
a) să ia cunoştinţă de actele şi de materialele dosarului; 
b) să fie asistată de un avocat sau de un reprezentant legal; 
c) să prezinte date şi informaţii. 
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(1) Paragraful la care se face referire aici nu se potrivește cu formulările din articolul 23(2). Mai mult 
ca atât, conform textului actual, nu este clar dacă aceasta se referă la drepturile subiectului 
declarației la începutul sau la sfârșitul procedurii de control. 
 
(2) Nu este clar care ar fi avantajul pentru obiectivele sistemului de declarare a averii și pentru 
procedura de control acordarea dreptului subiectului declarației de a accesa în orice moment după 
începerea procedurii de control toate documentele referitoare la caz, de a fi asistat de un avocat sau 
de un reprezentant legal pentru a furniza date și informații. O alternativă care ar putea fi mai benefică 
pentru procedură ar putea include opțiunea ca inspectorul să invite subiectul declarării (asistat de un 
avocat sau reprezentant legal în cazul în care subiectul declarării alege aceasta) să furnizeze informații 
în orice moment după ce procedura de control a fost demarată. Obligația de a invita subiectul 
declarării să răspundă la constatările inspectorului de integritate la finalul procesului de control este 
suficientă și deja menționată în Articolul 23(6). 
 
Ar fi de asemenea recomandabil de specificat că subiectul declarării/persoana supusă controlului nu 
poate avea acces la sesizarea depusă de o persoană fizică sau juridică.  
 

 

Articolul 25. Procedura de control a averii şi intereselor personale 
 

(1) În procesul de verificare a averii inspectorul de integritate este în drept să solicite tuturor 
organizațiilor publice şi instituţiilor publice subordonate implicate, altor persoanelor fizice sau juridice, 
inclusiv instituțiilor financiare, documentele şi informaţiile necesare pentru realizarea controlului averii 
şi intereselor personale. 

(2) La solicitarea motivată a inspectorului de integritate, conducătorii organizațiilor publice şi 
instituţiilor publice subordonate implicate, altor persoanele fizice sau juridice, inclusiv ai instituțiilor 
financiare sînt obligate să comunice ori să prezinte Centrului, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de 
la recepţionarea solicitării, pe suport de hîrtie sau în format electronic, datele, informaţiile, înscrisurile şi 
documentele justificative solicitate. 

(3) Inspectorul de integritate poate solicita informații de la organizațiile și asociațiile 
internaţionale. 

 (4) Pentru lămurirea tuturor aspectelor privind controlul averii şi intereselor personale, 
inspectorul de integritate  poate dispune cu acordul persoanei supuse controlului efectuarea unei 
expertize, potrivit legii, cu acordul persoanei a cărei avere este supusă  verificării. Această expertiză se 
efectuează din contul Centrului. 

(5) Persoana supusa controlului are dreptul să-şi aleagă un expert asistent din cont propriu. 

(6) În cazul în care persoana supusă controlului nu îşi dă acordul pentru efectuarea expertizei, 
inspectorul de integritate poate solicita instanței judecătorești în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul 
persoana supusă controlului, dispunerea efectuării unei expertize, din contul Centrului.  

  

(1) Ar trebui să se examineze dacă accesul la bazele de date electronice din sectorul public prin 
intermediul sistemului de e-integritate este reglementat (de exemplu baza de date a administrației 
fiscale). Dispoziția ar putea fi prea îngustă și potențial ar putea reglementa doar cererile de informare 
pe suport de hârtie. Comentariul de mai sus privind accesul la bănci este de asemenea relevant - cum 
va fi o astfel de cerință pusă în aplicare - prin scrisoare ce solicită prezentarea documentelor; solicită 
aceasta schimbări la alte acte legislative sau există o necesitate de a include sancțiuni dacă băncile nu 
se conformează? 
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(3) Nu este clar dacă acest paragraf se referă la birourile interne ale organizațiilor și asociațiilor 
internaționale, sau se referă la informații deținute în afara țării – ceea ce este probabil nu ar fi 
executabil. 
 
 (4)  De ce a fost considerat necesar să se solicite acordul persoanei supuse controlului pentru 
expertul Centrului? În cazul în care persoana supusă controlului decide astfel, el ar putea obține 
propriul expert, conform paragrafului 5. Aceasta procedura va face potential munca de control mai 
dificila si prin paragraful 6, va crea posibilitatea de a amâna procesul de control.   

 
Articolul 26. Rezultatele controlului 
 

(1) În cazul în care, după exprimarea, verbală sau în scris, a punctului de vedere al persoanei 
invitate sau, în cazul neprezentării acestuia în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării 
informării, se constată că între averea deținută pe parcursul exercitării funcţiei şi veniturile obţinute în 
aceeaşi perioadă este o diferență vădită (substanţială) şi/sau deţinerea averii cu caracter justificat, 
inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza trimiţîndu-se instanţei de judecată 
competente, pentru dispunerea confiscării averii cu caracter nejustificat. Confiscarea se poate referi la 
întreaga avere deținută de subiectul declarării averii și intereselor personale, a unei părți din aceasta 
sau a unui/unor bun/bunuri determinat/e.  

(2) În lipsa confirmării prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate poate întocmi actul de 
constatare după informarea subiectului controlului în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) . 

(3) În cazul în care se constată existenţa unor probe sau indici privind săvîrşirea unor fapte 
penale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală. 
            (4) În cazul în care se constată existența anumitor încălcări ale legislației fiscale, inspectorul de 
integritate sesizează organele fiscale în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale potrivit legii. 
            (5) Dacă se constată încălcarea prevederilor legale ce țin de termenul de depunere a declarației de 
avere și interese personale, inspectorul de integritate, întocmește procesul-verbal de contravenție. 
 (6) Dacă nu constată una din situațiile prevăzute la alin. (1), (3)– (5) inspectorul de integritate va 
înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare. 

(7) Acţiunile şi actele efectuate de Centru în cadrul controlului averii nu sînt publice, cu excepţia 
actului de constatare. 
 

(1) Prezentul alineat are nevoie de 2 modificări, în scopul de a se referi la diferența substanțială dintre 
active și venituri în timpul mandatului funcționarului și a caracterului lor nejustificat. Mai exact, 
cuvântul "sau" trebuie sa fie eliminat, iar cuvântul "justificat" trebuie sa fie schimbat în "nejustificat". 
Comentariile anterioare privind extinderea confiscării pentru a acoperi valoarea diferenței 
substanțiale sunt, de asemenea, relevante. De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă subiectul declarației a 
decis să lichideze active/bunuri la notificarea că declarația sa a fost supusă verificării?  
 
Atat (3) cat și (4)  se referă la sesizarea autorității competente. În ambele cazuri, experții privind 
existența unei infracțiuni sunt de la instituția care primește sesizarea. Poate fi util să se stabilească un 
standard privind "motivul de a suspecta" aplicabil sesizării fie a autorității penale sau a celei fiscale. 
 
Cu referire la (7), există o necesitate de a include o prevedere de stabilire a cerințelor de secretizare 
referitor la acele persoane de la instituțiile publice, etc., care ar putea fi contactate de către 
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inspectorul pentru informare, și, de asemenea, a unei penalități pentru orice încălcare a unor astfel 
de clauze de secretizare?  

 
Articolul 31. Rezultatele controlului respectării regimului juridic al conflictului de interese, 
incompatibilităților sau restricțiilor 
 
           (1) Urmare a controlului inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care 
constată că: 
            a) persoana supusă controlului a emis/adoptat un act administrativ, a încheiat direct sau prin 
persoane interpuse un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea 
dispoziţiilor legale privind conflictul de interese; 

b) persoana dată s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate; 
c) persoana a încălcat restricţiile prevăzute de lege. 
(2) Actul de constatare a încălcării regimului juridic al conflictului de interese, a incompatibilităţii 

sau restricţiilor se întocmește în conformitate cu prevederile art. 27 și se aduce la cunoştinţa persoanei 
vizate de acesta în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data adoptării. 

(3) Persoana poate contesta actul de constatare în condițiile stabilite de art. 28.  
(4) Actul de constatare al încălcării regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităţii 

sau restricţiilor rămîne definitiv după expirarea termenului specificat la art. 28 alin. (2).  
 

(1)a Formularea "a participat la adoptarea unei decizii" poate să lase loc pentru interpretări. Aceasta 
se referă la acordarea de recomandări, votului în cadrul unui organ colegial? Cât de mult participare 
este considerată ca fiind suficientă? O opțiune ar fi să se facă referire la participarea personală și 
substanțială  

 
Articolul 32. Efectele constatării încălcării regimului juridic al conflictului de interese 

 
(1) La rămînerea definitivă a actului de constatare a încălcării regimului juridic al conflictului de 

interese, Centrul sesizează imediat conducerea organizaţiei publice, instituţiei publice subordonate sau 
autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării pentru declanșarea procedurii 
disciplinare sau, după caz, în vederea încetării mandatului, raporturilor de muncă sau de serviciu a 
persoanei care a emis/adoptat actul administrativ, a încheiat direct sau prin persoane interpuse actul 
juridic sau a luat sau participat la luarea deciziei cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de 
interese. 

(2) Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, 
sancţiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data rămînerii definitive a actului 
de constatare sau de la expirarea termenului de contestare, în cazul în care actul de constatare al Centrului 
nu a fost contestat.  

(3) La rămînerea definitivă a actului de constatare a încălcării regimului juridic al conflictului de 
interese, Centrul dacă este cazul, în termen de 3 luni adresează instanței de judecată o cerere de 
chemare în judecată privind declararea nulității absolute a actului administrativ emis/adoptat, actului 
juridic încheiat direct sau prin persoane interpuse sau deciziei luate cu încălcarea dispoziţiilor legale 
privind conflictul de interese. 
            (4) Cererea de chemare în judecată se depune din oficiu de Centru sau la cererea persoanei care se 
consideră lezată într-un drept al său, a libertăţii ori a unui interese legitim al său ca urmare a unui conflict 
de interese. 
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(5) Cererea de chemare în judecată se depune în instanţă şi în cazul cînd persoana care a 
emis/adoptat un act administrativ, a încheiat un act juridic direct sau prin persoane interpuse sau a luat o 
decizie cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese nu mai deţine funcţia respectivă.  

(6) Instanţa de judecată  poate dispune motivat, suplimentar constatării nulităţii absolute  a 
actului administrativ emis/adoptat, a actului juridic încheiat direct sau prin persoane interpuse sau 
deciziei luate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese  și repunerea părţilor în 
situaţia anterioară. 

(7) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3)-(6) actele normative şi judiciare. 
 

(3) și (6) Ambele alineate se referă la sancționarea funcționarilor, care au acționat în timp ce se aflau 
într-o situație de conflict de interese și care lucrau cu actele administrative și cu contractele care 
rezultau din aceste acțiuni. Aceasta este o abordare bine venită. Însă, întrucât actele administrative și 
contractele pot acoperi o gamă largă de situații și sectoare, ar fi recomandabil să se introducă 
formulări care s-ar referi, de asemenea, la interesul public, atunci când se caută anularea actelor și 
deciziilor administrative. De exemplu, dacă o situație de conflict de interese este descoperită atunci 
când un pod este deja pe jumătate construit, anularea absolută a contractului și restabilirea situației 
inițiale a părților, cel mai probabil nu va fi în interesul public.  

 
Articolul 33. Efectele constatării încălcării regimului juridic al incompatibilităților 
 

(1) La rămînerea definitivă a actului de constatare a încălcării regimului juridic al 
incompatibilităților, Centrul sesizează în termen de 15 zile conducerea organizaţiei publice, instituţiei 
publice subordonate sau autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării pentru 
declanșarea procedurii disciplinare împotriva persoanei în privința căreia s-a constatat încălcarea 
regimului juridic al incompatibilităților sau, după caz, în vederea încetării mandatului, raporturilor de 
muncă sau de serviciu ale acesteia. 

(2) Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, 
sancţiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data rămînerii definitive a 
actuluide constatare sau de la expirarea termenului de contestare, în cazul în care actul de constatare al 
Centrului nu a fost contestat.  

(3) Centrul adresează în termen de 6 luni instanței de contencios administrativ, o cerere de 
chemare în judecată privind declararea nulității absolute a actului administrativ emis/adoptat, actului 
juridic încheiat sau deciziei luate de subiectul declarării aflat în stare de incompatibilitate.   

(4) La solicitarea Centrului, persoana în privința căreia s-a constatat încălcarea regimului juridic al 
incompatibilităților, act contestat de către persoana vizată și care se află pe rolul instanței, se suspendă 
din funcţie  pe durata litigiului, pînă la pronunțarea unei hotărîri judecătorești definitive. Suspendarea se 
solicitată doar în cazul în care dispozitivul actului de constatare prevede încetarea mandatului, 
raporturilor de muncă sau de serviciu a persoanei vizate de actul de constatare. 

 

(3) Vedeți comentariile de mai sus privind Articolul 32.     

 
Articolul 35. Procedura de executare a hotărîrilor privind confiscarea averii cu caracter nejustificat 
 

(1) Hotărârea judecătorească rămasă definitivă, prin care se constată caracterul nejustificat al 
averii se transmite Centrului pentru informare și Ministerului Finanțelor pentru executare. 

(2) În cazul dispunerii confiscării unei cote-părți din avere sau a anumitor bunuri determinate, 
acestea se vor valorifica prin vînzare la licitaţie, în conformitate cu procedura stabilită de Guvern sau după 
caz vor fi transmise în proprietatea statului. 
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(3) În cazul licitaţiei,preţul de pornire nu poate fi mai mic decît valoarea bunului, stabilită de 
instanţă în baza expertizei.  

(4) Procedura de confiscare începută asupra unei persoane, continuă şi împotriva moştenitorilor 
acesteia, dar numai în termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii. Moştenitorii răspund numai în 
limita valorii masei succesorale.  

 

Un dosar va avansa atunci când procedura de control identifică "proprietate cu caracter nejustificat", și 

anume acea proprietate va constitui subiectul confiscării. Totuși, există careva prevederi disponibile 

pentru a imobiliza această proprietate, astfel încât subiectul declarării să nu poată dispune de ea (să nu 

o poată disipa)? Dacă astfel de prevederi sunt disponibile în temeiul legislației, este fezabil ca o 

imobilizarea a activelor/bunurilor să fie obținută înainte ca subiectul declarării să dispună de 

proprietate? 

Având în vedere cele de mai sus, ar putea fi logic să se obțină un ordin de confiscare pentru valoarea 

monetară (Lei) a proprietății identificate, ca avand caracter nejustificat, care poate fi apoi îndeplinită 

prin mijloacele prevăzute de prezentul articol, dar, mai în general împotriva oricărei proprietăți deținute 

de subiectul declarării sau de familia lui/ei etc. 

 
Proiectul de Lege privind declararea averii,intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor 
 
Articolul 2. Noţiuni 
 
 În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni: 

 avere - totalitatea bunurilor mobile şi imobile, deţinute în proprietate, cu drept de uzufruct, de 
uz, de abitaţie, de superficie ori aflate în posesia declarantului sau a membrilor familiei lui în baza 
contractelor de mandat, de comision, de administrare fiduciară, precum şi a contractelor translative de 
posesie şi de folosinţă (locaţiune, arendă, leasing, comodat) şi a drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale 
dobîndite de subiectul declarării în țară sau străinătate; 
 concubin/concubină – partenerul/partenera consensual(ă) care are cu subiectul declarării o 
relație durabilă și stabilă, conviețuind împreună prin liber consimțămînt fără îndeplinirea formelor legale 
de căsătorie; 

conflict de interese – situaţia în care subiectul declarării are un interes personal ce  influenţează, 
poate sau pare a influenţa exercitarea imparţială şi obiectivă a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce îi revine 
potrivit legii; 
 diferenţă vădită (substanţială) – diferenţă între veniturile realizate de către subiectul declarării în 
comun cu membrii familiei pe parcursul exercitării mandatului, funcţiei sau demnității publice şi averea 
dobîndită în aceiaşi perioadă, care depăşeşte cu cel puţin 150000 lei din venitul  subiectului declarării şi 
membrilor familiei acestuia pentru aceiaşi perioadă; 
 instituţie publică subordonată – organizaţie înfiinţată de autorităţile publice centrale sau locale 
pentru asigurarea implementării politicii statului în anumite subdomenii sau sfere din domeniile de 
activitate încredințate de autoritățile publice; 
 interes personal –  orice interes material sau nematerial al subiectului declarării care rezultă din 
necesităţile sau intenţiile acestuia, din activităţile sale în cal itate de persoană privată, din relaţiile cu persoane 
apropiate sau persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relaţiile sau afiliaţiile cu organizaţii 
necomerciale şi organizaţii internaţionale, precum şi care rezultă din preferinţele sau angajamentele persoanei; 

membru de familie – soţ/soţie, concubinul/concubina, copii minori, inclusiv cei adoptivi şi 
persoane aflate la întreţinere;  
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organizație publică – orice autoritate publică, autoritate judecătorească, autoritate reprezentativă, 
autoritate de jurisdicție, autoritate publică centrală, autoritate a administrației publice centrale sau locale, 
autoritatea publică autonomă, instituție publică, instituție autonomă în cadrul autorității publice, organizaţie de 
stat autonomă, organ de stat specializat, organ de stat, organ executiv permanent, organ colegial cu statut de 
persoană juridică de drept public, organ administrativ, organ de autoadministrare, organ central de specialitate, 
persoană juridică publică autonomă, întreprindere de stat sau municipală, societate comercială sau instituţie 
financiară cu capital de stat;  

  persoană aflată la întreţinere –persoana care întruneşte una din următoarele condiții: 
a) este un ascendent sau descendent al subiectului declarării,al soţiei/soţului sau 

concubinei/concubinului acestuia (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie 
rudă de gradul doi în linie colaterală;  

b) locuieşte împreună cu subiectului declarării  sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la 
secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt din țară și străinătate mai mult de 5 luni pe parcursul 
anului fiscal;  

c) este întreţinută de subiectului declarării, inclusiv în baza contractului de întreţinere pe viaţă;  
d) are un venit anual ce nu depăşeşte două salarii medii pe economie;  

 persoană apropiată – membru de familie, persoana înrudită prin sînge sau adopţie pînă la gradul 
IV şi persoana înrudită prin afinitate pînă la gradul II;  
 venit – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de provenienţă, obţinut de subiectul declarării 
şi de membrii familiei acestuia, atît în ţară, cît şi în străinătate. 
 

Pentru a asigura că legislația cuprinde cât mai mult posibile forme de proprietate și control al 
activelor, ar fi recomandabil de a extinde definiția de "avere”.  O categorie care lipsește acum sunt 
activele intangibile. Formularea actuală include o mulțime de scenarii, cu toate acestea, nu poate fi 
exhaustivă, dat fiind faptul că ar putea exista forme de proprietate și de control, fie utilizate pe plan 
intern sau în străinătate, care nu sunt abordate în mod explicit. De aceea  scenariile menționate în 
prezentul proiect ar putea fi incluse, făcând clarificarea că enumerarea lor nu este exhaustivă.  
O abordare ar putea fi de a utiliza definiția termenului "proprietate" din Directiva a 3-a a UE privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului și anume 
bunuri de orice fel, materiale sau nemateriale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, și 
documente sau instrumente legale în orice formă, inclusiv cele electronice sau digitale, care atestă 
dreptul de proprietate sau un interes în aceste active și a preciza că aceasta include scenariile de 
proiectul actual.  
O opțiune pentru formularea ce ar include aspectele de mai sus ar putea fi: 
„Avere”- Bunuri de orice fel, materiale sau nemateriale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, 
și documente sau instrumente legale în orice formă, inclusiv cele electronice sau digitale, care atestă 
dreptul de proprietate sau un interes în aceste bunuri care apartin subiectului declarației sau 
membrilor familiei sale in tara sau în străinătate (inclusiv toate bunurile mobile și imobile, deținute de 
subiect cu drept de uzufruct, de uz, de abitatie, de superficie ori aflate în posesia subiectului declarației 
sau a membrilor  familiei sale în baza contractelor de mandat, de comision,  de administrare fiduciară, 
precum și, a contractelor translative de  posesie și folosință (locațiune, arenda, leasing, comodat) și a 
drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobandite de subiectul declarării sau membrii familiei ). 
  
Este termenul "concubin, concubină” definit mai detaliat în legislația Republicii Moldova? Nu este clar, 
doar prin utilizarea acestei definiții, cine ar fi inclus  în această categorie? Ar aparea obligația de a 
depune declarații de avere, atunci când subiectul declarării și concubinul/a sunt înregistrați la aceeași 
adresă pentru o anumită perioadă de timp? 
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Definiția "persoanei aflate la intreținere" necesită o clarificare suplimentară. Paragraful "d" ar trebui 
să fie legat de unul din celelalte paragrafe, altfel nu este clar modul în care un individ specific care are 
un venit anual ce nu depășește două salarii medii  pe economie va fi legat de subiectului declarării 
(funcționar public). 

Articolul 3. Subiecţii declarării averii și intereselor personale  
 
    (1) Subiecţi ai declarării averii și intereselor personale sînt:  
    a) persoanele care deţin funcţii de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 
iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; 
 b) membrii Consiliului de observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania 
„Teleradio-Moldova”; consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale; deputaţii 
în Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia; conducătorul şi adjuncţii acestuia din 
cadrul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului;  
 c) membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul profesorilor; 
 d)  membrii nepermanenți ai Comisiei Electorale Centrale; 
 e) conducătorii şi adjuncţii acestora din cadrul instituţiei publice subordonate, din cadrul 
întreprinderii de stat sau municipale, societăţii comerciale cu capital de stat, instituţiei financiare cu 
capital de stat;  
 f) personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; 
 g) funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special. 
 (2) Subiecţii prevăzuţi la alin. (1) sunt incluşi în Registrul electronic al subiecţilor declarării averii 
şi intereselor personale, ţinut de Centrul Naţional de Integritate în modul stabilit de Guvern. 
 

Lista actuală de funcționari care au obligația de a depune declarațiile de avere este extrem de mare în 
raport cu dimensiunea sectorului public și cuprinde un număr considerabil de subiecți de depunere a 
declarației care au capacitate limitată de a se angaja în corupție la scară mare sau medie sau în situații 
conflict de interese cu impact înalt. Chiar dacă oficialii s-ar implica în acte de corupție de nivel scăzut, 
ar fi foarte probabil greu de identificat folosind declarațiile de avere. Mai mult decât atât, un sistem 
de declarație a averilor cu un număr foarte mare de subiecți necesită multe resurse pentru domenii 
cum ar fi asigurarea respectării obligației de a declara sau comunicarea cu subiecții și astfel rămân mai 
puține resurse disponibile pentru verificarea conținutului declarațiilor de avere. 
Folosind rezultatele muncii care a fost deja efectuată în Republica Moldova în ceea ce privește 
identificarea sectoarelor și pozițiilor, care au cel mai mare risc de corupție, anumite categorii de 
subiecți ar putea fi eliminați de pe lista subiecților declarării averii. 
 

 
Articolul 4. Obiectul declarării  

 
(1) Subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară: 
a) veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei;  

 b) bunurile mobile şi imobile, inclusiv cele nefinalizate , deținute în proprietate, cu drept de 
uzufruct, de uz, de abitație, de superficie ori aflate în posesia subiectului declarării sau a membrilor 
familiei lui în baza contractelor de mandat, de comision, de administrare fiduciară, precum şi a 
contractelor translative de posesie şi de folosinţă (locaţiune, arendă, leasing, comodat); 

c) bunurile transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, către 
orice persoană fizică sau juridică în ultimele 12 luni și a căror valoare depășește suma de 35000 lei fiecare; 

d) activele financiare, adică economiile care depășesc suma de 20 000 lei, conturile bancare, 
unități de fond în fondurile de investiţii, formele echivalente de economisire şi investire, plasamentele, 
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obligaţiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care incorporează drepturi 
patrimoniale personale sau ale membrilor familiei de împrumut, alte documente care incorporează 
drepturi patrimoniale ale subiectului declarării sau membrilor familiei lui, investiţiile directe în monedă 
naţională sau în valută străină făcute de el sau de membrii familiei lui, precum şi alte active financiare; 

e) datoriile personale sau ale membrilor familiei acestuia sub formă de debite, ipoteci, garanţii 
emise în beneficiul unor terţi, împrumuturi şi credite; 

f) cadouri, servicii sau avantaje primite personal sau de membrii familiei, gratuit sau 
subvenționate față de valoarea de piață din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale, 
instituții publice naționale sau străine, organizații internaționale a căror valoare individuală depăşește 
suma de 3 000 lei; 
           g) bunurile sub formă de metale şi pietre preţioase, obiectele de artă și de cult, colecții de artă, 
numismatică, filatelie, arme, obiectele care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal a 
căror valoare însumată depăşeşte 100 000 lei, deţinute personal sau de membrii familiei; 
           h) cota-parte/acţiuni în capitalul social al agentului economic a subiectului declarării şi membrilor 
familiei acestuia; 
 i) drepturile patrimoniale deţinute personal sau de membrii familiei care decurg din drepturile de 
autor, brevete sau drepturi de proprietate intelectuală;  

j) calitatea de membru în organele de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor 
organizaţii necomerciale sau societăţi comerciale; 

k) calitatea de fondator, asociat sau acţionar al unui agent economic;  
l) contractele, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile încheiate sau aflate în 

derulare în timpul exercitării funcţiei/mandatului finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
externe ori încheiate cu societăţile comerciale cu capital de stat; 

m) calitatea de membru în organele colegiale din cadrul organizațiilor publice sau instituțiilor 
publice subordonate.     

(2) Prevederile art. 4 se aplică faţă de averea şi interesele personale pe teritoriul Republicii 
Moldova şi de peste hotarele ei.  
 

În scopul de a promova transparența în ceea ce privește bunurile și interesele funcționarilor, precum 
și pentru a reduce oportunitățile de a ascunde veniturile din corupție, nefiind în acelasi timp puși în 
situația de a minți privind aceasta, includerea conceptului de beneficiar efectiv ar fi recomandabilă. 
Aceast aspect trebuie luat  în considerație, în special, la paragrafele d, g, h, k, l. Paragrafele j, k, l, m ar 
trebui să se refere, de asemenea, și la membrii familiei.  
 
O metodă de a încorpora aceste aspecte este de a include un paragraf general la începutul articolului, 
care ar clarifica faptul că subiecții declarației vor declara toate activele lor  și ale membrilor familiilor 
lor (termenul Românesc care poate fi inclus aici este: ‚avere’, utilizând definiția propusă în 
comentariile noastre la articolul 2 de mai sus. 
 
(l) Prezentul paragraf are nevoie de clarificări suplimentare. Este clar cine este de o parte a 
contractelor (entități din sectorul public), dar nu este clar cine este contrapartida (de cealaltă parte). 
Având în vedere obiectivele legislației, entitățile care ar putea fi incluse sunt: subiectul declarării și 
membrii de familie (ca persoane fizice), entitățile ale căror proprietari efectivi sunt subiecți ai 
declarației și membrii familiilor lor. 
 
Categoriile de informații din acest articol trebuie să fie în concordanță cu informațiile, care declaranții 
trebuie să le furnizeze în formular. Acest aspect este problematic în legislația în vigoare, așa că ar 
trebui să i se acorde atenție deosebită.  
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Articolul 7. Persoanele responsabile de colectarea  declaraţiilor 
 
 (1) În cadrul entităţilor în care activează persoane care, în conformitate cu prezenta lege, au 
obligaţia de a depune declaraţii se desemnează, din cadrul serviciului resurse umane, persoane 
responsabile de colectarea declaraţiilor.  
 (2) Declaraţiile se depun la persoanele responsabile de colectarea lor în termenele stabilite la art. 
6. 
 (3) Persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor au următoarele atribuţii: 
 a) primesc şi înregistrează declaraţiile într-un registru special, denumit Registrul declaraţiilor de 
avere şi interese personale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Registrul declaraţiilor de avere și 
interese personale nu este publică;  
      b) eliberează imediat subiectului declarării o dovadă de primire a declarației depuse, conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 3; 
 c) la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor; 
 d) acordă consultanţă referitor la completarea şi prezentarea în termen a declaraţiei; 
     e) la solicitarea subiectului declarării, acordă consultanţă referitor la aplicarea prevederilor 
legale privind declararea şi verificarea averii și intereselor personale; 
 f) verifică respectarea condiţiilor de formă  ale declaraţiilor în conformitatea cu prevederile art. 
8, iar în cazul identificării unor nereguli restituie şi recomandă subiectului declarării rectificarea 
declaraţiei; 
 g) actualizează permanent Registrul electronic al subiecţilor declarării averii şi intereselor 
personale. 

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (3), persoanele responsabile de colectarea 
declaraţiilor se subordonează direct conducătorului entităţii respective, care răspunde pentru 
desfăşurarea în bune condiții a activității acestora. 
            (5) Persoanele responsabile de colectarea declarațiilor au dreptul să prelucreze date cu caracter 
personal. 
 

Sistemul de declarare a averilor din Republica Moldova va trece de la depunerea declarațiilor pe 
suport de hârtie la depunerea electronică. Având în vedere acest lucru, ar fi util să se precizeze rolul 
colectorilor în perioada de tranziție, atunci când ambele sisteme vor fi utilizate și în momentul în care 
procesul de transmitere va include doar depunerea electronică a declarațiilor. 
 
De exemplu, în cadrul sistemului de e-integritate (depunerea electronică și verificarea), colectorii vor 
furniza informații în sistem privind modificările în statutul subiecților declarării care sunt relevante 
pentru sistemul de declarare (angajarea, sfârșitul mandatului), pentru a ajuta la procesul de 
respectare a obligației de a depune declarația. După ce sistemul e-integritate va fi operațional și toți 
subiecții declarării  îl vor utiliza, nu va fi nevoie de verificarea formală a conținutului (paragraful (3) f) 
efectuată de colectori.  
 
Articolul 15 din Legea cu privire la Centrul Național de Integritate nu include nici o formulare 
referitoare la instruirea colectorilor cu privire la activitățile menționate în alineatele (3) (e) și (f) ale 
Articolului 7. În plus, toate activitățile noi legate de sistemul de depunere electronică a declarațiilor, 
care necesită pregătirea colectorilor trebuie, de asemenea, să fie incluse în articolul 15 (Legea privind 
Integritatea Națională).      
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Articolul 8. Verificarea condițiilor de formă ale declarațiilor  
 
     (1) Persoanele responsabile de colectarea declarațiilor verifică respectarea condițiilor de formă 
ale declarațiilor, stabilite de prezenta lege. 
 (2) Dacă persoana responsabilă de colectarea declarațiilor identifică deficiențe în completarea 
declarației, recomandă declarantului rectificarea declarației în termen de 10 zile lucrătoare din momentul 
solicitării rectificării. Faptul transmiterii declarației pentru rectificare și primirii declarației rectificate se 
consemnează în Registrul declarațiilor de avere și interese personale. 
 (3) După verificarea declarațiilor, persoanele responsabile de colectarea lor expediază Centrului 
Național de Integritate, în termen de 20 de zile de la primire, declarațiile, inclusiv cele rectificate şi  
extrasul autentificat din Registrul declarațiilor de avere și interese personale, precum şi lista subiecților 
declarării care nu au depus sau au depus cu întîrziere declarațiile de avere şi interese personale. 
 (4) Declarațiile președintelui, vicepreședintelui Centrului Naţional de Integritate, sînt transmise, 
în termen de 20 de zile de la primire, Consiliului de Integritate, fiind însoţite de extrasul autentificat din 
registrul declarațiilor. 
            (5) Declarațiile inspectorilor de integritate vor verificate de Centrul Național de Integritate 
conform procedurii generale aplicabile controlului averii și intereselor personale. 
 

Funcțiile colectorilor specificate în acest articol vor fi, de asemenea, afectate de introducerea 
sistemului electronic de depunere a declarațiilor și a procesului automatizat de verificare a datelor. 
Este necesar de specificat diferitele funcții, în funcție de etapa relevantă- sistem dual (date pe hârtie 
și în format electronic) și sistem exclusiv electronic.  

 
Articolul 17.  Declararea conflictului de interese   
 
       (1) Subiectul declarării se poate afla în următoarele categorii de conflicte de interese: 

a) conflict de interese potenţial; 
b) conflict de interese real; 
c) conflict de interese consumat. 
(2) Conflictul de interese potenţial reprezintă situaţia în care interesele personale ale 

subiectului declarării pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea mandatului, funcției 
sau demnității publice și se declară în condițiile art. 4-6. 

(3) Conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve 
cereri, să emită un act administrativ, să încheie un act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei 
decizii în care are interese personale sau care vizează persoanele apropiate, persoanele fizice şi juridice 
cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau poate influenta asupra imparțialității și 
obiectivității exercitării mandatului, funcției  publice sau de demnitate publică. 

(4) În cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat: 
a) să informeze şeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de 

la data constatării, despre conflictul de interese în care se află; 
b) să nu emită un act administrativ, să nu încheie un act juridic, să nu ia sau să nu participe la 

luarea unei decizii în exercitarea mandatului, funcției publice sau de demnitate publică, pînă la 
soluționarea conflictului de interese real.  

(5) Informarea despre apariția conflictului de interese real se va face pînă la soluționarea cererii, 
emiterea unui act administrativ, încheierea unui act juridic, participarea la luarea unei decizii sau luarea 
unei decizii și va lua forma unei declarații, scrise ce trebuie să conțină date despre natura conflictului 
real şi cum acesta influențează sau poate influenta îndeplinirea imparțială şi obiectivă a  mandatului, 
funcției publice sau de demnitate publică.  
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         (6) Declarația privind conflictul de interese se înregistrează în Registrul declarațiilor de conflict de 
interese, conform anexei nr. 4. 
         (7) Președintele Republicii Moldova, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, deputații în 
Parlament, Prim-ministrul, membrii Guvernului, Procurorul General, Președintele Consiliului Superior al 
Magistraturii, Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, deputații în Adunarea Populară a unităţii 
teritoriale autonome Găgăuzia, președintele raionului, consilierii locali şi alţi conducători ai organizaţiilor 
publice sau instituțiilor publice subordonate, sunt obligaţi să informeze Centrul National de Integritate 
despre orice situație de conflict de interese real în care se află. 
            (8) Preşedintele Centrului Naţional de Integritate este obligat să informeze Consiliul de Integritate 
despre conflictul de interese real în care se află.     

(9) Conflict de interese consumat este situaţia în care subiectul declarării a emis un act 
administrativ, a încheiat un act juridic, a participat la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, 
funcției sau demnității publice cu încălcarea prevederilor alin. (4).  
  

(2)  Definiția unui potențial conflict de interese poate fi de mare ajutor în formarea persoanelor și 
supraveghetorilor să fie conștienți de "potențialul" ca un anumit interes, poate deveni un conflict 
"real" și, astfel, să declanșeze cerințele de raportare și de recuzare din partea 
demnitarului/funcționarului și decizii de soluționare a conflictului din partea unui alt funcționar. Din 
păcate, nu există nici o prevedere în acest proiect de lege sau în proiectul pentru Centru care să 
prevadă acest tip de consiliere. Termenul, de asemenea, nu este utilizat în orice alt loc decât ca o 
definiție, astfel încât se poate crea confuzie. Desigur un inspector s-ar putea referi la el când închide 
un caz sau chiar într-o constatare, dar are valoare ca un concept preventiv și ar trebui să existe o 
pregătire a funcționarilor și consiliere cu privire la sensul său.  
 
În experiența noastră de analiză a sistemelor de declarare a averilor/conflict de interese și de  
furnizare a asistenței tehnice  în acest subiect, am văzut rolul-cheie pe care o funcție consultativă 
poate să îl  joace în special în sistemele în care conceptul de conflict de interese este relativ nou.  
 
În experiența noastră analizând sisteme de divulgarea / conflict de interese și furnizând asistență 
tehnică la acest subiect, am văzut rolul-cheie pe care o funcție consultativă poate juca în special în 
sistemele în care conceptul de conflict de interese este relativ nou.  
(4), (5) În ceea ce privește gestionarea conflictelor reale, procedurile par logice, dar acestui proiect de 
lege și proiectului de lege care înființează Centrul le lipsește componenta practică  de mari dimensiuni 
privind modul în care funcționarii ar trebui să cunoască mai întâi ce înseamnă un conflict de interese 
și în al doilea rând ce măsuri ar trbui să întreprindă într-un timp foarte scurt. Mai mult, persoana care 
trebuie să "soluționeze" conflictul trebuie să-și înțeleagă rolul și care sunt opțiunile lui/ei și cât de 
rapid acea decizie trebuie să fie luată. Pericolul aici este că vor fi multe decizii de genul "Oh, nu-ți face 
griji, nu te va influența" sau, alternativ, chiar și interesele care nu sunt conflicte vor fi considerate a fi, 
și posibil "soluționarea" lor va fi mai mult vindicativă decât corectă.  
 
Există acum două definiții pentru conflictele de interes "consumate" (unul în 17 (9), și cealaltă în 19 
(8)). Pentru a asigura claritate, termenul trebuie definit o singură dată așa cum a fost definit in cazul 
conflictelor de interes "potențiale" și "reale".  
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Articolul 19. Modul de soluţionare a conflictului de interese real 
 (1) Soluţionarea conflictului de interese real se efectuează prin examinarea situaţiei de conflict, 
prin determinarea şi aplicarea opțiunii pentru soluționarea conflictului de interese. 
 (2) Conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul 
organizaţiei publice şi instituției publice subordonate, de Centrul Național de Integritate sau Consiliul de 
Integritate, după caz.  
 (3) Pînă la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă 
întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția autorecuzării.  

(4) Subiectul declarării  poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin 
autorecuzare. Autorecuzarea presupune cedarea către un terţ a responsabilităţii de emitere/adoptare 
a actului administrativ, încheiere a actului juridic, de participare la luarea unei decizii sau luare a deciziei 
sau abţinerea de la vot, cu informarea tuturor părţilor vizate de decizia respectivă cu privire la măsurile 
luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor. 
 (5) Conducătorul organizaţiei publice, instituției publice subordonate, Centrul Național de 
Integritate sau Consiliul de Integritate, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoștință despre 
conflictul de interese real al subiectului declarării, este obligat să soluționeze conflictul de interese, 
aplicînd una din următoarele opțiuni în măsura în care legile speciale nu prevăd altfel:  
 a) restricţionarea accesului subiectului declarării afectat de un conflict de interese la anumite 
informaţii sau participării la examinarea situațiilor care au legătură cu interesul său personal; 
 b) transferul subiectului declarării într-o altă funcţie; 
 c) redistribuirea sarcinilor şi responsabilităţilor subiectului declarării atunci cînd se consideră că 
un anumit conflict de interese va continua să existe. 
 (6) La identificarea celei mai bune soluţii pentru soluționarea unei situații de conflict real, se vor 
lua în considerare interesele organizaţiei publice şi instituției publice subordonate, interesul publicului şi 
interesele legitime ale salariaţilor, nivelul, tipul funcţiei deţinute de persoana în cauză, natura conflictului 
de interese, precum şi alţi factori. 
 (7) Subiectul declarării este obligat să se conformeze oricărei decizii finale de soluționare a 
conflictului de interese real în care se află.   

(8) Emiterea/adoptarea unui act administrativ, încheierea directă sau prin persoane interpuse 
a unui act juridic, luarea unei decizii sau participarea la luarea unei decizii, prin nedeclararea sau 
nesoluționarea conflictului de interese real, ori ignorarea deciziei de soluționare a conflictului de 
interese real se consideră a fi un conflict de interese consumat. 

În paragraful (4) ar trebui sa fie considerată specificarea că, dacă este posibil, persoana care își asumă 

responsabilitatea pentru luarea deciziei în locul funcționarului cu conflict, nu este, subordonatul 

funcționarului (sau este  cineva de același nivel sau de nivel superior funcționarului cu conflict ). Acest 

scenariu nu este întotdeauna posibil, dar evită perceptia ția de presiune necuvenită a unui superior 

asupra unui subordonat de a acționa într-un mod care va ajuta superiorul. Ar trebuie luat în considerație 

la paragraful (5) adăugarea unei opțiuni ca funcționarul să elimine interesul ce creează conflictul. În 

unele țări, o persoană poate fi, de asemenea, concediată atunci când aceasta nu poate sau nu vrea să 

dispună eliminarea interesului, care creează conflictul "real" și nu există într-adevăr un alt loc de muncă  

în care el sau ea poate fi mutată, și care ar constitui o decizie de management bună. Opțiunile din 

paragraful (5), de asemenea, urmează să fie limitate în cazul gestionarii conflictelor pentru demnitari 

aleși.     
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Articolul 20.  Efectele juridice ale conflictului de interese consumat  
(1) Actele administrative emise/adoptate sau actele juridice încheiate în situaţia de conflict de 

interese real sînt lovite de nulitate absolută. 
 (2) Centrul Naţional de Integritate adresează instanţei de judecată  cereri privind constatarea 
nulităţii absolute a actelor administrative emise/adoptate sau actelor juridice încheiate cu încălcarea 
dispoziţiilor legale privind conflictul de interese în condițiile Legii  cu privire la Centrul Național de 
Integritate.      
 (3) Prezentul articol nu se aplică actelor normative și judiciare. 

 

 În paragrafele (1) și (2) nulitatea absolută este un remediu foarte problematic și ar trebui evitat. Deși 

poate fi simplu, poate fi foarte dăunătoare pentru interesul public. Ar trebui să existe o opțiune pentru a 

căuta nulitate, dar ar putea exista situații în care publicul este dăunat mai substanțial prin această 

sancțiune absolută decât conflictul în sine. Ce se întâmplă dacă un conflict consumat este detectat într-

un contract pentru a construi un pod numai după ce podul este pe jumătate terminat? Este mai bine să 

se folosească alte sancțiuni, cum ar fi negarea oricărui profit celor implicați în contract și/sau amenzi 

monetare, insistand în acelasi timp ca podul să se finalizeze în mod corespunzător.  Poate fi mai bine să 

se anuleze și să reia procesul de la început? Nulitatea ar trebui să fie o opțiune care poate fi exercitată, 

dar aceasta trebuie să fie evaluată comparativ cu alte opțiuni, în scopul de a proteja pe deplin interesul 

public (și deseori finanțele publice). Interesele persoanei în conflict nu trebuie să fie luate în 

considerație. Este interesul public care conduce decizia de a anula sau nu. Altă preocupare reală legată 

de nulitatea absolută este probabil s-ar face multe eforturi pentru a nu găsi un conflict de interese 

"consumat"  (indiferent cât de evident), dacă anularea actulu,i oricare ar fi fost acela, va rezulta în mult 

mai multe daune pentru public.  

(3) Există alte remedii adecvate pentru actele normative și juridice luate de către o persoană care are un 

conflict de interese? Dacă nu, trebuie luat în considerație faptul de a le adăuga apoi în careva normă de 

drept sau judecătorească.   

Articolul 21. Dispoziţii generale privind incompatibilităţile  
 
 (1) Subiectul declarării se află în stare de incompatibilitate în cazul în care pe lîngă funcţia publică 
sau de demnitate publică exercită o altă funcţie, calitate sau activitate care este interzisă de Constituţia 
Republicii Moldova şi alte acte legislative.  

 (2) Actele administrative emise/adoptate sau actele juridice încheiate de subiectul declarării, 
aflîndu-se în stare de incompatibilitate sunt lovite de nulitate absolută. Centrul Naţional de Integritate 
adresează instanţei  de judecată cereri privind constatarea nulităţii absolute a acestor acte.     

 

În formularea actuală o incompatibilitate se aplică numai pentru o altă "funcție, capacitate sau 

activitate" și nu pare să se aplice altor interdicții privind interesele financiare. Ar trebui să fie considerat 

în continuare dacă, de exemplu, cei care reglementează băncile din Republica Moldova ar putea deține 

titluri de valoare sau acțiuni în băncile din Moldova. 

Articolul 23. Restricţii legate de încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu 
 
 (1) Subiecții declarării sunt obligați să comunice conducătorului organizaţiei publice sau instituției 
publice subordonate în care activează sau, după caz, Centrul Naţional de Integritate despre toate ofertele 
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de muncă dacă această muncă poate genera un conflict de interese. Comunicarea se face în scris, în 
termen de 3 zile de la primirea ofertei de muncă. 
 (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot să obţină beneficii neprevăzute de lege sau de 
contractul individual de muncă datorită funcţiei deţinute anterior, inclusiv datorită informațiilor de 
serviciu obţinute în exercitarea funcţiei respective, în special atunci, cînd sînt în căutarea unui loc de 
muncă sau a altei funcţii. 
  (3) Subiecții declarării care și-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu, iar pe parcursul 
ultimului an de muncă sau de serviciu aveau atribuţii directe de supraveghere sau control al unor 
organizaţii comerciale, aceștia nu sînt în drept să se angajeze, timp de un an, în structurile de administrare, 
de revizie sau de control ale acestor organizaţii. 
 
Articolul 24. Restricţii în cazul încheierii contractelor comerciale  
 
 (1) În cazul în care persoana a încetat să-şi îndeplinească obligaţiile în organizația publică sau 
instituția publică subordonată , întreprinderea în care ea sau persoane apropiate ei deţin cote în capitalul 
social ori lucrează în structuri de conducere sau de revizie nu are dreptul, timp de un an, să încheie 
contracte comerciale cu autoritatea în care aceasta a activat. 
 (2) Restricţiile stabilite la alin. (1) nu se aplică în cazul în care contractul a fost încheiat pînă la 
angajarea în întreprinderea dată a persoanei care a exercitat o funcţie publică  sau de demnitate publică 
sau în cazul în care contractul a fost încheiat prin metoda licitaţiei publice. 
 
Articolul 25. Limitarea reprezentării  
 
 Subiecții declarării care și-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu nu pot reprezenta, timp 
de un an, interesele persoanelor fizice sau juridice în organizaţia publică sau instituţia publică subordonată 
în care a activat, precum şi nu pot reprezenta persoane fizice şi juridice în probleme ce ţin de atribuţiile 
de serviciu îndeplinite anterior. Prevederea în cauză nu se aplică avocaţilor. 
  
Articolul 26. Limitarea publicităţii 
 
 (1) Se interzice folosirea de către subiectul declarării în interes privat a simbolurilor oficiale care 
au legătură cu exercitarea mandatului, funcţiei publice sau de demnitate publică. 

(2) Se interzice folosirea sau permiterea folosirii numelui, însoţit de calitatea subiectului declarării, 
vocii sau semnăturii acesteia în orice formă de publicitate a unui agent economic, precum şi a vreunui 
produs comercial naţional sau străin, cu excepția publicității gratuite. 
 

Cine va oferi consultanță funcționarilor și foștilor funcționari cu privire la aceste restricții? Nu există nici 

o referire în articolele 23-26 de mai sus la vreo entitate care să fie responsabilă pentru conștientizarea și 

socializarea acestor standarde. Acesta este o insuficiență foarte practică în prezenta lege. Nu se poate 

nimeni aștepta ca funcționarii să înțeleagă aceste dispoziții, dacă lor nu le este acordată pregătire și 

îndrumare. Programele bune de conflicte de interes implică măsuri preventive, nu doar investigații și 

sancțiuni.   

Articolul 29. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi 
 
 (1) Constituie abatere disciplinară: 
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a) neîndeplinirea de către persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor a atribuțiilor 
prevăzute de prezenta lege; 

b) încălcarea modului de declarare, evaluare, evidenţă, păstrare, utilizare sau răscumpărare a 
cadourilor primite în condițiile art. 27 alin. (3). 
 (2) Fapta persoanei în privinţa căreia s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei 
pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu sau, după caz, constituie abatere 
disciplinară şi se sancţionează conform legislaţiei. În acest caz, prin derogare de la prevederile legilor 
speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate ca 
urmare a săvârșirii abaterii disciplinare nu pot consta în avertisment, mustrare sau, după caz, mustrare 
aspră.  

(3) La solicitarea Centrului Național de Integritate, activitatea persoanei, în privința căreia s-a 
constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, act contestat de către persoana vizată și care 
se află pe rolul instanței, este suspendată, pe durata litigiului, pînă la pronunțarea unei hotărîri 
judecătorești definitive. Suspendarea va fi solicitată doar în cazul în care dispozitivul actului va prevedea 
încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu sau ridicarea mandatului. 
 (4) Fapta persoanei în privința căreia s-a constatat că a emis/adoptat un act administrativ, a 
încheiat direct sau prin persoane interpuse un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei 
decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru încetarea 
mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu sau, după caz, constituie abatere disciplinară şi se 
sancţionează conform legislaţiei, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni. În 
cazul în care fapta constituie temei pentru aplicarea răspunderii disciplinare, prin derogare de la 
prevederile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, nu vor putea fi aplicate sancțiuni 
disciplinare precum avertismentul, mustrarea sau, după caz, mustrarea aspră.  
           (5) Persoana al cărei mandat, raporturi de muncă ori de serviciu au încetat în conformitate cu alin. 
(2) şi (4) este decăzută din dreptul de a exercita funcţiile prevăzute la art. 3, cu excepţia celor elective, pe 
o perioadă de pînă la 3 ani de la data încetării mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu. 
Interdicţia se dispune ca sancţiune complementară prin hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă. 

(6) Persoana a cărei avere a fost declarată, în total sau în parte, ca avînd caracter nejustificat, 
printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcţia pe care o 
deţine.  
 (7) Constituie contravenții și se pedepsesc contravențional următoarele fapte: 
 a) nedepunerea sau depunerea tardivă nejustificată a declarației de către subiectul declarării;     
 b) nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese; 
 c) neaplicarea sancţiunii disciplinare sau, după caz, neemiterea actului privind încetarea 
mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu, dacă actul de constatare al Centrului Naţional de 
Integritate a rămas definitiv. 
 (8) Constituie infracțiuni și se pedepsesc penal următoarele fapte: 
 a) indicarea intenţionată în declaraţie a datelor eronate sau incomplete; 
 b) divulgarea sau publicarea intenţionată a informaţiilor care nu sînt publice sau care constituie 
secret de stat de către persoanele cărora aceste informaţii le-au devenit cunoscute în procesul îndeplinirii 
atribuţiilor de serviciu sau al exercitării controlului averii;     
 c) încălcarea prevederilor art. 27 alin. (1). 
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Sancțiunea în paragraful (7) pentru nedepunerea declarației nu va fi eficientă pentru persoanele pentru 

care legea este, în parte, scrisă. Un subiect cu ceva de ascuns poate pur și simplu să plătească 

penalitatea și să refuze să depună formularul, decât să supună declarația lui/ei la o posibilă inspecție și 

sancțiuni mai severe. Decat sa se foloseasca doar o amendă administrativă, ar fi mai eficient să se 

înceapă cu o amendă inițială, iar apoi a o face să crească treptat, pe măsură ce trece timpul. La un 

moment dat, ar putea deveni o amendă pe zi sau să devină un procent din salariu reținut. Interimar, ar 

putea fi pierderea temporară a mandatului, urmată de  pierderea lui totală. Pedeapsa finală ar putea 

începe cu un ordin judecătoresc de a depune declarați , și, dacă este necesar, urmată de sfidare a curții, 

urmată de ceea ce este obișnuita pedeapsă în Republica Moldova pentru sfidare. Pedeapsa pentru 

sfidarea curții în multe sisteme este închisoarea. Acesta este un sistem care are ca obiectiv identificarea 

averilor nejustificate și ar trebui să existe consecințe reale,  altele decât o amendă mică refuzul de a 

depune declarația.  

Articolul 30. Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, cu excepţia prevederilor art. 9, care vor 
intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2018. 

(2) Începînd cu 1 ianuarie 2016 subiecţii declarării vor depune declaraţiile de avere şi interese 
personale, inclusiv pentru anul 2015 în modul prevăzut de prezenta lege. 
           (3) Subiecţii declarării vor putea depune declaraţia de avere şi interese personale atît în formă scrisă, 
cît şi în formă electronică pînă la 1 ianuarie 2018, cînd subiecţii declarării vor fi obligați să depună 
declaraţiile, exclusiv în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web 
oficială a Centrului Național de Integritate. 
 (4) Începînd cu data de 1 ianuarie 2018, prevederile art. 7 si 8 din prezenta lege se abrogă.  
 (5) Situaţiile de conflict de interese nesoluţionate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, 
precum şi cele apărute după intrarea ei în vigoare, se declară şi se soluţionează conform prevederilor 
prezentei legi. 
           (6) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: 

a) va stabili modul de repartizare  gratuită a semnăturilor electronice subiecților declarării; 
b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prevederile prezentei legi;  
c) va stabili modul de ținere a Registrul electronic al subiecţilor declarării averii şi intereselor 

personale. 
           (7) Centrul Naţional de Integritate în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi este 
obligat să creeze condiţiile necesare pentru depunerea declaraţiei de avere şi interese prin mijloace 
electronice. 
           (8) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 1264 din 19 iulie 2002 privind 
declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, 
judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere şi Legea nr. 
16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese se abrogă. 
 

Nu este clar faptul dacă dispozițiile tranzitorii în prezentul proiect (și proiectul de lege care va crea 

Centrul) vor menține, unele dintre prevederile din legea anterioară, care sunt necesare pentru a 

gestiona cazurile nerezolvate, care au fost începute în conformitate cu standardele legii anterioar. 

Aceste dispoziții tranzitorii ar trebui să fie revizuite pentru a se asigura că nu vor avea nici un efect  ex 

post facto pentru subiecții declarării sau, alternativ, abrogarea unor sancțiuni disponibile pentru 

comportament nepotrivit care a avut loc în timpul funcționării legii anterioare.    
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Anexa nr. 1 Declaraţie de avere și interese personale 

I.  VENITURI 

Notă:  Se vor declara, inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

numele/denumirea  

persoanei 

fizice/organizaţiei 

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 

Venitul  net 

1. Venitul obţinut la locul de muncă de bază 

1.1. Titular    

...    

1.2. Soţ/soţie (concubinul/concubina) 

...    

1.3. Copii    

...    

1.4. Persoane aflate la întreţinere   

...    

2. Venitul obţinut din activitatea didactică, ştiinţifică şi de creaţie 

1.1. Titular    

...    

1.2. Soţ/soţie (concubina/ concubinul) 

...    

1.3. Copii    

...    

1.4. Persoane aflate la întreţinere 

…    

 

4. Venitul obţinut din depuneri la instituţiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare 

1.1. Titular    

...    
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1.2. Soţ/soţie (concubinul/concubina) 

...    

1.3. Copii    

...    

1.4. Persoane aflate la întreţinere 

…    

5. Venitul obţinut din activitatea de reprezentant al statului în societăţile comerciale 

1.1. Titular    

...    

1.2.Soţ/soţie  (concubinul/concubina) 

...    

1.3. Copii    

...    

1.4. Persoane aflate la întreţinere 

…    

6. Venitul obţinut din donaţii şi moşteniri 

1.1. Titular    

...    

1.2 Soţ/soţie (concubinul/concubina) 

...    

1.3. Copii    

...    

1.4. Persoane aflate la întreţinere   

...    

7. Venitul obţinut din înstrăinarea sau deţinerea valorilor mobiliare şi a cotei-părţi în capitalul social al 

societăţilor comerciale   

1.1. Titular    

...    
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1.2. Soţ/soţie (concubinul/concubina)  

...    

1.3. Copii    

...    

1.4. Persoane aflate la întreţinere   

…    

8.  Venitul obţinut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile  

1.1. Titular    

...    

1.2. Soţ/soţie (concubinul/concubina) 

...    

1.3. Copii    

...    

1.4. Persoane aflate la întreţinere   

…    

9. Venitul obţinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizaţii, premii, drepturi de autor, brevet, drepturi 

din proprietatea intelectuală etc.) 

1.1. Titular    

...    

1.2. Soţ/soţie (concubinul/concubina) 

...    

1.3. Copii    

...    

1.4. Persoane aflate la întreţinere   

…    

 

Ar putea fi mai ușor pentru declarant si pentru Centru daca s-ar simplifica declararea venitului, prin 

eliminarea unor categorii, cum ar fi: "venitul obtinut la locul de muncă de baza”, ” venitul  obtinut din 
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activitatea didactică, științifică și de creație”. Prioritatea în acest caz este ca toate sursele de venit și 

valorile de venit sunt declarate/reflectate.  

 

III. BUNURI MOBILE 

 

1. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval, aerian 

şi alte mijloace de transport care sînt supuse înmatriculării potrivit legii 

Notă:  Se vor declara, inclusiv cele înregistrate în străinătate. 

Tipul, 

modelul 

Anul de 

fabricaţie 

Modul de 

dobîndire 

Anul 

dobîndirii 

Locul  înregistrării şi 

numărul de 

înmatriculare 

 Valoarea 

contractuală 

Titularul 

       

       

       

 
2.  Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artăşi de cult, colecţii de artăşi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte  
100 000 lei 
 
Notă:  Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

Descriere sumară 
 

Anul dobîndirii Valoarea estimată 

 
 

  

 
 

  

 
3. Bunurile realizate prin persoane interpuse sau transmise cu titlu oneros, precum şi cele transmise cu 
titlu gratuit către orice persoană fizică sau juridică în ultimele 12 luni și căror valoare depășește suma de 
35000 lei fiecare 
 

Natura bunului 
transmis/realizat 

Modul de 
transmitere/realizare 

Data 
transmiterii/realizării 

Persoana către 
care s-a transmis 

Valoarea 

     

 
4. Alte bunuri mobile a căror valoare depăşeşte suma de 10000 lei fiecare 
 

Natura bunului  Modul de dobîndire Data dobîndirii Valoarea Titularul 
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IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Economiile, conturi bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire 

Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

 

Denumirea 

instituţiei care 

administrează şi 

adresa acesteia 

Tipul* Suma, 

valuta 

Deschis în 

anul 

Dobînda/Dividendul Titularul 

      

* Categoriile indicate sînt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, menţionînd tipul acestuia); (2) 

depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii 

sau alte sisteme cu acumulare, (4) economii. 

 

2. Plasamente, obligaţiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiţii directe în monedă naţională 

sau în valută străină 

Emitent titlu/societatea în care 

persoana este acţionar, 

fondator sau 

asociat/beneficiar de 

împrumut 

Tipul* Numărul de 

titluri/cota de 

participare 

Dobînda 

    

* Categoriile indicate sînt: (1) hîrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) cecuri; 

(3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiţii directe. 

 

3. Alte documente care incorporează drepturi patrimoniale 

Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

 

V. COTA-PARTE/ACŢIUNI  ÎN  CAPITALUL SOCIAL AL AGENTULUI ECONOMIC  

Denumirea 

întreprinderii 

Sediul, 

adresa 

juridică 

Tipul de 

activitate 

Valoarea de 

cumpărare 

Cota de 

participare 

Titularul 

      

 

VIII.  INTERESE PERSONALE 

1. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor 

organizaţii necomerciale sau societăţii comerciale; 
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Denumirea și adresa 

organizației/societății 

Calitatea deținută Documentul care certifică calitatea respectivă  

   

 
2. Calitatea de fondator, asociat sau acţionar al unui agent economic 
 

Denumirea și adresa 
agentului economic 

Calitatea deținută Nr. de cote părți sociale 
sau acțiuni 

 Documentul care 
certifică calitatea 

respectivă 

    

 
3. Contractele, inclusiv cele de asistenţă juridică, consulanţă şi civile încheiate sau aflate în derulare 
finanțate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţile comerciale cu capital 
de stat 
 

Beneficiarul 
contractului 

Instituția/organizaţia Tipul contractului Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 

contractului 

Titularul 

      

Soț/soție (concubinul/concubina) 

      

 
4. Calitatea de administrator autorizat și membru în organe colegiale 
 

Calitatea deținută Data obținerii licenței, nr. licenței 
sau data desemnării/numirii  

Documentul care certifică 
calitatea respectivă 

   

 
 

În scopul de a promova transparența în ceea ce privește bunurile și interesele funcționarilor, precum și 

pentru a reduce oportunitățile de a ascunde veniturile din corupție, nefiind în acelasi timp puși în 

situația de a minți privind aceasta, includerea conceptului de beneficiar efectiv ar fi recomandabilă.  

Mai mult decât atât, pentru toate categoriile de mai sus, ar fi util să se clarifice faptul că informațiile 

trebuie să fie furnizate pentru membrii de familie, nu numai subiectul declarației. Faptul că informațiile 

privind membrii de familie trebuie să fie furnizate este foarte clar în secțiunea privind veniturile, dar nu 

și în celelalte secțiuni. 

O metodă de a încorpora aceste aspecte este de a include un paragraf general, care ar clarifica faptul că 

subiecții declarației vor declara toate bunurile lor  și ale membrilor familiilor lor (termenul românesc 

care poate fi inclus aici este: ‚avere’, utilizând definiția propusă în comentariile noastre la articolul 2 al  

proiectului legii privind declararea averilor, intereselor personale, conflictelor de interes și cadourilor . 
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„Avere”- Bunuri de orice fel, materiale sau nemateriale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, și 

documente sau instrumente legale în orice formă, inclusiv cele electronice sau digitale, care atestă 

dreptul de proprietate sau un interes în aceste bunuri care apartin subiectului declarației sau membrilor 

familiei sale in tara sau în străinătate (inclusiv toate bunurile mobile și imobile, deținute de subiect cu 

drept de uzufruct, de uz, de abitatie, de superficie ori aflate în posesia subiectului declarației sau a 

membrilor  familiei sale în baza contractelor de mandat, de comision,  de administrare fiduciară, precum 

și, a contractelor translative de  posesie și folosință (locațiune, arenda, leasing, comodat) și a drepturilor 

și obligațiilor patrimoniale dobandite de subiectul declarării sau membrii familiei ). 


