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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii cu privire la Centrul Naţional de Integritate 

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalitățile urmărite 

Elaborarea proiectului de Lege este realizată în vederea executării măsurilor de ordin legislativ prevăzute 

în Pilonul IV „Integritatea actorilor sectorului justiţiei” din Planul de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 

6 din 16 februarie 2012, şi anume domeniul specific de intervenţie 4.1.2. „Revizuirea cadrului legislativ în 

vederea descurajării actelor de corupţie şi sancţionării mai severe a infracţiunilor legate de corupţie din 

sectorul justiţiei; sporirea eficacităţii constrîngerii judiciare”. 

 

Prin acest proiect de Lege se urmăreşte atingerea obiectivului specific al Pilonului IV din Strategia de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016: „Promovarea şi implementarea principiului toleranţei 

zero pentru manifestările de corupţie în sectorul justiţiei.  

 

Totodată, prezentul proiect a fost elaborat, inclusiv, spre realizarea unui şir de acţiuni prevăzute în 

Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul 

de suport al reformei justiţiei,semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 669 din 2 septembrie 2013, Planul de acţiuni pe anii 2014–2015 privind implementarea Strategiei 

naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 76 din 16 mai 2014, 

Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – 

Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 

2014. 

 

Proiectul de Lege este orientat către sporirea credibilităţii Comisiei Naţionale de Integritate prin 

fortificarea mecanismului de verificare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate, declaraţiilor de 

interese personale, controlul respectării prevederilor legale privind conflictul de interese şi regimul de 

incompatibilităţi impus persoanelor care exercită o funcţie de demnitate publică, judecătorilor, 

procurorilor, funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţii de conducere, precum şi prin asigurarea 

independenţei instituţionale şi operaţionale a acestei autorităţi. 

 

Necesitatea intervenţiei legislative referitor la activitatea Comisiei Naţionale de Integritate a fost 

fundamentată pe un şir de rapoarte şi studii printre care: Raportul Transparency International – Moldova 

„Monitorizarea conflictelor de interese în autoritățile publice centrale”, Raportul Transparency 

International – Moldova „Sistemul Național de Integritate. Agențiile Anticorupție: Comisia națională 

de Integritate, Centrul Național Anticorupție”,  Raportul „Analiza privind cadrul legislativ în materia 

controlului averilor în Republica Moldova”, elaborat pentru Reprezentanța Barourilor 

Americane/Inițiativa pentru Supremația Legii din Republica Moldova, Raportul „Cadrul normativ legal 

privind integritatea existent în Republica Moldova”, întocmit în cadrul Proiectului derulat de Ambasada 

SUA de la Chișinău, intitulat ,, Asistență la elaborarea legislației anticorupție”.  

 

Principalele concluzii şi recomandări ale acestora se referă la: 

- insuficiența prevederilor legale menite să asigure independenţa în practică a agenţiilor anticorupţie, 

inclusiv Comisia Națională de Integritate; 

- necesitatea revizuirii modului de constituire a Comisiei Naţionale de Integritate. Or, pornind de la 

atribuţii, inclusiv privitor la constatarea contravenţiilor cu respectarea unor termene de prescripţie, 

Comisia trebuie să fie un organ capabil să acţioneze cu celeritate. Totodată, numirile în funcţii ale 

membrilor acesteia nu ar trebui să fie supuse unor negocieri politice, ci unei politici în domeniu pe 

termen lung. În acest sens, mai eficient ar fi ca Comisia Naţională de Integritate să fie condusă 

unipersonal de un preşedinte, care ar putea fi asistat de un vicepreşedinte. Preşedintele şi 

vicepreşedintele Comisiei ar trebui să fie numiţi de către Preşedintele Republicii Moldova, care 

pornind de la statutul său şi exigenţele ce i se impun, este mai distant atît de Legislativ, cît şi de 

Executiv. Eventual, numirile ar putea fi precedate de un concurs public, fiind necesare şi norme 

legale în acest sens. Aceasta ar asigura probitatea şi ar spori credibilitatea Comisiei Naţionale de 

Integritate; 
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- insuficienţa dezvoltării cadrului legislativ actual referitor la realizarea unui control real al averilor 

funcționarilor publici și persoanelor cu funcție de demnitate publică; 

- oferirea Comisiei a instrumentelor legale pentru exercitarea unui control eficient asupra averilor cu 

caracter nejustificat, prin modificarea termenelor de prescripţie mult prea mici, introducerea unor 

mecanisme directe şi extra-penale de sancţionare a subiecţilor pentru abateri de la legislaţie; 

- elaborarea unui act normativ care să cuprindă procedurile aplicabile pentru evaluarea respectării 

regimului juridic privind incompatibilităţile, conflictul de interese şi verificarea veniturilor 

realizate pe parcursul exercitării funcţiei şi proprietatea dobîndită în aceeaşi perioadă; 

- crearea cadrului legal funcţional şi eficient pentru confiscarea administrativă a averii cu caracter 

nejustificat pe durata exercitării funcţiilor publice sau de demnitate publică, cu respectarea 

principiilor legalităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, 

dreptului la apărare, precum şi prezumţiei dobîndirii licite a averii; 

- reglementarea statutului juridic al funcţionarului public cu atribuţii de verificare a averii, în sensul 

exercitării atribuţiilor cu imparţialitate, independenţă şi obiectivitate; 

- examinarea oportunității modificării prevederilor legale astfel încît, activitatea Comisiei să fie 

supusă unui audit extern efectuat de către o companie internaţională specializată; 

- înzestrarea Comisiei Naţionale de Integritate cu competenţe de a sancționa contravenţiile ce 

vizează încălcarea regulilor de declarare a averilor și intereselor personale, de nesoluţionare sau 

nedeclarare a conflictului de interese, precum şi cu privire la neexecutarea solicitărilor ei; 

- incapacitatea Comisiei Naționale de Integritate de a realiza controalele tuturor subiecților 

declarării, axîndu-se pe  un număr limitat de sesizări de la persoane fizice sau din oficiu. 

 

Recent la data de 25 martie 2015 a fost publicat Raportul de progres al Comisiei Uniunii Europene privind 

implementarea Politicilor Parteneriatului estic în Republica Moldova și acțiunile ce urmează a fi 

întreprinse
1
, care de asemenea menționează despre necesitatea reformării Comisiei Naționale de Integritate.  

În scopul soluţionării problemelor invocate mai sus, precum şi creării premiselor legislative pentru 

eficientizarea mecanismului existent de declarare al averilor funcționarilor publici și a persoanelor cu 

funcții de demnitate publică, verificare a respectării prevederilor legale privind conflictul de interese și 

incompatibilitățile, Ministerul Justiției la data de 16 septembrie 2014 prin Ordinul ministrului justiției nr. 

387 a creat un grup de lucru inter-instituțional. În componența grupului de lucru au fost incluși 

reprezentanții Ministerului Justiției, Centrului Național Anticorupție, Comisiei Naționale de Integritate, 

societății civile (Transparency International - Moldova, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției), 

Ambasadei SUA în Moldova, ABA ROLI, Proiectului PNUD „Consolidarea capacităților instituționale a 

Comisiei Naționale de Integritate” și EUPHLAM.  

Urmare a suportului oferit de ABA ROLI, Ambasada SUA în Moldova și Proiectul PNUD „Consolidarea 

capacităților instituționale a Comisiei Naționale de Integritate” grupul de lucru a elaborat un pachet de legi 

care are îndreptat spre eficientizarea activității Comisiei Naționale de Integritate și fortificarea 

mecanismului de declarare a veniturilor, proprietății, intereselor personale,  de verificare  și soluționare a 

conflictelor de interese, precum și de verificare a respectării prevederilor legale ce vizează 

incompatibilitățile și restricțiile. În acest pachet se includ trei proiecte de legi după cum urmează: 

1. Proiectul de Lege privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și 

cadourilor; 

2. Proiectul Legii cu privire la Centrul Național de Integritate; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. 

Proiectele menționate supra, au fost supuse dezbaterilor publice, care au fost organizate la data de 16 

decembrie 2014, în cadrul căreia a participat Laura Ștefan, expert Centrului Român de Politici Europene și 

Expert-Forum, reprezentanții instituțiilor interesate, donatorilor și societății civile. 

 

La data de 24 aprilie 2015, cu suportul Consiliului Europei, Proiectului PNUD „Consolidarea capacităților 

                                                           
1
 http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/repulic-of-moldova-enp-report-2015_en.pdf, pag. 4; 

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/repulic-of-moldova-enp-report-2015_en.pdf


3 
 

instituționale a Comisiei Naționale de Integritate” și Programul STAR al Bancii Mondiale a fost organizată 

Conferința internațională cu privire la reforma Comisiei Naționale de Integritate. La acest eveniment au 

participat participarea experților Consiliului Europei  - Tilman Hoppe și Valts Kalnins, Laurei Ștefan – 

expert PNUD/CRPE și Jane Lay – expert al Bancii Mondiale. Totodată, la conferință au fost prezenți 

reprezentanții tuturor instituțiilor interesate și societății civile.  

 

Ulterior, proiectele de legi au fost definitivate în cadrul a două ateliere a grupului de lucru organizate de 

Proiectul PNUD „Consolidarea capacităților instituționale a Comisiei Naționale de Integritate” finanțat de 

Ministerul Afacerilor externe a României. 

Descrierea detaliată a noilor prevederi ale Legii cu privire la Centrul Național de Integritate sunt 

prezentate în punctele ulterioare ale prezentei note informative. 

 

2. Scopul proiectului 

Scopul general al proiectului îl constituie eficientizarea activităţii Comisiei Naţionale de Integritate, 

asigurarea independenţei instituţionale şi operaţionale a acestei autorităţi, precum şi sporirea credibilităţii 

Comisiei Naţionale de Integritate prin fortificarea mecanismului de verificare a declaraţiilor cu privire la 

venituri şi proprietate, declaraţiilor de interese personale, controlul al respectării regimului juridic al 

conflictului de interese, al incompatibilităţilor şi al restricţiilor pe parcursul exercitării mandatului, funcţiei 

publice sau de demnitate publică.  

 

Suplimentar, proiectul va contribui la realizarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în 

raport cu Uniunea Europeană. 

3. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de legislaţia şi documentele strategice în 

vigoare 

Aşa cum a fost menţionat, proiectul legii este conform şi elaborat întru executarea unor documente de 

politici în vigoare precum:  

 Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea nr. 231 din 

25 noiembrie 2011–Direcţia strategică 4.1. „Lupta eficientă cu corupţia din sectorul justiţiei”, 

Domeniul specific de intervenție 4.1.3. „Revizuirea cadrului legislativ în vederea descurajării 

actelor de corupţie şi sancţionării mai severe a infracţiunilor legate de corupţie din sectorul 

justiţiei; sporirea eficacităţii constrîngerii judiciare”; 

 Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei, adoptat prin 

Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din16 februarie 2012 - acțiunea 2, Domeniul specific de 

intervenție 4.1.3. 
 Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind 

Programul de suport al reformei justiţiei, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 669 din 2 septembrie 2013-pct. B 5.1, Tabelul B din Matricea de 

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

2011–2015, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 76 din 16 mai 2014 - acţiunea 23 și 79; 

 Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – 

Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 

octombrie 2014  - art. 420. 

4. Elementele novatorii ale proiectului  

Proiectul Legii cu privire la Centrul Național de Integritate este structurat în 5 capitole și vine să 

reglementeze modul de organizare și funcționare a Centrului Național de Integritate, atribuţiile și 

împuternicirile acestuia, precum şi procedura de control a averilor și intereselor personale, respectării 

regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităţii și restricțiilor pe parcursul exercitării 

mandatului, funcţiei publice sau de demnitate publică. 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale  

(Art. 1-4) 
 

Capitolul I conţine dispoziţii generale referitoare la sfera de reglementare a proiectului de lege, statutul 
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Centrului Naţional de Integritate (în continuare Centru), principiile fundamentale ale activităţii Centrului şi 

finanţarea acestei autorităţi. 

 

Astfel, Centru va fi o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de alte organizații publice, faţă de 

alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, (art. 2 alin. (1)). Garanțiile pentru independența 

și autonomia reală a Centrului Național de Integritate sunt reglementate în capitolele ce se referă la modul 

de constituire și funcționare a Centrului.  

 

Capitolul II. Misiunea, funcțiile și atribuţiile Centrului 

(Art. 5-7) 

 

În conformitate cu prevederile art. 5 al proiectului de Lege Centrul  are drept obiectiv asigurarea 

integrității în exercitarea funcţiei publice sau de demnitate publică și prevenirea corupției  prin  realizarea 

controlului averilor, declarațiilor de avere și interese personale, respectării regimului juridic al 

conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor. 

 

De asemenea acest capitol este dedicat funcțiilor și atribuțiilor Centrului. Astfel, este reglementată o gamă 

destul de largă de atribuții printre cele mai importante fiind atribuțiile de: 

- control al declaraţiilor de avere şi interese personale și constarea existenței erorilor sau lipsei 

datelor în declarațiile de avere și interese personale; 

- efectuare a controlului averii subiecţilor declarării averii şi intereselor personale, constatare, dacă 

între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatului, funcţiei publice sau de demnitate 

publică şi averea dobîndită în aceiaşi perioadă, există o diferenţă vădită (substanţială) şi 

nejustificată şi adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii cu 

caracter nejustificat–prin urmare, proiectul de lege nu limitează atribuțiile Centrului doar la 

constatarea diferenței vădite și sesizarea organelor de urmărire penală sau organelor fiscale 

(formulă aplicată în prezent, conform legislației în vigoare), ci oferă Centrului și competențe de a 

adresa instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării civile a averii cu caracter 

nejustificat; 

- constatare a contravenţiilor atribuite în competenţa Centrului de către Codul contravenţional – în 

acest caz, Centrul va fi cel care va aplica sancțiunile contravenționale pentru contravențiile ce 

vizează încălcarea regulilor de declarare a averilor şi intereselor personale, de nedeclarare şi 

nesoluţionare a conflictului de interese, neexecutarea solicitărilor Centrului, fapt ce va exclude 

tergiversarea aplicării sancțiunilor și expirării termenelor de prescripție. 

 

Spre deosebire de prevederile în vigoare, potrivit cărora, în cazul în care Comisia constata că una dintre 

persoanele supuse dispoziţiilor legale privind conflictul de interese a emis/adoptat un act administrativ, a 

încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor 

legale privind conflictul de interese, aceasta sesiza instanța de judecată în vederea constatării nulităţii 

actului respectiv, atunci conform proiectului, într-un asemenea caz Centru va putea adresa instanţei de 

judecată cereri privind constatarea nulităţii absolute a actului respectiv cu excepția cazului în care acest 

fapt este contrară interesului public.  

 

Pentru stabilirea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu instituții interesate naționale și internaționale, 

Centru va avea competența de a încheia acorduri de colaborare cu instituțiile respective din țară și din 

străinătate. 

 

Capitolul III. Organizarea Centrului 

(Art. 8-15) 

 

Capitolul respectiv este structurat în două secțiuni care se referă la structura și conducerea Centrului, 

aparatul Centrului. 

 

Astfel, în urma recomandărilor și concluziilor, întru asigurarea independenței instituţionale şi operaţionale, 
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s-a renunțat la conducerea colegială a Centrului, optîndu-se pentru cea unipersonală – sub forma unui 

conducător a autorității asistat de un adjunct. Acest model este caracteristic şi funcţionează în state 

precum România și Albania.  

 

În acest sens, proiectul de Lege: 

- stabilește că Centrul va fi condus de un președinte, asistat de un vicepreședinte, care vor fi numiți 

de către Președintele Republicii Moldova, pe bază de concurs organizat de Consiliul de 

Integritate, pentru un mandat de 5 ani, ce poate fi reînnoit o singură dată. În acest mod se 

diminuează riscul depolitizare, prin excluderea influenței legislativului sau executivului în 

procesul de numire a persoanelor care vor conduce Centrul; 

- include interdicția implicării preşedintelui şi vicepreşedintelui Centrului în domeniul controlului 

averilor și intereselor personale, verificării respectării regimului juridic al conflictului de 

interese, incompatibilităților și restricțiilor și acordarea acestora doar a atribuțiilor manageriale 

și administrative – fapt ce va exclude orice influențe în procesul de desfășurare a controalelor (art. 

12); 
- instituie temeiurile de încetare, revocare și suspendare a mandatului de președinte și 

vicepreședinte al  Centrului, în vederea excluderii încercărilor de destituire abuzivă. 

 

În scopul monitorizării activității Centrului este instituit Consiliul de Integritate, ca organ reprezentativ, 

constituit din 7 membri pentru un mandat de 5 ani, care vor activa pe baze obștești (art. 10). Printre 

atribuțiile Consiliul de Integritate amintim:  

- aprobarea regulamentului de desfăşurare a concursului pentru numirea preşedintelui şi 

vicepreşedintelui Centrului, precum şi a tematicii de concurs şi componenţei comisiilor pentru 

organizarea concursului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor, 

adoptînd hotărîri în acest sens;  

- organizarea concursului pentru numirea în funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Centrului,  

- propunerea Președintelui Republicii Moldova de numire şi revocare din funcţie a preşedintelui şi 

vicepreşedintelui Centrului;  

- solicitarea Președintelui Republicii Moldova de dispunere a suspendării din funcţie a preşedintelui 

şi vicepreşedintelui Centrului;  

- analizarea rapoartelor anuale ale Centrului; 

- evaluarea averilor, declarațiilor de avere și interese personale ale președintelui și vicepreședintelui 

Centrului; 

- examinarea sesizărilor şi plîngerilor în care sunt vizaţi președintele și vicepreședintele Centrului 

etc. 

 

Un alt element important în procesul de asigurare a independenței reale a Centrului, este instituirea funcției 

de inspector de integritate, care va fi responsabil de controlul averilor și intereselor personale, verificarea 

respectării regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor. Prin urmare, 

proiectul conține reglementări privind numirea în funcția de inspector de integritate, activitățile desfășurate 

de acesta, precum și drepturile și obligațiile acestuia (art. 17-25). Inspectorul de integritate va avea un 

statut special, care derivă din procedurile specifice aplicabile procedurii de numire, tragere la răspundere, 

drepturile și obligațiile stabilite pentru acesta, inclusiv nivelul de salarizare diferit de cel al unui funcționar 

public obișnuit.  

 

Astfel, cu un număr de 30 de inspectori de integritate, Centrul va fi capabil să efectueze unu număr mai 

mare de controale co-raportate la numărul subiecților declarării, decît cele realizate de Comisia Națională 

de Integritate în ultimii ani de activitate (2013-120 dosare de control; 2014-354 dosare de control).  

 

Capitolul IV. Procedura de control al averii și intereselor personale, 

al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor 

(Art. 27-42) 
 

În acest capitol s-a încercat clarificarea procedurii de control al averii și intereselor personale, al 

conflictului de interese, a incompatibilităților și restricțiilor. Astfel, capitolul a fost structurat în trei 
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secțiuni în dependență de obiectul controlului.  

 

Secțiunea 1 conține dispoziții generale privind controlul averilor și intereselor personale. În cadrul acestui 

control Centrul realizează controlul formal al declarațiilor de avere și interese personale – care constă în 

verificarea depunerii declarațiilor în termen de către subiecții declarării, precum și verificarea 

respectării cerințelor de completare a declarațiilor, iar în rezultatul acestuia se poate constata dacă 

subiectul declarării a depus sau nu declarația de avere și interese personale.  

 

Controlul real al averii și 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 pe durata exercitării mandatelor, funcţiilor publice sau de demnitate 

publică. Controlul poate fi efectuat în decursul a 3 ani după încetarea acestora. 

 
Proiectul vine să detalieze procedura de control al averilor, reglementînd clar modalitatea de inițiere a 

controlului, conduita persoanelor supuse controlului, rezultatele controlului, conținutul actului de 

constatare. Totodată, proiectul de Lege stabilește: 
- condițiile de depunere a sesizărilor la Centru; 

- distribuirea aleatorie a sesizărilor către inspectorii de integritate prin intermediul unui sistem 

electronic– procedeu ce ar asigura transparența, obiectivitatea și imparțialitatea procedurii de 

control.  

 

Proiectul vine cu cîteva aspecte noi în partea ce se referă la procedura de control a averilor și anume se: 

- renunță la ideea strictă de verificare doar a declarațiilor de avere, extinzînd controlul și asupra 

averii existente pe durata exercitării funcţiei publice sau de demnitate publică. În așa fel controlul 

nu se va limita doar la datele din declarații, putînd fi examinate toate schimbările care au loc la 

nivelul averii persoanei care exercită o funcție publică de demnitate publică, pe întreaga perioadă 

de exercitare a acestei funcții; 

- reglementează detaliat modul de solicitare a punctului de vedere al subiectului supus controlului 

– astfel, despre acesta urmează a fi solicitat prin scrisoare recomandată şi cu aviz de primire, sau 

prin orice alt mijloc care confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Acest fapt, pe de o 

parte, va asigura Centru cu mijloace de probă pentru a confirma informarea persoanei supuse 

controlului, iar pe de altă parte persoanei supuse controlului îi va fi asigurat dreptul la apărare; 

- instituie regula conform căreia dacă persoana supusa controlului este căsătorită sau se află în 

concubinaj, ori dacă are persoane la întreţinere, verificarea se va extinde şi asupra averii 

soţului/soţiei, inclusiv concubinul/concubina şi, după caz, asupra averii persoanelor aflate la 

întreţinere– modificarea are la bază unul din principiile declarării averii, și anume cel care 

stabilește că subiectul declarării declară pentru sine și pentru membrii familiei acestuia; 

- stabilește posibilitatea inspectorului de integritate de a solicita persoanei supuse controlului 

averii informaţii şi dovezi suplimentare cu privire la justificarea acestei diferențe vădite între 

venituri şi averea deținută– concomitent, inspectorul va avea și obligația de a invita persoana 

pentru a-și prezenta poziția; 

- se instituie posibilitatea dispunerii unei expertize în cazul necesității determinării valorii 

bunurilor incluse în declaraţie sau a cotei de participare în capitalul social al societăților 

comerciale etc. – Concomitent, persoana vizată de procedura de control va avea dreptul să-și 

delege un expert asistent din cont propriu. 

 

De asemenea, proiectul de lege comparativ cu prevederile în vigoare, reglementează în detaliu finalitatea 

procedurii de control al averii. Așadar, urmare a efectuării controlului, Centrul poate constata: 

- că între averea deținută pe parcursul exercitării funcţiei şi veniturile obţinute în aceeaşi perioadă 

este o diferență vădită (substanţială), iar deţinerea unei cote-părţi din avere sau a anumitor 

bunuri determinate nu este  justificată, cauza trimiţîndu-se instanţei competente, pentru 

dispunerea confiscării unei părţi din averea deţinută  sau a unui bun determinat; 

- existenţa unor probe sau indici temeinici privind săvîrşirea unor fapte penale sau a anumitor 

încălcări a legislației fiscale – în aceste cazuri fiind sesizate organele de urmărire penală și/sau 
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organele fiscale; 

- încălcări ale prevederilor legale ce țin de termenul de depunere a declarației de avere și interese 

personale – întocmindu-se procesul-verbal de contravenție prin care se va aplica sancțiunea 

contravențională; 

- lipsa unei situații din cele prevăzute mai sus – care generează încetarea procedurii de control prin 

emiterea unui act de constatare. 

 

Secțiunea 2 - reglementează controlul respectării regimului juridic al conflictului de interese, 

incompatibilităților și restricțiilor. În cadrul acestor tipuri de control inspectorul de integritate are aceleași 

drepturi și obligații care sunt prevăzute pentru controlul averii, iar finalitatea controlului respectării 

regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor se materializează prin: 

- clasarea cauzei  - în cazul în care, urmare a verificării prealabile nu rezultă probe sau indici 

temeinici referitor la încălcarea prevederilor legale privind regimului juridic al conflictului de 

interese, incompatibilităților sau restricțiilor; 

- emiterea un act de constatare- în cazul în care constată că persoana supusă controlului: 

              a) a emis/adoptat un act administrativ, a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane te un 

act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind 

conflictul de interese; 

b) s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate; 

c) a încălcat restricţiile prevăzute de lege. 

 

Deși, proiectul vine cu o reglementare comună a procedurii de desfășurarea controlului respectării 

regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor, totuși s-a optat pentru o 

reglementare separată a efectelor constatării fiecărei categorii de încălcări. 

 

Privitor la alte elemente novatorii în partea ce se referă la efectele constatării încălcării regimului juridic al 

conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor, evidenţiem următoarele: 

- se reglementează efectele încălcării regimului juridic al incompatibilităților și restricțiilor – în 

prezent Legea privind conflictul de interese și, respectiv, Legea cu privire la Comisia Națională de 

Integritate stabileau doar efectele juridice ale încălcării regimului juridic al conflictului de 

interese, fără a prevedea în mod clar consecințele juridice în cazul în care se constata starea de 

incompatibilitate sau încălcarea prevederilor ce reglementează restricțiile; 

- se prevede posibilitatea solicitării nulității absolute a actului administrativ emis/adoptat, actului 

juridic încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe sau deciziei luate cu încălcarea 

dispoziţiilor legale privind conflictul de interese – în prezent Legea privind conflictul de interese 

și, respectiv, Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate includeau doar posibilitatea 

anulării, nespecificînd clar dacă este vorba de nulitate absolută sau relativă. Avînd în vedere, 

consecințele juridice ale conflictului de interese asupra sectorului public și încrederii publicului în 

instituțiile publice este necesară anume declararea nulității absolute a actelor emise cu încălcarea 

prevederilor ce se referă la conflictele de interese și repunerea părților în situația inițială; 

- se stabilește un termen pentru exercitarea dreptului Centrului de a sesiza organele competente 

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 luată cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese -  prin urmare, 

solicitarea Centrului trebuie făcută imediat ce actul de constatare a rămas definitiv; 

- se stabilește un termen pentru sesizarea de către Centru a organelor competente pentru 

declanșarea procedurii disciplinare împotriva persoanei supuse controlului sau, după caz, în 

vederea încetării mandatului, raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia în cazul 

constatării încălcării regimului juridic al incompatibilităților -  legislația în vigoare nu conține un 

termen în acest sens. Totuși, intervenția Centrului trebuie să fie una cît mai rapidă pentru a 

înlătura din sistemul public persoanele care sunt lipsite de integritate. În acest context, sesizarea 

organelor competente urmează a fi realizată în termen de 15 zile de la rămînerea definitivă a 

actului de constatare a încălcării regimului incompatibilității. Regula dată se va aplica și în raport 

cu actele de constatare a încălcării regimului juridic al restricțiilor.  
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Capitolul V. Executarea hotărîrilor privind confiscarea averii cu caracter nejustificat în 

folosul statului 

 (Art. 43) 

 

Capitolul reprezintă în sine unul din principalele elemente novatorii propuse de proiect, și în întregime a 

fost destinat procedurii de executare a hotărîrilor privind confiscarea averii cu caracter nejustificat. 

Conform acestuia se reglementează următoarele aspecte: 

- hotărârea judecătorească rămasă definitivă, prin care se constată caracterul  nejustificat al 

averii se va transmite Centrului pentru informare și executorilor judecătorești pentru executare; 

- bunurile cu caracter nejustificat se vor valorifica prin vînzare la licitaţie, în conformitate cu 

procedura stabilită de Guvern sau, după caz vor fi transmise în proprietatea statului – iar preţul de 

pornire a licitaţiei nu poate fi mai mic decît valoarea bunului, stabilită de instanţă pe bază de 

expertiză; 

- 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 vor 

răspunde doar în limita valorii masei succesorale.  

 

Capitolul VI. Dispoziții finale și tranzitorii 

(Art. 44-45) 

Art. 44 al proiectului prescrie modalitatea intrării în vigoare a prevederilor sale. Astfel, se propune intrarea 

în vigoare a noilor norme începînd cu 1 ianuarie 2016. Centrul va fi creat prin reorganizarea Comisiei 

Naționale de Integritate, fiind succesorul de drepturi al acesteia. Mandatul membrilor actuali ai Comisiei 

va înceta în momentul intrării în vigoare a proiectului de Lege, iar în cazul încetării mandatului din orice 

motiv pînă la intrarea în vigoare, altă persoană în loc nu se va numi. 

 

Personalul Comisiei Naționale de Integritate va fi transferat în funcţiile respective din cadrul Centrului 

Național de Integritate, conform schemei de încadrare a personalului, respectîndu-se prevederile Legii nr. 

158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi ale legislaţiei 

muncii. 

 

5.  Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele normative 

care trebuie elaborate sau modificate după adoptare 

Proiectul Legii se va integra perfect în sistemul legislativ în vigoare. Totuși, pentru implementarea 

prevederilor acestuia Centrul în termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi va: 

a) aproba toate actele necesare pentru realizarea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege; 

b) va aduce actele sale interne în conformitatea cu prevederile prezentei legi; 

c) va creare sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor de control.  
 

De asemenea, urmare a atribuirii Centrului unui nou set de competențe, va fi necesară operarea unor 

modificări  de exemplu în Codul contravențional, Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă și 

alte legi special care reglementează statutul unor categorii de persoane care exercită o funcție publică sau 

de demnitate publică. Din aceste considerente, grupul de lucru a pregătit proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative, care operează toate amendamentele legislative menționate 

mai sus, care sunt parte integrantă al acestui pachet de lege, de rînd cu proiectul Legii cu privire la Centrul 

Național de Integritate. 

6.  Nivelul de compatibilitate a proiectului cu normele Convenţiei Europene privind protecţia 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi legislaţiei comunitare  

În procesul de elaborare a proiectului Legii s-a ţinut cont de experienţa altor state în domeniu precum 

Albania, România, Slovenia, Albania, Serbia, etc., dar și recomandările internaționale sau cele formulate în 

diferite rapoarte naționale sau internaționale.  
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Proiectul de lege a fost supus expertizei Consiliului Europei, expertizei Băncii Mondiale și experților 

CRPE. În conformitate cu acestea proiectul de Lege este îndreptat într-o direcție corectă și implică 

mecanisme efective pentru reformarea Comisiei Naționale de Integritate.  

7. Fundamentarea economico-financiară 

Aplicarea noului proiect de lege va necesita cheltuieli financiare din partea statului, în special pentru 

salarizarea angajaților Centrului, efectivul limită al Centrului fiind mărit cu 24 unități. Din aceste 

considerente, proiectul de lege nu are o aplicabilitate imediată din momentul publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, ci începînd cu 1 ianuarie 2016. Astfel, se acordă timp suficient pentru a 

identifica resursele financiare pentru asigurarea implementării acestei legi.  

 

Resursele financiare necesare implementării prevederilor prezentului proiect se vor efectua din contul și în 

limitele mijloacelor financiare alocate Centrului de la bugetul de stat pentru anul 2016.  

 

În partea ce se referă la instituirea  sistemului aleatoriu de repartizare a dosarelor de control, precum și de 

crearea a registrului subiecților declarării averii și intereselor personale trebuie să se menționeze că aceasta 

va fi realizat  cu finanțarea Băncii Mondiale. 

8.  Obiecţiile, recomandările şi evaluările pe marginea proiectului înaintate de către instituţiile 

interesate şi concluziile acestora 

Proiectul de Lege a fost  a remis la coordonare tuturor organelor interesate, fiind plasat pe pagina web a 

Ministerului Justiţiei, pentru a fi consultat public. În mod special a fost solicitată opinia tuturor instituțiilor 

publice, autorităților administrației publice locale, instanțelor judecătorești, Consiliului Superior al 

Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor și societății civile. 

În total au fost primite obiecții și recomandări de la 75 subiecte, fiind formulate 425 obiecții și 

recomandări, fiind acceptate total sau parțial. Toate obiecţiile şi propunerile primite de la instituţiile 

menţionate mai sus au fost examinate în procesul de definitivare a proiectului şi au fost incluse în sinteza 

obiecţiilor şi propunerilor la proiect. 

Totodată, trebuie să se precizeze că 41 de subiecţi au susţinut proiectul fără obiecţii şi recomandări. 

 

Mai mult ca atît, au fost formulate circa 63 de recomandări  din partea experților străini dintre care 80% 

din aceste au fost luate în considerare la definitivarea proiectului de Lege. Toate recomandările formulate 

de experții străini au fost incluse într-o sinteză separată la proiect.  

Proiectul a fost supus expertizei anticorupție și nu conține prevederi corupționale.  

 

 

Ministru     Vladimir CEBOTARI 

 

 


