
Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

expuse în Raportul de expertiză anticorupție la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Nr.  Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

 

1.  Centrul Național Anticorupție 

 

1. Recomandă traducerea expertizei Consiliului Europei și publicare pe 

pagina web a ministerului justiției, astfel încît să fie asigurat accesul 

tuturor părților interesate, precum și luarea în considerație la definitivarea 

și promovarea ulterioară a proiectului. La moment autorul a prezentat 

doar traducerea selectivă a propunerilor înaintate de către experții 

Consiliului Europei. 

1. Se acceptă.   

Ministerul Justiției a înaintat un demers 

privind traducerea în limba română a 

expertizei Consiliului Europei, iar odată ce 

aceasta va fi tradusă va fi publicată pe pagina 

web a ministerului.  

2.  La Art. XXXI se semnalează asupra unei formulări ambigui. În 

varianta propusă, se operează cu termenul de „organizație publică”, fără a 

fi făcută vreo specificare a termenului respectiv. Legea 25/2008 operează 

cu termenul de „autoritate publică”, cît și cel de „organizație publică”  

fapt ce la aplicare va va crea confuzii și interpretări multiple, posibile să 

genereze incertitudine și soluții contradictorii în stabilirea autorităților 

publice cărora li se aplică prevederile legii. 

Recomandare: se propune a se substitui cuvîntul „organizație publică” 

cu cuvîntul „autoritate publică”. Aceiași remarcă este valabilă și pentru 

Art. XXXII  (Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției). 

 

2.  Nu se acceptă. 

Conform logicii abordate de autorul 

obiecției, în fiecare lege trebuie să se repete 

noțiuni care sunt deja reglementate de alte 

legi. În acest caz o să ajungem să ne pierdem 

în noțiuni care de fapt se repetă. Adoptarea 

acestei concepții este în contradicție cu 

principiiile stabilite de Legea privind actele 

legislative, care prevede că la elaborarea 

unui act legislativ este necesar să se evite 

dublările și repetările. Noțiunea de 

„organizație publică” este deja reglementată 

de proiectul de Lege privind declararea 

averii și intereselor personale, astfel se vor 

evita interpretările eronate.  

3.  Art. XXXI (vezi art.30 din versiunea finală) se semnalează asupra 

unui conflict normativ între prevederile proiectului de lege și art. 12
1 

Măsurile de protecție din Legea 25/2008, care operează la alin. (1) cu 

sintagma „despre nerespectarea regulilor de declarare a veniturilor și a 

proprietății și despre încălcarea obligațiiilor legale privind conflictul de 

interese beneficiază de următoarele măsuri de protecție:”. Dat fiind că 

proiectul de lege include drept acte conexe actelor de corupție faptele de 

îmbogățire ilicită și deținerea averiii cu caracter nejustificat și 

nedeclararea și nesoluționarea conflictului de interese, consideră necesar 

excluderea de la art. 12/1 alin. (1) din Legea 25/2008 a sintagmei „despre 

nerespectarea regulilor de declarare a veniturilor și a proprietății și despre 

încălcarea obligațiiilor legale privind conflictul de interese beneficiază de 

următoarele măsuri de protecție”, iar fapta de „nerespectare a regulilor 

privind declrarearea averii și intereselor personale” să fie inclusă la art. 15 

din Legea 90/2008 drept faptă cu caracter corupțional. 

3.   Se acceptă parțial.  

Au fost operate modificările necesare în 

Legea 25/2008. Totuși, modificările propuse 

la Legea 90/2008 cu privire la prevenirea și 

combaterea corupției, au fost operate la art. 

16 din aceasta. 

 



Recomandare: se propune excluderea de la art. 12
1 

alin. (1) din Legea 

25/2008 a sintagmei „despre nerespectarea regulilor de declarare a 

veniturilor și a proprietății și despre încălcarea obligațiiilor legale privind 

conflictul de interese beneficiază de următoarele măsuri de protecție”, 

precum și operarea modificărilor la Art. XXXII art. 15 din lege să fie cu 

următoarele ptrevederi: „nedeclararea averii și intereselor personale, adică 

nedepunerea în termenul prevăzut a declarațiilor de avere și interese 

personale de către subiecții Legii privind declararea averii și intereselor 

personale”. 

4.  Se propune completarea Codului penal cu o componență de infracțiune 

care să incrimineze conflictului de interese, fie completarea art. 327 

„abuzul de putere sau abuzul de serviciu” alin. (2) cu litera d) cu 

următorul cuprins. „d) săvîrșită în situație de conflict de interese”. 

4.  Nu se acceptă. 

Menționăm că lipsesc argumentele necesare 

pentru completarea Codului penal cu o 

componență de infracțiune care să 

incrimineze conflictului de interese. 

 

5. Art. XXXV se semnalează asupra unei erori tehnice cu privire la 

sancțiunea stabilită persoanei cu funcții de răspundere pentru 

nesoluționare conflictului de interese, deoarece autorul operează cu cifrele 

„la 100 300 la 150 400”, fapt ce ceează confuzii. De asemenea, întru 

stabilirea unei sancțiuni contravenționale proporționale pentru 

nerespectarea politicii privind conflictul de interese, consideră necesar ca 

„privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 

3 luni la un an” să fie stabilită ca sancțiune principală și nu ca sancțiuni 

complementară. Recomandări care se regăsesc, de altfel, și în Ghidul 

OECD pentru rezolvarea conflictului de interese în administrația publică, 

2003. 

Recomandare: propune excluderea erorii tehnice menționate și stabilirea 

limitelor minime-maxime a sancțiunii contravenționale pentru persoana 

cu funcție de răspundere, precum și excluderea cuvîntului „sau fără”. 

5.  Se acceptă.  
 

 

 

 

Ministru                                                                 Vladimir GROSUCEBOTARI 


