
Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 
expuse în Raportul de expertiză anticorupție la proiectul de Lege cu privire la Centrul Național de Integritate 

Nr.  Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 
 

1.  Centrul Național Anticorupție 
 

1. Recomandă traducerea expertizei Consiliului Europei și publicare pe pagina we 
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. 12 alin. (3) lit. j) prevede că poate fi numită în funcția de membru al 
consiliului persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: „j) nu este 
și nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic;”. 
Se semnalează că unele deficiențe și prevederi neclare ce țin de constituirea 
Consiliului de Integritate. Astfel, sintagma „reprezentantul” desemnat de către 
Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului, este difuză și admite 
interpretărideoarece nu este clar dacă „reprezentant” poate fi un membru din 
cadrul comisiei sau poate fi și o altă persoană, care  să nu activeze în Parlament, 
dar care să fie desemnată de către Comisia juridică, numiri și imunități a 
Parlamentului. Aceste neclarități se datorează și prevederilor de la alin. 3 lit. j) 
care stabilesc drept una din condiții pentru a fi numit în funcția de membru al 
Consiliului  de integritate  „nu este și nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui 
partid politic”. Această neclaritate va acorda posibilitatea de aplicare a prevederii 
în interpretarea preferată, în dependență de interesul responsabilităților 
implementării normei.  
Recomandare: a se reda normei claritate, prin prisma celor menționate mai sus. 

2. Se acceptă parțial. 
Prevederile art. 12 alin. (3) prevede clar condițiile 
pentru numirea în calitatea de membru al 
Consiliului de Integritate. Astfel, în conformitate 
cu aceste prevederi nu va putea fi numită în 
calitate de membru al Consiliului de Integritate o 
persoană care în ultimii doi ani a fost membru de 
partid politic, ceea ce înseamnă că Comisia 
juridică, numiri și imunități nu va putea numi un 
deputat în acest Consiliu sau un reprezentat al 
parlamentului care e membru de partid. Se 
completează cu alin.3

1 
cu următorul cuprins: „ 

Reprezentanții desemnați de către organele 
indicate la art. 12 alin. (1), lit. a)-d) nu trebuie să 
fie membrii acestor organe.” 

3.  La art. 23 alin. (2) lit. k). (vezi varianta finală art.24) 
În acest caz se constată că autorul utilizează termeni diferiți cu referire la același 
fenomen. Astfel, în cuprinsul proiectului este utilizat atît termenul de „inspector 
de integritate”, cît și cel de „agent de integritate”. , fapt ce creează neclarități și 
interpretări. 
Recomandare: este necesar operarea în cuprinsul proiectului doar cu un singur 
cuvînt, cel de „inspector de integritate”. 

3.   Se acceptă.  
 

4. La art. 12 alin. (1) din proiect. 
Se semnalează că mecanismul de constituire a Consiliului de Integritate , este 
unul incorect și urmărește scoaterea de sub control parlamentar a Centrului 
Național de Integritate și preluarea controlului asupra activității acestuia de către 
executiv, în special Ministerul Justiției, care își atribuie competențae nejustificate  
și abuzive în ceea ce privește numirea a doi membri (din șapte membri ai 
Consiliului de Integritate) – reprezentanților societății civile și a jurnaliștilor. 
Acest fapt, la aplicare, nu va contribui la realizarea scopului propus de autor în 
nota informativă, și anume asigurarea independenței funcționale a Centrului, 
deoarece controlul a 3 membri din Consiliu va fi efectuat de către Guvern. 

4.  Se acceptă parțial.  
Desemnarea Ministerului Justiției în calitatea de 
instituție care va selecta candidatul din partea 
jurnaliștilor, respectiv , societății civile are la bază 
deja problemele care au existat la desemnarea 
unui membru în Comisia Națională de Integritate 
actuală din partea societății civile, cînd conflictele 
dintre diferiți reprezentanți ai societății civile au 
dus la apariția unor conflicte și au tărăgănat 
excesiv desemnare unui membru. Astfel, pentru 



Autorul leagă ineficiența activității Comisiei de facptul că această instituției se 
află sub controlul parlamentar, deși constatăm deficiențele care leîntîmpină 
Comisia în activitatea sa se datorează prevederilor din regulamentul de activitate 
internă a Comisiei și nu are nici o legătură de cauzalitate cu subordinea acesteaia 
Parlamentului, care, de altfel, aree cea mai mare legitimitate să efectuieze acest 
control asupra activității Comisiei. 
Recomandare: se propune substituirea sintagmei „al societății civile, al 
jurnalișttilor” cu sintagma „Alianței Anticorupție; Consiliul Național de Participare 
sau Consiliul de presă”. Astfel, aceste organizații să își desemneze independent 
membrii în cadrul Consiliului. În acest sens necesită de a opera modificări și la 
art. 44 alin. (2) unde sintagma Ministerul Justiției se va substitui cu sintagma „ 
Alianța Anticorupției; Consiliul Național de Participare sau Consiliul de presă”. 

a asigura crearea la timp a instituției Consiliului 
Național de Integritate s-a optat pentru sistemul 
propus în proiectul de lege.  
Astfel, considerăm judicioasă desemnarea unor 
„organisme” cu statut neclar în calitate de 
instituții responsabile de desemnare unor 
membri în cadrul Consiliului Național de 
Integritate. Mai mult ca atît, conform propunerii 
formulate nu este clar cum se vor desemna 
membri de către acestea. De asemenea, nu este 
justificată instituirea anume acestor organizații și 
nu a altora precum Centrul de Analiză și 
Prevenire a Corupției sau Transparency 
International sau alte organizații care au același 
dimeniu de activitate. Totodată, vor apărea 
probleme în cazul în care aceste entități nu vor 
mai exista, acest fapt va genera necesitatea 
modificării legii. 
Propunem, la art. 12 alin. (2), cuvintele „ministrul 
justiției” se substituie cu cuvîntul „Guvern”. 

5. Prevederile art. 17 alin. (4) și alin. (5) din proiect (vezi art. 18 din variant 
finală) sunt lacunare și confuze, fiind lipsă careva elemente sau condiții 
obligatorii ce trebuie să cuprindă „declarația de integritate”. La modul practic, 
toate aceste deficiențe vor spori considerabil coruptibilitatea prevederilor, 
persoanele responsabile de examinarea dosarelor candidațiilor la funcția de 
inspector de integritate avănd, de facto, posibilitatea de interpretare și aplicare a 
prevederilor conform propriei discreții, precum și instituie temeiuri abusive și 
nejustificate de a respinge o persoană care nu a susținut concursul pentru 
numirea în funcția de inspector de integritate pe motiv că „declarația de 
integritate” este prea general sau evazivă. Acest fapt va influiența în mod 
negative obiectivitatea aprecierii și selectării persoanelor candidate la funcția de 
inspector de integritate. 
Recomandare: este necesar ca prevederea cel puțin exeplificativ trebuie să 
ateste persoana prin depunerea unei declarații de integritate, deoarece legislația 
în vigoare nu conține reglementări în acest sens, excepție fiind Regulamentul 
privind selectarea prin concurs a candidaților în membri ai Consiliului Civil privind 
monitorizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Ecionomice și Corupției, 
aprobat prin hotărîrea guvernului nr. 1210 din 29.10.2008. astfel, pct. 7 din 
Regulamentul menționat prevede: „Fiecare membru depune o delarație de 
integritate ce atestă faptul că: a) nici una din persoanele sale apropiate nu sunt 
angajate curent sau nu au fost angajate pe parcursul ultimilor doi ani în cadrul 
Centrului; b) nu cunoaște existența nici unui conflict de interese apărut între 
interesele sale personale și obligațiile de membru al Consiliului Civil; c) imediat 
va notifica Consiliul Civil în cazul în care va cunoaște falptul că o persoană 
apropiată a depus cerere de angajare sau este angajată în cadrul Centrului; d) 

5.  Se acceptă parțial. 
Proiectul de lege a fost completat cu o anexă 
care stabilește forma declarației de integritate. 
 



imediat va notifica Consiliul Civil în cazul în care va recunoaște despre orice 
conflict de interese actual sau potential, apărut între interesele personale și 
obligațiile de membru al Consiliului Civil. 

6.  La art. 44 alin. (6) din proiect.(vezi art.45 din varianta finală a proiectului) 
În cazul dat se semnalează că, proiectul nu reglementează suficient de corect și 
clar perioada de tranziție dintre Comisia Națională de Integritate și Centrul 
național de Integritate, fapt ce, la aplicare, pot exista situații de criză (potrivit 
experienței anterioare), în sensul că mandatul membrilor Comisiei va înceta, iar 
Consiliul să nu reușească, pînă la 1 ianuarie 2016 să instituționalizeze activitatea 
Centrului, să numească un nou președinte sau vicepreședinte. Reieșind din 
experiența anterioară, cînd Legea cu privire la Comisia Națională de Integritatea 
fost adoptată în 2011, iar Comisia Națională de Integritate a fost funcțională abia 
în anul 2013, astfel, în perioada respectivă verificarea averii a fost scăpată de sub 
control, situație care a condus la favorizarea subiecților declarării în detrimentul 
interesului public. Lipsa analizei riscurilor reale ce pot apărea în procesul de 
tranziție dintre activitatea Comisiei li activitatea Centrului, și a reglementărilor 
exprese ce ar asiguracontinuitatea procesului de verificare și control al 
declarațiilor de avere și interese personale poate condiționa, la aplicare, acte de 
corupție sau interpretări multiple discreționare ce țin de necesitatea declarării 
averilor și intereselor personale pentru anul 2015. 
Recomandare: pentru a evita cazurile de prejudiciere a interesului public și nu a 
întrerupe procesul de verificare și control a averilor, care de altfel, se bazează pe 
verificarea declarațiilor de la un an la altul, iar lipsa declarației pe o anumită 
perioadă, afce dificilă urmărirea averilor nejustificate și îmbogățirii ilicite, se 
propune de a se prevedea la capitolul „Dispoziții finale și tranzitorii” să fie 
prevăzut că în cazul în care pînă la data limită de depunere a declarațiilor de 
avere și interese personale, Centrul național de Integritate nu este instituit sau 
activitatea sa nu e funcțională, atunci declarațiile de avere și interese personale 
se depun la Centrul Național Anticorupție, care va asigura funcțiile Centrului 
Național de Integritate pînă la instituționalizarea definitivă a acestuia. Aceste 
reglementări vor contribui la evitarea scăpării de sub orice control a declarațiiilor 
de avere și interese personale pentru anul 2015. 
Centrul Național Anticorupției este unuicul organ îndreptățit în acest caz, 
deoarece are drept competență ptrevenirea și combaterea corupției, iar 
controlul averilor și intereselor personale reprezintă una din măsurile de 
prevenire a corupției.  

6. Se acceptă.  

La art. 44, sintagma „art. 9-13” se completează cu 
sintagma „art.44, alin. (2)”.  

7. La art. 17 alin. (4) alin. (5) din proiect (vezi art.18 varianta finală). 
Lipsa reglementării clare a conținutului și formei declarației de integritate ce 
necesită de a fi prezentată de către candidatul la funcția de inspector de 
integritate, vor prejudicia nejustificat interesele și drepturilor persoanelor ce 
candidează la funcția de inspector de integritate, precum și instituie temeiuri 
abuzive de a respinge o persoană. 
Recomandare: consideră că proiectul trebuie să reflecte clar și transparent 
criteriiile și procedura de selectare a inspectorilor de integritate, inclusiv și a 
documentelor/actelor ce necesită de a fi prezentate pentru participarea la 

7. Se acceptă parțial. 
Proiectul de lege a fost completat cu o anexă 
care stabilește forma declarației de integritate. 
 



concurs. De asemenea, semnalează că pentru desfășurarea corectă, transparentă 
și obiectivă a procedurii de selectare a inspectorilor de integritate, conținutul și 
forma declarației de integritate necesită de a fi reglementate în prezentul proiect 
de lege.  

8.  La art. 12 alin. (7) lit. h), k) și l) din proiect. 
Făcînd abstracție de greseală gramaticală, semnală, că atribuția de control a 
averii și intereselor personale și conflictelor de interese și stărilor de 
incompatibilitate ale președintelui și vicepreședintelui Centrului, stabilită de 
Consiliu este una formală și declarativă, deoarece prevederile proiectului prevăd 
careva competențe membrilor Consiliului de a accesa, în procesul exercitării 
atribuției de verificare a averilor și intereselor personale, registre de stat, ale 
organizațiilor, indiferent de forma de proprietate și forme juridică de organizare. 
Prezența în cuprinsul proiectului de lege a unor astfel de norme poate 
condiționa, la aplicare, careva acte de corupție, în sensul verificăriii superficiale  
și neobiective a averii, a situațiiilor de conflict de interese și a stărilor de 
incompatibilitate ale președintelui și vicepreședintelui Centrului, de către 
membrii consiliului. De asemenea, se semnalează că Consiliul de Integritate nu 
are calitatea de agent constatator, astfel nu este clar cum va trage la răspundere 
pe președintele  și vicepreședintele Centrului în cazul depistării încălcării 
regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictului de 
interese sau al incompatibilității. Această situație lacunară și confuză va favoriza 
abuzuri, interpretarea și aplicarea preferențoală a normelor în dependență de 
interese, „motivare” și scopuri. 
Recomandare: se propune stabilirea competenței de efectuare a controlului 
averii și intereselor personale, examinarea și soluționarea conflictelor de interese 
și stărilor de incompatibilitate ale președintelui și vicepreședintelui Centrului, 
Centrului Național Anticorupție deoarece este unica instituție specializată în 
prevenirea și combaterea corupției, care dispune de persoane calificate și are 
acces la baze de date necesare pentru efectuarea completă și obiectivă a 
controlului averilor și intereselor personaleale  președintelui și vicepreședintelui 
Centrului, precum și de examinare și soluționare a conflictelor de interese ale 
acestora și a aspectelor ce țin de stările de incompatibilitate. 
În contextul dat, este necesar a se modifica și prevederile Codului 
Contravențional prin stabilirea în calitate de agent constatator la art. 313/2, 
313/3 și 330/2 a Centrului Național Anticorupție în privința președintelui și 
vicepreședintelui Centrului Național de Integritate.  

8. Nu se acceptă.   

Dacă intrăm în esenţa obiecţiei, atunci în primul 
rînd trebuie să precizăm că desemnarea CNA-lui 
în calitate de responsabil de  verificarea averii 
președintelui și vicepreședintelui Centrului 
Național de Integritate, încalcă grav 
independența Centrului, deoarece o instituție 
controlată îi va controla activitatea. Este 
justificată în acest caz acordarea competențelor 
necesare Centrului Național de Integritate care 
va aplica sancțiunea contravențională în baza 
sesizării și a raportului Consiliului de Integritate 
privind depistarea încălcărilor ce țin de regimul 
juridic al averii, conflictelor de interese, 
incompatibilităților, restricțiilor.  

8.La art. 12 alin. (9) (vezi art.12 alin. (10)). 
Avînd în vedere atribuțiile Consiliului, consideră că nu este corect și nici justificat 
ca lucrările de secretariat ale Consiliului să fie asigurate de către Centru. Acest 
fapt, va face activitatea Consiliului ineficientă și pur formală.  
Recomandare: completarea proiectului cu norme exacte privind modul de 
constituire și activitate a Consiliului de Integritate, astfel, încît lucrările de 
secretariat ale Consiliului să fie asigurate de către o persoană selectată și numită 
de Consiliu și care să nu facă parte din personalul Centrului. 

8. Nu se acceptă.  

Atribuțiile de secretariat sunt pur tehnice și 
administrative, astfel evitîndu-se orice 
interferență din partea Centrului în activitatea 
Consiliului. 

Desemnarea unui secretar special pentru Consiliu 
(instituție fără activitate permanentă) este 



birocratică și nejustificată din punct de vedere 
financiar, deoarece acest secretar ar urma să fie 
salarizat chiar dacă nu va avea volumul necesar 
de lucru. 

9.La art. 18 (vezi art.19 în varianta finală) semnalează că, competența atribuită 
inspectorilor de integritate ai Centrului de a verifica și controla declarațiiile de 
avere și interese personale, examinarea și soluționarea conflictelor de interese, 
al incompatibilităților și restricțiilor în privința propriilor colegi este abuzivă și 
reprezintă un conflict de interese, deoarece inspectorii activează în cadrul 
aceleiași instituții și urmăresc același scop instituțional. Prin urmare, consideră că 
aceste prevederi nu vor asigura verificarea șo controlul averii și intereselor 
personale, examinarea și soluționarea conflictului de interese, a 
incompatibilităților și restricțiiilor în mod obiectiv și nepărtinitor, ci dimpotrivă 
creează riscul ca inspectorii de integritate să își verifice colegii într-un mod 
superficial și favorizator, în dependență de interese și scopuro. Asupra acestei 
competențe atribuite inspectorilor de integritate mereu va plana o doză de 
suspiciune și neîncredere. 
Recomandare: se propune de a atribui competența de verificare și control a 
averilor și intereselor personale, examinarea și soluționarea conflictului de 
interese, al incompatibilităților  și restricțiiilor a angajaților Centrului Național de 
Integritate, Centrului Național Anticorupție deoarece este unica instituție 
specializată în prevenirea și combaterea corupției, care dispune de persoane 
calificate și are acces la baze de date necesare pentru efectuarea completă și 
obiectivă a controlului averilor și intereselor personaleale  acestor persoane , 
precum și de examinare și soluționare a conflictelor de interese ale acestora și a 
aspectelor ce țin de stările de incompatibilitate. 
În contextul dat, este necesar a se modifica și prevederile Codului 
Contravențional prin stabilirea în calitate de agent constatator la art. 313/2, 
313/3 și 330/2 a Centrului Național Anticorupție în privința președintelui și 
vicepreședintelui Centrului Național de Integritate. 

9. Se acceptă parțial Dacă intrăm în esenţa 
obiecţiei, atunci în primul rînd trebuie să 
precizăm că desemnarea CNA-lui în calitate de 
responsabil de  verificarea averii angajaților 
Centrului Național de Integritate, încalcă grav 
independența Centrului, deoarece o instituție 
controlată, îi va controla activitate. Mai mult ca 
atît, căt de nepărtinitor și obiectiv va fi un angajat 
al Centrului Național Anticorupție la verificarea 
averiii unui inspector de integritate care tocmai a 
inițiat un control al averii acestuia? 

Propunem la art. 12: 

 alin. (7) lit.(h) după cuvintele „președinte și 
vicepreședinte” se completează cu cuvintele „ , 
precum și de către inspectorul de integritate”; 

alin. (7) lit. l) după cuvintele „președintelui și 
vicepreședintelui” se completează cu cuvintele „ , 
precum și ale  inspectorului de integritate”. 

 

 

 

 

 

Ministru      Vladimir GROSUCEBOTARI 


