
    

 
               
 

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 
la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

Nr.  Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 
 

1. Ministerul Culturii Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

2. Ministerul Apărării Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

3. Agenția Relații Funciare și Cadastru Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

4. Agenția Națională pentru Reglementare în 
Energetică 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

5. Casa Națională de Asigurări Sociale Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

6. Consiliul Raional Telenești Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

7. Primăria mun. Chișinău Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

8. Consiliul Raional Ștefan Vodă Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

9. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 
Familiei 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

10. Consiliul Raional Cimișlia Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

11. Judecătoria Bender Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

12. Consiliul Raional Briceni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

13. Consiliul Raional Glodeni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

14. Consiliul Raional Hîncești Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

15. Judecătoria Glodeni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

16. Judecătoria Florești Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

17. Judecătoria Orhei Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

18. Judecătoria Comrat Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

19. Judecătoria Briceni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

20. Judecătoria sect. Buiucani, mun. Chișinău Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

21. Judecătoria Hîncești Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

22. Curtea de Apel Chișinău Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

23. Curtea de Apel Cahul Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

24. Comitetul executiv al Găgăuziei Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

25. Ministerul Tineretului și Sportului  Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

26. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

27. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
Drumurilor 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

28. Ministerul Sănătății Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

29. Comisia Națională a Pieței Financiare Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

30. Consiliul Coordonator al Audiovizualului Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

31. Biroul Relații Interetnice Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

32. Centrul Serviciului Civil Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

33. Agenția Națională pentru Siguranța 
Alimentelor 

Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

34. Agenția Turismului Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

35. Consiliul raional Călărași Lipsă de obiecţii şi propuneri.  



36. Consiliul raional Căușeni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

37. Consiliul raional Soroca Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

38. Consiliul raional Ungheni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

39. Consiliul raional Dondușeni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

40. Consiliul raional Taraclia Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

41. Consiliul raional Șoldănești Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

42. Consiliul raional Rîșcani Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

43. Consiliul raional Rezina Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

44. Consiliul raional Strășeni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

45. Consiliul raional Ialoveni Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

46. Serviciul de Stat de Arhivă Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

47. Compania Națională de Asigurări în Medicină Lipsă de obiecţii şi propuneri.  

48. Consiliul Superior al Magistraturii Avizează pozitiv proiectul de lege.  

49. Judecătoria sect. Ciocana, mun. Chișinău Susține opinia Consiliului Superior al Magistraturii exprimată în Hotărîrea 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 90/4 din 10 februarie 2015. 

 

50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Completarea compartimentului 7 „Cuantumul mijloacelor bugetare necesare 
pentru implementarea proiectului” al Notei informative cu estimările cel puţin 
aproximative ale costurilor care vor deriva din modificările propuse, precum şi cu 
eventualele propuneri în ceea ce priveşte resursele financiare necesare 
implementării modificărilor în cauză, ar fi deosebit de importantă. În acelaşi 
timp, propunem expunerea suplimentară pe marginea concluziilor din raportul 
Transparency International – Moldova „Monitorizarea conflictelor de interese în 
autorităţile publice centrale”, conform cărora este necesară dotarea CNI cu 
resurse financiare, umane, tehnice şi tehnologice, ceea ce la fel ar implica 
cheltuieli financiare. 

1. Se acceptă. 

2. În ceea ce priveşte modificările care vizează eliberarea din funcţie pe motivul 
hotărîrii definitive a instanţei de judecată privind „confiscarea averii cu caracter 
nejustificat” care se regăsesc în majoritatea articolelor ale prezentului proiect, 
atenţionăm că temeiul legal exact al eliberării din funcţie nu este destul de clar, 
fiind cunoscute diferite tipuri de confiscare (inclusiv în calitate de măsuri de 
siguranţă), nici unul din care nu se referă expres doar la confiscarea averii 
dobîndite din acte de corupţie. 

2. Se acceptă parțial. 
 
 

3. La Art. VII, considerăm oportună menţinerea prevederilor lit. g) la alin. (3) al 
art. 4 al Legii nr. 947 din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al 
Magistraturii (cu modificarea denumirii declaraţiei), deoarece declaraţiile 
publicate în modul stabilit ar putea fi mai uşor consultate de către publicul 
interesat. 

3. Se acceptă.  

4. Propunem completarea pct. 1 al art. XI, la final al sintagmei modificatoare „i) 
Centrului Naţional de Integritate, pentru realizarea atribuţiilor acestuia” cu 
sintagma „în condiţiile contractului în vigoare, încheiat în această privinţă”. 

4. Se acceptă parțial.  

5. Art. 272
3
 „Examinarea cererii” la art. XXI care completează Codul de Procedură  

civilă al Republicii Moldova nu este formulat corect, generează multiple 
interpretări în raport cu articolul precedent şi urmează a fi revizuit integral. 
Totodată, considerăm că numerotarea articolelor propuse necesită a fi 
modificată. 

5. Se acceptă.  

6. Art. XXVII, pct. 3 (modificarea articolului 33 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 
privind administraţia publică locală) conţine referinţa la „art. 28 alin. (3) din 
Legea privind declararea averii şi intereselor personale”, care însă nu conţine 
prevederi destul de clare pentru utilizarea corectă a referinţei în cauză. 

6. Se acceptă.  



7. La Art. XXXI, care modifică Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de 
conduită a funcţionarului public: La lit. d) a alin. (2) al art. 11, termenul de 
raportare imediată necesită a fi stabilit expres, luînd în consideraţie inclusiv 
aflarea subiectului declarării în afara instituţiei şi/sau imposibilitatea de a 
contacta autorităţile competente în procesul exercitării atribuţiilor de serviciu 
şi/sau în cazul în care raportarea în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu ar 
putea face imposibilă exercitarea acestor atribuţii, în special implementarea lit. 
e) a aceluiaşi alineat. 

7. Se acceptă parțial. 

8. La Art. XXXI Propunem completarea alin. (3) al art. 11 cu referinţa la Hotărîrile 
Guvernului relevante, întru eficientizarea aplicării prevederilor alineatului vizat. 

8. Nu se acceptă. 
 Trimiterea la hotărîri concrete de Guvern nu corespunde 
rigorilor tehnicii legislative. Guvernul singur își va 
determina lista acestora care urmează a fi modificată.  

9. La art. XXXII, completarea cu lit. m) a art. 16, alin. (3) al Legii nr. 90 din 
25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, propunem 
evaluarea oportunităţii reformulării sintagmei „îmbogăţirea ilicită şi deţinerea 
averii cu caracter nejustificat”, deoarece cele menţionate ar putea fi confundate 
cu „îmbogăţirea fără justă cauză” utilizată în Codul civil. 

9. Nu se acceptă. 
Îmbogățirea fără justă cauză are un alt regim juridic decît 
cel al îmbogățirii ilicite și deținerii averii cu caracter 
nejustificat. 

10.  Art. XXXVII, completarea alin. (3) al art. 22 al Legii Curţii de Conturi: 
considerăm oportună specificarea drepturilor şi obligaţiilor concrete la care se 
face referinţă prin menţionarea proiectului Legii privind declararea averii, 
intereselor personale, conflictelor de interese şi cadourilor prin prisma statutului 
membrilor Curţii de Conturi. 
Ţinînd cont de importanţa proiectelor prin prisma necesităţii asigurării 
integrităţii şi combaterii corupţiei, precum şi de avizul nr. 789/2014 al Comisiei 
de la Veneţia asupra unor prevederi ale Legii privind testarea integrităţii 
profesionale, propunem transmiterea proiectelor vizate spre consultare Comisiei 
de la Veneţia. 

10. Nu se acceptă.  
Legea cu privire la declararea averii și intereselor 
personale în totalitate este aplicabilă angajaților Curții de 
Conturi, precum și conducerii acesteia. 

51. Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor 

11. În articolele  II – V, VII-X, XII, XIV, XV, XXV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXVII, 
XXXIX, XL, XLII, XLIV, XLVII, XLVIII, sintagma ”dispunerii de instanța de judecată 
prin hotărîre definitivă a confiscării averii cu caracter nejustificat” se propune de 
la sfîrşit completat cu sintagma ” , dobîndită pe perioada exercitării funcţiilor şi 
demnităţilor publice”. 

11. Nu se acceptă. 
 Dacă se operează această modificare, atunci se vor 
exclude prin lege situațiile în care persoana care 
activează într-o funcție publică nu va putea fi demisă din 
funcție deoarece hotărirea judecătorească nu se referă la 
funcția dată, sau mandatul respectiv, ci la o altă 
funcție/mandat deținut anterior, ceea ce este incorect, 
deoarece scopul proiectului de Lege este de a exclude 
din funcțiile publice și de demnitate publică toate 
persoanele în privința cărora au fost emise hotărîri 
judecătorești privind confiscarea averii indiferent de 
funcția publică/mandatul/funcția de demnitate publică la 
care se referă aceasta. 

52. Ministerul Mediului 12. La Art. I  La articolul 23 alineatul al doilea din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 
cu privire la Guvern, cuvintele propuse pentru completare în alineatul respectiv 
”încheierea directă sau prin persoane interpuse unui act juridic, luarea sau 
participarea la luarea deciziei”, urmează a fi expuse într-o nouă redacție după 
cum urmează: ”, încheierea directă sau prin persoane interpuse a unui act 
juridic, luarea sau participarea la luarea deciziei”. Prin urmare, în redacția 
respectivă va fi asigurată expunerea clară a întregului alineat. 

12.  Se acceptă.  

13. La Art. II  Legea nr. 39-XIII din 07 aprilie 1994 despre statutul deputatului în 
Parlament, în textul alineatului (8

1
) propus pentru completare și anume ”( 8

1
) În 

cazul menționat la alineatul (6
1
) lit. a), ridicarea mandatului are loc în condițiile 

13. Se acceptă.  



art. 5 alin. (2) și (3).”, urmează a fi excluse cuvintele ”și (3)”, deoarece articolul 5 
al legii prenotate nu dispune de alineatul (3). 

14. La Art. XXI Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 
mai 2003, cuprinsul propus la articolul 272

2 
alineatul (2), urmează a fi expus într-

o nouă redacție, pentru a nu admite cazuri de interpretare diferită a sensului 
cuvintelor ”cererea poate fi depusă”. Prin urmare, propunem expunerea 
alineatului respectiv în următoarea redacție ”(2) Cererea se depune de către 
Centrul Național de Integritate cu respectarea prevederilor art. 166.”. 

14. Se acceptă. 

15. La Art. XXXI Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită 
a funcționarului public, la pct. 2, textul propus la art. 12 alin. (1) lit. a) urmează a 
fi redactat, și anume cuvîntul ”conflictul” să fie substituit cu cuvîntul ”conflict”. 

15. Se acceptă.  

16. La Art. XXXIV Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică 
și statutul funcționarului public, la pct. 5 textul propus la art. 64 alin. (1) lit. c

1
) 

urmează a fi redactat, și anume cuvintele ”rămînerea” și ”acesta” să fie 
substituite respectiv cu cuvintele ”rămînere” și ”funcționarul public”, iar la lit. c

2
) 

cuvîntul ”dispunerea” de substituit cu cuvîntul ”dispunere”. 

16. Se acceptă.  

53. Serviciul de Protecție și Pază de Stat 17. Art. XXXIII, punctul 1, modificarea propusă la articolul 12 alineatul (3) 
cuvintele ”cu privire la venituri și proprietate” de substituit cu cuvintele ”de 
avere și interese personale”, nu se acceptă, deoarece, în redacția actuală a Legii 
nr. 134 din 13.06.2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat, articolul 
12 este compus dintr-un singur alineat. 

17.  Se acceptă. 
Modificarea a fost operată la art. 13 alin. (6). 

54. Curtea de Conturi 18. La Art. XLV punctul 1 se exclude  18. Nu se acceptă.  
Verificarea averilor persoanelor cu funcție de demnitate 
publică și implicarea acestora în confiscarea averii cu 
caracter nejustificat implică riscuri considerabile nu atît 
asupra vieții acestora, cît asupra capacității lor de a nu fi 
influențați în luarea deciziilor în privința acestora. Prin 
urmare nu trebuie să se interpreteze eronat definiția de 
statut special. Însăși cuvîntul „special” înseamnă lucru 
care se deosebește de alte lucruri asemănătoare prin 
trăsături care îi sunt proprii, or, funcția de inspector de 
integritate se deosebește de alte funcții publice. 

19. Proiectul urmează a fi coordonat și cu alte autorități publice implicate în 
executarea lui. 

19.  Se acceptă.  

55. Comisia Electorală Centrală 20. Urmează a fi completat la final alin. (3) al art. 44 din Codul electoral cu 
propoziția: ”Organul electoral corespunzător va exclude candidatul care nu 
corespunde cerințelor legale pentru a candida la funcția electivă, inclusiv în cazul 
constatării de către Centrul Național de Integritate a erorilor vădite în declarația 
prevăzută la art. 44 alin. (1) lit. e). Persoana respectivă nu va mai avea dreptul să 
candideze în cadrul aceluiași scrutin”.  

20.  Nu se acceptă. 
În ce privește candidații la funcția de demnitate publică 
precizăm că însăși noțiunea de „candidat” nu oferă 
statutul de subiect al declarării deoarece persoana nu 
deține o funcție publică sau de demnitate publică. Mai 
mult ca atît, e dubioasă realizarea unui control al averii 
candidaților atîta timp cît aceștia nu vin din funcția 
publică și nu au încălcat regimul fiscal. De asemenea, 
verificarea candidaților, pe de o parte ar tergiversa 
procesele de numire în funcție, pe de altă parte ar 
aglomera nejustificat activitatea Centrului. 

21. Prin Art. XV din proiect se propune modificarea procedurii de ridicare a 
mandatului alesului local în caz de incompatibilitate a funcției, astfel această 
procedură va deveni mai complicată, iar ridicarea mandatului va fi tergiversată. 
Dacă proiectul propus spre avizare va fi implementat,alesul local care deține 

21.  Nu se acceptă. 
Constatarea incompatibilității se face doar prin actul de 
constatare al Centrului.  



simultan o funcție incompatibilă cu statutul său va putea prin căi legale să nu 
execute actul de constatare, iar în practică ridicarea mandatului său va fi posibilă 
după o lungă perioadă de timp în care persoana vizată va exercita ambele funcții, 
or în unele cazuri va fi periclitată activitatea consiliului local. 
Cu titlu de informare, pe parcursul anului 2014 Comisia Electorală Centrală a fost 
sesizată cu 21 cazuri de incompatibilitate a consilierilor, fiind adoptate hotărîri în 
acest sens care au rămas în vigoare și executate.  
Termenul de examinare a sesizării este de cel mult 30 zile din momentul 
depunerii acesteia, însă conform proiectului transmis spre avizare acest termen 
va fi mult mai mare. 
Comisia susține inițiativa prin care CNI să fie în drept de a sesiza CEC în caz de 
constatare a stării de incompatibilitate a consilierilor locali. 
În contextul celor observate mai sus, Comisia propune:la punctul 1 din Art. XV al 
proiectului de lege:excluderea textului ”litera c) se completează cu cuvintele 
”fapt constatat prin act de constatare rămas definitiv” cu care se propune a fi 
completat art. 5 alin. (2) din Legea nr. 768/2000; 

22. completarea punctului 1 cu textul ”completarea alineatului (3) după 
cuvintele ”alin. (2) lit. c),” cu textul”c

1
, c

2
),”;înlocuirea textului ”la alineatul (3

1
) 

cuvintele ”persoanele interesate, cu prezentarea actelor confirmative în acest 
sens” se substituie cu cuvintele ”Centrului Național de Integritate” cu textul 
”completarea alineatului (3

1
) după cuvintele ”persoanele interesate” cu 

cuvintele ”Centrul Național de Integritate”; 

22. Nu este clară propunerea, deoarece nu se indică 
articolul la care se referă, iar trimiterea la pct. 1 este una 
eronată, deoarece art. 17 din Codul electoral la alineatul 
(3) nu conține sintagma ”alin. (2) lit. c),” 

23. În susținerea argumentărilor de mai sus,la Art. XXI din proiect cuvintele 
”curtea de apel” se vor înlocui cu cuvîntul ”judecătoria”. 

23. Se acceptă.  

56. Curtea Supremă de Justiție 24. În capitolul XXII
1 

art. 272
2 

din Codul de procedură civilă, propus de a fi 
introdus prin Art. XXI, considerăm oportun examinarea cererilor privind 
confiscarea averii cu caracter nejustificat să fie atribuită în competența 
judecătoriilor, și nu în competența curților de apel. 

24. Se acceptă.  

57. Comisia Naţională de Integritate 25. La art.I nu se propune de completat art. 23 cu aceste propuse, deoarece 
contravine prevederilor celorlalte 2 proiecte de legi.  
Iată cum se prezintă acum acest alineat „Guvernul abrogă hotărîrile şi ordinele 
miniştrilor, conducătorilor altor organe din subordine, ce nu corespund legilor, 
hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului, inclusiv în cazul în care a rămas definitiv 
actul de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către aceştia a 
unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor 
legale privind conflictul de interese”.  

25.  Se acceptă.  

26. La art. II. La legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – de 
completat art. 5 cu alin. (3), care va avea următorul conținut: ”Prevederile alin. 
(2) nu se aplică situațiilor de incompatibilitate prevăzute la  lit. d) art. 3”.  

Completarea este necesară deoarece în caz contrar, alin. Alin. (6
1
), (8

2
) ale 

art. 2 propuse spre completare se vor contrazice cu  alin. (2) art. 5, care prevede 
că „ în cazul în care deputatul se află în unul din cazurile de incompatibilitate și 
nu a depus, în termenul menționat la alin.(1), cererea de demisie din funcția 
incompatibilă cu mandatul de deputat, după expirarea acestui termen este 
suspendat de drept din funcția incompatibilă”; 

26. Se acceptă. 

27. La art. II nu are sens conținutul alin. (8
1
) art. 2 propus spre completare, care 

face referire la alin. (3) art. 5 al Legii, de fapt inexistent în redacția în vigoare a 
Legii 39/1994; Reiterăm, că modificarea menționată supra este necesară, pentru 
a conforma prevederile Legii despre statutul deputatului în Parlament 
prevederilor Constituției. În fapt, potrivit alin. (2) al art. 69 din Constituția 

27. Se acceptă parțial. 



Republicii Moldova – calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a 
Parlamentului nou ales, în caz de demisie, de ridicare a mandatului, de 
incompatibilitate sau de deces. Art. 5 al Legii nr. 39/1994 despre statutul 
deputatului în Parlament, lege inferioară Constituției, exclude posibilitatea 
încetării calității de deputat în caz de incompatibilitate, prevăzută de Constituție. 
Amintim că, potrivit alin. (2) al art. 5 din Legea nr. 39/1994, în caz de 
incompatibilitate, deputatul, la expirarea termenului în care trebuia să 
întreprindă măsuri de încetare a stării în cauză, este suspendat de drept din 
funcția incompatibilă. 

28. La art. II de completat cu pct. 3 care să prevadă ajustarea art. 5 al acestei legi 
cu prevederile art.70 și 81 ale Constituției și art.12 al Legii 199/2010. 

28.  Se acceptă.  

29. La art. VIII: Legea nr. 1036/1996 cu privire la sistemul penitenciar, de 
completat cu prevederi ce țin de incompatibilități și restricții (a se prelua de la 
art. XVII – completări la Legea nr. 1150/2000 serviciului în organele vamale). 
Legea nr. 1036/1996 în vigoare, nu reglementează și nu prevede 
incompatibilități și restricții pentru funcționarii publici cu statut special ai 
sistemului penitenciar. 

29.  Se acceptă.  

30. La art. XV se propune de completat cu prevederi în corelare a art. 5 al acestui 
proiect de lege cu art. 12 din Legea 199/2010. 

30. Nu este clar ce se are în vedere, deoarece art. 12 din 
Legea 199/2010 se refera la incompatibilități, iar art. 5 
din Legea 768/200 se referă la  încetarea mandatului de 
ales local. Prin urmare nu este clar ce urmează să se 
aducă în concordanță și cu ce. 

31. La art. XXI la propunerea de a introduce modificări în Codul de procedură 
civilă cu o procedură specială. Menționăm că titlul urmează să includă la final 
sintagma „ în folosul statului”. 

31. Se acceptă. 

32. La art. XXI Altă remarcă la acest articol este că, procedura în cauză urmează a 
fi stabilită după art. 278, cu introducerea art. 278

1 
, 278

2
, etc., întrucît nu-și are 

locul după art. 272. 

32. Se acceptă.  

33. Totodată, aceasta nu este nicicum concretizată și reglementată, avînd în 
vedere dimensiunea și importanța reglementării acestor relații juridice, 
complexitatea și novitatea pe care o aduc în legislație. Este insuficientă 
trimiterea la normele generale din prezentul cod. Normele suplimentare  
propuse în  prezentul proiect nu aduc claritate în acest sens. Este necesar de a 
indica procedura, începînd cu depunerea cererii, competența teritorială, 
procedura de examinare a acesteia, sarcina probațiunii averii cu caracter 
justificat- care urmează a fi pusă în acest caz pe seama pîrîtului, conținutul 
hotărîrii, etc. 

33. Se acceptă parțial. 

34. La art. XXIV s-a comis o eroare. „Comisia Națională de Integritate” de 
substituit cu „Centrul Național de Integritate”. 

34.  Se acceptă.  

35. La Art. XXXV la pct.1 de exclus „persoanei cu funcții de răspundere” și „sau 
fără”, iar la pct. 2 de completat după cuvîntul „răspundere” cu sintagma „cu 
amendă de la 150 la 200 de unități contravenționale aplicată persoanei 
prevăzută la art. 3 din Legea privind declararea averii, conflictului de interese…”. 

35. Nu se acceptă. 
A nu se uita că în conformitate cu prevederile art. 34 din 
Codul contravențional cuantumul maxim al amenzii 
aplicate persoanei fizice nu poate fi mai mare de 150 de 
unități contravenționale.  
În ce privește excluderea sancțiunii separate pentru 
persoana cu funcție de răspundere nu poate fi acceptată, 
deoarece pentru aceste categorii de persoane trebuie să 
fie o sancțiune separată.  
Totodată, partea ce se referă la indicarea subiectului 



declarării în calitate de contravenient la aceasta 
contravenție este incorectă, deoarece contravenția dată 
se referă la fapta altor persoane de la care se solicită 
informații. Or, subiectul supus controlului poate să 
prezinte dar poate să nu prezinte informații, deoarece 
acesta este un drept al său și nu o obligație. Sancțiunea 
pentru neprezentare în acest caz va fi constatarea averii 
cu caracter nejustificat, iar ulterior și confiscarea 
acesteia.  

36. La Art. XXXV de completat cu un nou pct. 3 în următoarea redacție 
„Neinformarea Centrului național de integritate în condițiile art. 18 al Legii 
privind declararea averii, conflictului de interese… se sancționează cu amendă de 
la 150 la 200 de unități contravenționale aplicată persoanei cu funcții de 
răspundere”. 

36. Nu se acceptă. 
Interesant cine va fi sancționat în acest caz și cum. 

37. Art. XLI este necesar de exclus acest articol. Aceste prevederi urmează a fi 
stipulate expres în Legea cu privire la CNI (prin analogie funcționarii publici cu 
statut special din cadrul CNA, SV, etc.). 

37. Se acceptă.  
 

38. La art. XLV se propune de exclus din tabelă pozițiile care vizează inspectorii 
de integritate din același motiv expus la punctul anterior. 

38.  Nu se acceptă.  
A se vedea comentariile expuse la pct. 37 din prezenta 
sinteză.  

58. Ministerul Economiei 39. În conformitate cu prevederile art.19 lit.e) al Legii nr.780 din 27 decembrie 
2001 privind actele legislative, terminologia utilizată în actul elaborat este 
constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative. Astfel, cuvîntul 
”interdicții” urmează a fi substituit cu cuvîntul ”restricții”, termen utilizat în 
proiectele Legii cu privire la Centrul Național de Integritate şi Legii privind 
declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor.  

39. Nu se acceptă. 
A nu se face confuzii în aceste noțiuni.  

40.  La Art. XIX, avînd în vedere că, art.29 alin.(8) al proiectului Legii privind 
declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor 
stabilește un șir de fapte ce constituie infracțiuni și se pedepsesc penal, urmează 
de a modifica și completa Codul penal în conformitate cu noile prevederi, or 
autorul propune completarea numai a art.352

1
 Falsul în declarații

 
.
 
În acest 

context, considerăm necesar revizuirea art.330
1 

și art.333 al Codului penal. 

40. Se acceptă partial. 
Nu este clar în ce sens urmează a fi modificat articolul 
333 din Codul Penal al Republicii Moldova.  

41.  Art. XXXV , art.313 
2 

al Codului Contravențional stipulează pentru 
nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese sancționarea 
”persoanei cu funcții de răspundere”, or subiecți ai declarării conflictului de 
interese sunt și persoanele cu funcții de execuție. 

41. Nu se acceptă.  
Nu trebuie să se uite că subiecți au soluționării sunt 
persoanele cu funcții de răspundere. 

42. Art.XLI. Completarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice cu funcția de 
inspector de integritate vine în contradicție cu prevederile propuse în proiectul 
Legii cu privire la Centrul Național de Integritate, ce stipulează la art.14 alin.(5): 
”Funcția de inspector de integritate este funcție publică cu statut special”. Iar 
art.2 al Legii nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al 
funcţiilor publice stabilește că aceasta nu se extinde asupra funcţiilor publice 
ocupate de funcţionarii publici cu statut special. 

42. Se acceptă.  

59. Serviciul de Informaţii şi Securitate 43. La art. XXIX la pct. 2 lit. a) de exclus sintagma „iar în final se completează cu 
sintagma „stabilite prin act de constatare rămas definitiv””.  
În cadrul Serviciului activează subunitatea specializată de asigurare a securităţii 
interne a SIS, una din sarcinile de bază ale căreia este cercetarea şi stabilirea 
încălcării de către ofiţerii de informaţii a restricţiilor şi interdicţiilor stabilite prin 
lege. Avînd în vedere proiectele prezentate spre avizare, rezultă că după 

43.  Nu se acceptă. 
A nu se uita că există un sistem unic de declarare și 
soluționare a conflictelor de interese care se aplică și 
angajaților în cadrul Serviciului de Informații și 
Securitate. Mecanismul dat presupune că constatarea 
incompatibilității se realizează de CNI și nu de SIS.  



adoptarea acestora, constatarea încălcării restricţiilor, interdicţiilor şi 
incompatibilităţilor de către ofiţerii de informaţii se va realiza doar de către CNI, 
fapt care nu poate fi acceptat, astfel Serviciul fiind limitat în a-şi asigura pe 
deplin securitatea proprie.  
Practica departamentală şi cea judiciară, vizînd aplicare normei cu referire la 
constatarea restricţiilor, interdicţiilor şi incompatibilităţilor, nu a stabilit careva 
disfuncţii în interpretarea şi utilizare prevederilor menţionate, fapt care exclude 
necesitatea modificării conceptului acestei norme; 

44. La art. XXIX .Cît priveşte completarea art. 36 alin. (1) cu noi litere, 
considerăm că din punct de vedere logic aceste completări urmează a fi 
introduse după lit. o), fiind menţionate corespunzător ca literele o)

1
 şi o)

2
. 

Necesitatea anume a acestei redacţii rezultă şi din conţinutul altor norme ale 
Legii nr. 170/2007, care fac referire directă la temeiul de eliberare din Serviciu, 
de exemplu – art. 36 alin. (3), (7) şi (8), art. 38 alin. (3), art. 54 alin. (3), etc.; 

44. Se acceptă.  

45. La art. XXIX La pct. 3, redacţia propusă a alin. (2) este defectuoasă, fără 
legătură lexicală corespunzătoare, iar conţinutul nu corespunde întru totul 
conceptului actual al prevederilor art.  40 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 
170/2008, în special în partea ce ţine de implicarea ofiţerului de informaţii în 
activitatea antreprenorială. În acest context, alin. (2) urmează a fi expus în 
următoarea redacţie: 

„(2) Funcţia de ofiţer de informaţii este incompatibilă cu: 
a) îndeplinirea altei funcţii decît cea în care este numit sau detaşat, 

desfăşurarea altei activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, 
didactice sau de creaţie care nu împiedică îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. 
Ofiţerul de informaţii poate fi desemnat în calitate de membru de comisie, 
consiliu, grup de lucru, permanente sau ad-hoc, cu acordul conducerii Serviciului; 

b) desfăşurarea sau implicarea în orice fel în activitate de întreprinzător, 
acordarea sprijinului altor persoane în astfel de activităţi; 

c) calitatea de fondator al societăţii comerciale, cooperativei sau 
organizaţiei necomerciale, cu orice activitate ce presupune administrarea 
acestora. Ofiţerul de informaţii poate îndeplini funcţia de membru al consiliului 
de administraţie din întreprinderile de stat, funcţia de fondator al căreia o 
exercită Serviciul;”. 

45. Se acceptă. 

46. Art. XXXV la pct. 1, în partea ce vizează sancţiunea alin. (1), sintagma 
„aplicată persoanei cu funcţii de răspundere” de substituit cu sintagma „aplicată 
persoanei fizice”. Dacă analizăm norma art. 16 alin. (6) din Codul contravenţional 
şi art. 3 din proiectul Legii privind declararea averii, intereselor personale, 
conflictelor de interese şi cadourilor, constatăm că nu toate categoriile de 
persoane care urmează să-şi declarare conflictul de interese pot fi catalogate ca 
persoane cu funcţii de răspundere. În acest caz, norma de sancţionare nu va 
putea fi aplicată tuturor celor care nu au îndeplinit obligaţia legală; 

46. Se acceptă.  

47. Art. XXXV la pct. 2, cu referire la art. 330
2
,
 
la alin. (1) de exclus cuvîntul 

„nejustificată”. Persoana întotdeauna va găsi o justificare a unei acţiuni sau 
inacţiuni ale sale, iar existenţa cuvîntului dat în dispoziţia normei de sancţionare 
va permite interpretarea subiectivă a circumstanţelor depunerii tardive a 
declaraţiei de avere şi interese.  

Este de menţionat că, în cazul depunerii tardive a declaraţiei din motive 
neimputabile declarantului, va lipsi un element constitutiv al contravenţiei – 
intenţia şi respectiv persoana nu va fi atrasă la răspundere contravenţională; 

47. Se acceptă.  



48. La art. XLV, pct. 1 de exclus, din considerentele expuse mai sus la pct. 4 vizînd 
proiectul Legii cu privire la Centrul Naţional de Integritate. 

48. Nu se acceptă. 
Verificarea averilor persoanelor cu funcție de demnitate 
publică și implicarea acestora în confiscarea averii cu 
caracter nejustificat implică riscuri considerabile nu atît 
asupra vieții acestora,cît asupra capacității lor de a nu fi 
influențați în luarea deciziilor în privința acestora. Prin 
urmare nu trebuie să se interpreteze eronat definiția de 
statut special. Însăși cuvîntul „special” înseamnă lucru 
care se deosebește de alte lucruri asemănătoare prin 
trăsături care îi sunt proprii, or, funcția de inspector de 
integritate se deosebește de alte funcții publice. 

60. Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei 

49. La art. XXX, opinăm că completările ce se promovează sunt caracterizate 
printr-o tehnică legislativă deficitară, ce nu întruneşte exigențele de claritate, 
precizie și previzibilitate, în măsura în care noțiunile cu care se operează (act de 
constatare, act administrativ, act juridic) nu sunt în mod predictibil determinate, 
iar sfera faptelor şi gravitatea acestora este nespecificată, astfel amendamentele 
nu reglementează garanții care să permită o protecție eficientă împotriva 
riscurilor de abuz din partea CNI. 

Mai mult, în virtutea art. 102 în corelare cu art. 240 din Acordul de Asociere 
între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014, ratificat prin Legea nr. 112 din 2 iulie 2014, 
sunt relevante considerentul (13) din Directiva 2009/140/CE şi art. 3 alin. (3a) 
aliniatul doi din Directiva 2002/21/CE, cu modificările şi completările ulterioare, 
unde expres se indică că pentru a asigura o aplicare mai eficientă a cadrului de 
reglementare și pentru a spori autoritatea și gradul de previzibilitate al deciziilor 
autorităţii de reglementare urmează a fi întărită independenţa autorităţii 
naţionale de reglementare. În acest scop, ar trebui prevăzute dispoziţii exprese 
în dreptul naţional pentru a se asigura faptul că, în exercitarea atribuţiilor sale, o 
autoritate naţională de reglementare responsabilă pentru reglementarea ex ante 
a pieţei sau pentru soluţionarea diferendelor dintre întreprinderi este protejată 
de intervenţii externe sau de presiuni politice de natură să pună în pericol 
evaluarea independentă a chestiunilor înaintate acesteia. O astfel de influenţă 
din exterior face ca un organism naţional legislativ să fie nepotrivit pentru a 
acţiona în calitate de autoritate naţională de reglementare în temeiul cadrului de 
reglementare. În acest scop, ar trebui să fie stabilite în prealabil normele privind 
motivele revocării din funcţie a conducătorului autorităţii naţionale de 
reglementare pentru a înlătura orice îndoială rezonabilă legată de neutralitatea 
respectivei autorităţi și de inflexibilitatea acesteia faţă de factorii externi.  

Aşa fiind, considerăm că proiectul nu satisface exigenţele dispoziţiilor art. 5 
alin. (1) din Legea nr. 780/2001, care impun asigurarea compatibilităţii legilor 
naţionale cu dreptul Uniunii Europene. 

Prin urmare, proiectele supuse avizării conţin deficienţe în asigurarea 
exigenţelor referitoare la claritate şi previzibilitate, astfel cum acestea au fost 
definite în jurisprudenţa Curţii Europene, şi pune în pericol principiul securităţii 
raporturilor juridice şi, implicit, atentează la drepturile fundamentale. 

49. Proiectele au fost revizuite urmare a obiecțiilor și 
propunerilor. 



61. Consiliul Concurenței 50. Potrivit pct. 2 al art. XLVI din proiect se introduc noi temeiuri de revocare din 
funcție, stabilite prin act de constatare rămas definitiv. 
În acest context, menționăm că în conformitate cu prevederile proiectului Legii 
cu privire la Centrul Național de Integritate, controlul averii și intereselor 
personale, respectării regimului juridic al conflictului de interese, 
incompatibilităților sau restricțiilor este exercitat de către o singură persoană-
inspectorul de integritate, căreia și-i aparține exclusiv decizia din actul de 
constatare. În aceste condiții producerea efectelor juridice ulterioare emiterii 
actului, cum ar fi încetarea mandatului, raporturilor de muncă sau de serviciu, 
confiscarea averii, fără examinarea cauzei în fond de o instanță judecătorească, 
poartă un caracter abuziv. 
De aceea, considerăm că actul de constatare al Centrului Național de Integritate 
urmează a fi remis spre examinare în fond instanței de judecată în toate cazurile, 
fiind inadmisibilă rămînerea sa definitivă urmare a necontestării. Date fiind 
consecințele juridice ale unui asemenea act, se impune în mod obligatoriu un 
control judiciar al circumstanțelor de fapt și de drept ce au stat la baza emiterii 
actului de constatare. 

50. Nu se acceptă. 
Persoana supusă controlului poate contesta actul de 
constatare în instanța de judecată dacă nu este de acord. 
De asemenea, se poate solicita suspendarea aplicării 
acestuia pînă la examinarea cauzei în instanța de 
judecată. 

51. Atragem atenția că alin. (2) al pct. 2 din art. XLV al proiectului legii pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative urmează a fi expus, ținînd cont 
de modificările operate la Anexa nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind 
sistemul de salarizare a funcționarilor publici. 

51.  Se acceptă.  

52. Sintagma ”cu privire la venituri și proprietate” din cuprinsul pct. 1 al art. XLVI 
din proiect urmează a fi substituită cu textul ”declarații cu privire la venituri și 
proprietate”. 

52. Se acceptă. 

62. Consiliul Superior al Procurorilor 53. Proiectul urmează a fi îmbunătățit, inclusiv cu recomandările expuse în avizul 
Procuraturii Generale nr. 28-2d/15-50, expediat în adresa Ministerului Justiției la 
data de 27.02.2015. În același rînd, manifestăm disponibilitatea participării 
reprezentantului Consiliului Superior al Procurorilor la examinarea proiectului 
legislativ menționat în cadrul unui grup de lucru interinstituțional. 

53. Se vor examina obiecțiile propuse de Procuratura 
Generală. 

63. Procuratura Generală 54. Apreciind necesitatea elaborării proiectului dat, susţinem această iniţiativă, 
însă nu suntem de acord cu propunerile de modificare şi completare a Codului 
de procedură civilă, prin introducerea capitolului XXII

1
, care conţine art. 272

2
 şi 

273
3
, deoarece atribuirea competenţei Curţii de Apel cu examinarea pricinilor 

civile depuse în ordinea contencioasă (art. 166 CPC) privitor la confiscarea averii 
cu caracter nejustificat contravine prevederilor art. 33

1
 CPC (care prevede 

competenţa generală a judecătoriilor de examinare şi soluţionare a tuturor 
pricinilor civile), iar pârâţii, la rândul lor, ar fi privaţi de dreptul la apel, fiindcă 
hotărârile şi deciziile date de Curţile de Apel sunt susceptibile de atac doar cu 
recurs, cu atât mai mult cu cât art. 397-422 CPC (care reglementau recursul 
împotriva hotărârilor date de Curţile de apel şi nesusceptibile de contestare cu 
apel) au fost excluse din 30.11.2012.(Legea nr.155 din 05.07.2012, în vigoare din 

30.11.2012) 

54. Se acceptă.  

55. La art. XXXV al proiectului se propune amendarea Codului contravenţional 
prin modificarea art. 313/2 - nesoluţionarea sau nedeclararea conflictului de 
interese, art. 319/1 – împiedicarea activităţii Centrului Naţional de Integritate şi 
art. 330/2 – încălcarea termenelor de depunere a declaraţiei de avere şi interese 
personale. 
Fapta ce cade sub incidenţa art. 313/2 ar fi pasibilă de aplicarea privării de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate, nu şi a privării de dreptul de a deţine 

55. Se acceptă parțial. 
Contravenientul va putea contesta decizia CNI în instanța 
de judecată.  



anumite funcţii, ceea ce este inexplicabil. Iar în situaţia cînd urmează a fi aplicată 
o astfel de sancţiune, potrivit art. 395 alin. (1) pct. 1) lit. c) din Codul 
contravenţional, competenţa revine instanţei de judecată 

56. În aceeaşi ordine de idei, este oportun de a atribui instanţei şi competenţa la 
judecarea contravenţiei prevăzute la art.319/1 din Codul contravenţional. Or, o 
faptă de natură contravenţională care atentează la activitatea CNI să fie 
examinată şi sancţionată de acelaşi CNI ar încălca principiul imparţialităţii şi ar 
duce la subiectivism la examinarea cazului. 

56. Nu se acceptă.  
Acordarea acestei competențe instanței va aglomera 
instanțele, iar pe de altă parte va duce la tergiversarea 
examinării acestor contravenții și în final la expirarea 
termenului de prescripție de tragere la răspundere 
contravențională. Contravenienții în practică amînă 
examinarea cauzelor contravenționale pentru a avita 
sancționare lor.  

57. Cît priveşte fapta ce cade sub incidenţa art.330/2, considerăm oportun ca în 
sancţiunile articolului să fie introdusă şi privarea de dreptul de a deţine anumite 
funcţii, iar competenţa examinării acestora astfel ar reveni instanţelor de 
judecată 

57. Se acceptă. 

58. Un element foarte important pentru eficienţa noilor reglementări ce se 
propun este modificarea termenului de prescripţie pentru aceste contravenţii. 
Însă autorul nu aduce nici un amendament în acest sens. Ar fi preferabil 
extinderea acestuia şi calcularea lui de la momentul constatării faptei 
contravenţionale. 

58. Se acceptă.  

59. La fel, urmează de menţionat că în art.XIX al proiectului se propune 
incriminarea la art.352/1 alin.(2) Cod penal a infracţiunii de includere 
intenţionată a unor date incomplete sau false, neincluderea intenţionată a unor 
date în declaraţia de avere şi interese personale, iar, comparativ cu aceasta, 
fapta de nedepunere a declaraţiei de avere şi interese personale, care nu ar avea 
un pericol social mai redus, rămîne a fi sancţionată contravenţional în baza art. 
330/2 alin.(2) Cod contravenţional. 

59. Nu se acceptă. 
Nu credem că este justificată crearea antecedentelor 
penale pentru nedepunerea declarațiilor de avere și 
interese personale. 

60. Prin urmare, dat fiind faptul că proiectele propuse conţin foarte multe 
neclarităţi şi lacune, susceptibile ulterior de o interpretare multiplă, ambiguie, 
propunem reexaminarea acestora în cadrul unui grup de lucru în format extins, 
care să cuprindă şi membri ai autorităţii judecătoreşti (conform prevederilor 
Constituţiei), ai experţilor titulari ai Republicii Moldova la GRECO, Moneyval şi 
Comisiei de la Veneţia, în scopul asigurării conformităţii prevederilor acestui 
pachet legislativ la cerinţele comitetelor specializate ale Consiliului Europei. 

60. Se acceptă parțial. 
Proiectul de Lege a fost supusă expertizei Consiliului 
Europei, Bancii Mondiale și expertei Expert FORUM – 
Laura Ștefan. 

64. Ministerul Afacerilor Interne 61. La art. XIX, care propune completarea art. 352
1 

din Codul penal, cu alin. (2), 
notăm că componența propusă se regăsește în redacția în vigoare a normei 
amendate, însă, denotă un caracter general.  
Gradul prejudiciabil al componenței propuse, constă în includerea intenționată a 
unor date incomplete sau false, neincluderea intenționată a unor date în 
declarația de avere și interese personale.  

Obiectul material al falsului îl constituie declarația de avere și declarația de 
interese personale. Latura obiectivă se manifestă prin acțiunile de includere 
intenționată a unor date incomplete sau false în declarația de avere și interese 
personale.  
Subiect al infracțiunii poate fi persoana cu funcție de răspundere / funcționar 
public inclusiv cu statut special, care este obligat în virtutea legii, de a depune 
declarația de avere și interese personale.  
Latura subiectivă a acestei componențe, se manifestă numai prin intenție 
directă.  
Astfel că, analiza componenței propuse prezintă aceleași particularități ca și 

61. Nu se acceptă.  
Diferența dintre cele două alineate ale art. 252

1
 constă în 

consecințele juridice pe care le implică alineatul (1). Fapt 
ce face inaplicabilă prevederea pentru fapta de 
nedepunere a declarației de avere și interese personale.  



componența în vigoare reglementată de art. 352
1 

din Codul penal. Drept urmare, 
completarea acestuia cu un alineat nou, nu se consideră judicioasă. Mai mult, 
organul de urmărire penală, va fi în imposibilitate de a stabili semnele calificative 
pentru încadrarea juridică corectă a faptei.  

62. La art. XXI, prin care se propun amendamente la Codul de procedură civilă: 
Analizând dispoziția alin. (2) al art. 272

2
 din proiectul de lege, și ținând cont 

de scopul proiectului de lege, notăm că aceasta atestă un caracter discreționar.  
Astfel că, în vederea asigurării echilibrului just dintre interesele societății și 

drepturile individuale, considerăm oportună revizuirea sintagmei ,,cererea poate 
fi depusă”.   

Centrul Național de Integritate, reieșind din cuprinsul proiectului de lege, 
este unicul organ al statului care deține o astfel de competență (de a depune 
cerere la Curtea de Apel privind confiscarea averii cu caracter nejustificat). 
Respectiv, din norma obiectată conchidem că depunerea cererii menționate 
supra, rămâne la discreția Centrului.  

În această secțiune, avînd în vedere că la art. XXI din proiect, se propune 
amendarea Codului de procedură civilă, prin completarea cu prevederi 
referitoare la procedura de confiscare a averii cu caracter nejustificat, se 
recomandă instituirea unor norme (eventual în Codului de executare al 
Republicii Moldova), care să reglementeze şi procedura de executare a hotărîrii 
definitive a instanţei de judecată prin care s–a dispus confiscarea averii cu 
caracter nejustificat. Or, procedura de executare are sarcina de a contribui la 
realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr–un document executoriu, 
în modul stabilit de lege. 

62. Se acceptă.  

63. La art. XXXI, pct. 1, care operează modificări la art. 11 din Lege, se 
recomandă substituirea sintagmei ,,subiecţilor declarării” de la alin. (1), alin. (2) 
şi alin. (5) cu sintagma ,,funcţionarului public” la cazul gramatical corespunzător, 
avînd în vedere că legea dată reglementează doar conduita funcţionarilor publici, 
nu şi a tuturor subiecţilor declarării.  

63. Se acceptă. 

64.  La art. XXXI, Mai mult, se constată că, redacţia propusă la articolul prenotat 
este similară cu cea propusă la art. 27 din proiectul de lege privind declararea 
averii, intereselor personale, conflictelor de interese şi cadourilor, fapt care va 
duce la dublarea prevederilor legale, în cazul în care proiectele respective vor 
intra în vigoare.  

64. Se acceptă.  
Capitolul cu privire la cadouri a fost exclus din proiectul 
de Lege privind declararea averii și interesele personale. 

65. La art. XXXV, la pct. 2, referitor la alin. (2) art. 319
1
, de menţionat că, 

cuantumul amenzii propuse pentru persoana fizică depăşeşte limitele amenzii 
contravenţionale stabilite de prevederile art. 34 din Cod. Astfel, art. 34 alin. (2) 
indică expres că amenda se aplică persoanelor fizice de la una la 150 unităţi 
convenţionale. Or, cuantumul propus pentru persoane fizice în cazul acestei 
contravenţii este de 100–200 unităţi convenţionale, fapt care denotă caracterul 
unei amenzi penale, reglementată de art. 64 din Codul Penal. Prin urmare, logica 
stabilirii limitelor maxime actuale ale amenzii contravenţionale sunt în coraport 
cu nivelul minim al amenzii ca pedeapsă penală, astfel încît limita maximă pentru 
amenda contravenţională constituie limita minimă pentru amenda penală. 

65. Se acceptă.  

66. La art. XLIV, la pct. 1, în vederea asigurării cerinţei de precizie a prevederilor 
legale, se recomandă specificarea Capitolului (ex. Cap. III) din care face parte 
secţiunea a 2-a ,,Obligaţii, restricţii şi interdicţii”, titlul căreia se propune a fi 
modificat. 

66. Se acceptă.  



67. La art. XLIV, La pct. 3, prin care se propune completarea cu art. 13
1
 

,,Incompatibilităţi”, la lit. a), sintagma ,,dispune de altă calitate incompatibilă cu 
statutul poliţistului de frontieră, care nu împiedică îndeplinirea obligaţiilor de 
serviciu”, urmează a se revedea suplimentar, avînd în vedere conţinutul normei 
care se propune la acest articol. Or, din cuprinsul acestuia reiese că, funcţia de 
poliţist de frontieră este incompatibilă cu altă calitate incompatibilă cu statutul 
poliţistului de frontieră. Mai mult, este contradictorie şi sintagma ,,care nu 
împiedică îndeplinirea obligaţiilor de serviciu” de la finele propoziţiei, deoarece 
în norma propusă la articolul prenotat, sunt prevăzute expres activităţile care nu 
sunt incompatibile cu funcţia de poliţist de frontieră. Astfel, pentru evitarea 
interpretării eronate a prevederilor din proiect, recomandăm reformularea 
acestuia în scopul stabilirii cu exactitate a ideii ce se doreşte a fi expusă. 

67. Se acceptă.  

68. Suplimentar, se vor revedea din proiect toate referinţele la Legea cu privire la 
Centrul Naţional de Integritate şi Legea privind declararea averii, intereselor 
personale, conflictelor de interese şi cadourilor, avînd în vedere că legile la care 
se face referire sunt în fază de proiect, respectiv, nu se cunoaşte cu certitudine 
voinţa finală a legiuitorului. Acest aspect este valabil şi în raport cu proiectele 
legii cu privire la Centrul Naţional de Integritate şi Legii privind declararea averii, 
intereselor personale, conflictelor de interese şi cadourilor.  

68.  Se acceptă.  

69. Subsecvent celor enunţate, cu titlu informativ relevăm că un proiect de lege 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care, în special conţine 
unele amendamente de un concept similar (ex. incriminarea conflictului de 
interese), este promovat de către Centrul Naţional Anticorupţie. Prin urmare, în 
scopul evitării promovării unor proiecte fragmentare la acest capitol, însă de 
către două autorităţi diferite, se recomandă comasarea lor, în contextul 
promovării unui proiect de lege complex. 

69. Se acceptă parțial. 

70. O altă problemă juridică, direct legată de prevederile art. 13
1
, atestăm în 

cuprinsul pct. 3 (corect ar fi pct. 4), care propune amendarea art. 16 alin. (3) lit. 
a) al Legii nr. 283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliția de Frontieră. 
Respectiv, ținînd cont de faptul că articolele obiectate sunt substanțial diferite, 
intervenția legislativă pe acest segment nu are relevanță. Or, condițiile de 
angajare (prevăzute de art. 16 al Legii nr. 283/2011), necesită a fi instituite 
separat de ,,incompatibilitățile” funcției polițistului de frontieră, propuse în 
proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.   

70. Se acceptă.  

71. La art. XLVII, prin care se propun amendamente la Legea  nr. 320 din 
decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului: 

Pct. 4 al proiectului de lege, care propune completarea art. 47 alin. (1) cu lit. 
n

2
), dublează prevederile art. 29 alin. (4) redacția în vigoare. Astfel că, norma 

invocată prevede ,,incompatibilitățile generale pentru statutul polițistului”. 
Drept urmare, poliţistul antrenat în una din activităţile incompatibile este 
obligat, în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariţiei acestei situaţii, 
să abandoneze activitatea incompatibilă cu funcţia sa ori, după caz, să depună 
cerere de demisie din funcţia de poliţist. Dacă în termenul menţionat nu 
întreprinde acţiuni în vederea lichidării incompatibilităţii, poliţistul este 
concediat. 

71.  Nu se acceptă.  
Situația expusă ar fi una ideală. Totuși, în realitate în 
multe cazuri activitatea incompatibilă se stabilește 
ulterior. 



65. Academia de Științe 73. Potrivit art. 69 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova calitatea de 
deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou ales, în caz de 
demisie, de ridicare a mandatului, de incompatibilitate sau de deces.  

În contextul normei legale menționate, obligatoriu la Art. II pct. 1 după 
sintagma „demisie” se va completa cu sintagma „și incompatibilitate”. 

Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 20 ianuarie 2015 pentru 
interpretarea art. 1 alin. (3) combinat cu art. 69 şi 70 din Constituţia Republicii 
Moldova (imunitatea şi încetarea mandatului deputatului) statuează că efectul 
inviolabilităţii parlamentare asupra procedurilor penale este temporar, iar 
structurile parlamentare nu pot interveni, din principiu, asupra cursului justiţiei 
aşa cum este el. Examinând cererea de ridicare a imunităţii parlamentare, 
acestea trebuie să evalueze doar dacă inviolabilitatea, în calitatea sa de 
întrerupere temporară a procedurii din justiţie, trebuie ridicată pe loc sau dacă 
nu este cumva preferabil să se aştepte până la expirarea mandatului de 
parlamentar. Astfel, Parlamentul doar poate suspenda cursul justiţiei, fără a 
interveni sau a participa la acesta. 

Curtea a reţinut că, în lipsa unor reglementări exprese, regulile care 
guvernează încetarea forţată a mandatului deputatului urmează a fi deduse din 
cele aplicabile alegerii în funcţie, ţinând cont de particularitatea că, în logica 
reprezentării libere, mandatul deputatului este irevocabil, alegătorii neavând 
posibilitatea de a-l face să înceteze prematur. Curtea a menționat că, în lipsa 
unor reglementări legale exprese, mutatis mutandis, încălcarea condiţiilor de 
eligibilitate după validarea mandatului constituie motiv de incompatibilitate 
absolută cu calitatea de deputat în Parlament, mandatul urmând a înceta de 
drept, pentru motive ce derivă din condiţiile fundamentale inerente principiului 
constituţional al preeminenţei dreptului. 

Mai mult ca atât, în cazul existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive şi 
irevocabile, aceasta produce efecte directe, fiind inadmisibilă şi contrară 
principiului preeminenţei dreptului posibilitatea cenzurării acesteia printr-o 
decizie a Parlamentului, careeste un organ eminamente politic. Astfel, decizia 
instanţei de judecată generează pierderea mandatului de deputat -în general 
numită „decădere”, și în consecinţă, Parlamentul va declara vacanţa mandatului 
de deputat.  

De asemenea, a se vedea și Raportul cu privire la limitele şi ridicarea 
imunităţilor parlamentare (CDL-AD(2014)011), aprobat în cadrul celei de-a 98-a 
reuniuni plenare din 21-22 martie 2014.Din aceste considerente, criteriile 
stabilite pentru ridicarea mandatului deputatului se vor examina suplimentar, în 
vederea respectării normelor constituționale. Or, din conţinutul art. 69 alin. (2) 
din Constituţie rezultă cu claritate că Legea Supremă face distincţie între două 
situaţii diferite de încetare a mandatului de deputat, ridicarea mandatului, caz în 
care este necesară intervenţia unei autorităţi și incompatibilitate(alta decât 
decesul şi cazurile de ridicare a mandatului), situaţie în care nu este necesară 
„ridicarea mandatului” (pct. 116 din Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 20 
ianuarie 2015). 

72. Se acceptă.  

 



73. Proiectul de Lege conține anumite condiții de ridicare a mandatului 
judecătorilor Curții onstituționale și eliberare a judecătorilor instanțelor de drept 
comun, și anume „stabilire prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii 
directe sau prin persoane interpuse a unui act juridic, luării sau participării la 
luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese”, 
„dispunerii de instanța de judecată prin hotărâre definitivă a confiscării averii cu 
caracter nejustificat”. Independenţa sistemului judiciar nu reprezintă un scop în 
sine. Aceasta nu este un privilegiu de care să se bucure în exclusivitate 
judecătorii cu titlu individual, ci o necesitate ce permite judecătorilor să-şi 
îndeplinească misiunea lor nobilă şi responsabilă de străjeri ai drepturilor şi 
libertăţilor omului. Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia 
de la Veneţia), opinează pentru o imunitate funcţională a judecătorilor, 
exprimându-şi astfel poziţia într-un memorandum privind reforma sistemului 
judiciar în Bulgaria (CDL-AD(2003)12, paragraful 15. lit. a), în care se enunţă, 
inter alia, următoarele: “Judecătorii [...] nu ar trebui să beneficieze de o 
imunitate generală, aşa cum figurează în Constituţia Bulgariei. Potrivit normelor 
generale, ei au nevoie în mod efectiv să fie protejaţi de urmărire civilă pentru 
acte îndeplinite cu bună-credinţă în cadrul funcţiilor lor. Ei nu ar trebui să se 
bucure de imunitate generală care i-ar proteja împotriva oricărei urmăriri pentru 
acte criminale pe care le-ar fi comis, şi pentru care ei trebuie să răspundă în faţa 
tribunalelor”. Considerăm că condițiile prenotate ar putea fi incompatibile cu 
principiul independenței judecătorești (a se vedea Legea nr. 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale și Legea nr. 303/2004 privind 
statutul magistraţilor). 
c) La Art. XXI, considerăm judicios ca procedura de confiscare a averii cu caracter 
nejustificat trebuie să parcurgă anumite etape speciale, condiții speciale, cu 
aplicarea anumitor instrumente speciale. Or, invocarea în conținutul unei norme 
a frazei, precum că confiscarea averii cu caracter nejustificat se judecă în 
instanță conform normelor generale, este foarte vag și pasibil de repercusiuni 
defavorabile, atât societății, cât și sistemului judecătoresc. Este incontestabil ca 
orice limitare a dreptului de proprietate sau îngrădirea dreptului de a munci să 
fie prevăzute de lege, să urmărească un scop legitim, să fie proporțională și 
necesară într-o societate democratică. 

73. Se acceptă. 

66. Cancelaria de Stat 74.  La art. II la art. 2, alin. (6
1
), litera b) urmează a fi examinată suplimentar în 

paralel cu prevederile alin. (1) al art. 32 din proiectul Legii cu privire la Centrul 
Național de Integritate. Astfel, în art. 32 al proiectului Legii cu privire la CNI, este 
indicat că la rămînerea definitivă a actului de constatare a încălcării regimului 
juridic al conflictului de interese, CNI sesizează imediat conducerea organizației 
publice etc., în vederea încetării mandatului, pe cînd,  alin. (6

1
) descrie situațiile 

de ridicare a mandatului. Din acest considerent, pentru a exclude ambiguitățile 
în procesul de aplicare a prevederilor în cauză, considerăm oportună utilizarea 
aceleiași noțiuni în ambele cazuri.  

74.  Se acceptă.  
 

75. Completarea operată prin introducerea alin. (8
1
) urmează a fi revizuită, dat 

fiind faptul că în varianta propusă aceasta nu este aplicabilă. Astfel, referința la 
art. 5, alin. (2) și (3) al Legii nr. 39 din 07 aprilie 1994 despre statutul deputatului 
în Parlament nu este validă, deoarece art. 5 este compus doar din două alineate, 
iar pe de altă parte, articolul în cauză se referă la soluționarea situației de 
incompatibilitate cu statutul de deputat, nefăcînd referință la ridicarea 
mandatului; 

75. Se acceptă. 
Prevederea a fost exclusă din proiectul de Lege.  

76. În cazul alineatului (8
2
), referința la lit. b) a alin. (6

1
) necesită a fi examinată 76. Se acceptă.  



suplimentar, în contextul în care nu este clar care va fi utilitatea comisiei de 
anchetă, precum și necesitatea supunerii votului în Parlament a încălcării 
prevederilor legii privind conflictul de interese, în cazul în care CNI a întocmit 
deja un act de constatare în acest sens care este definitiv. Astfel, în cazul în care 
se menține formularea actuală, condiționarea ridicării mandatului de deputat 
prin intermediul deciziei comisiei de anchetă, precum și în urma votului 
majorității deputaților aleși, constituie o implicare directă în activitatea CNI, fiind 
astfel denaturată și împiedicată activitatea acestuia, fapt ce intră în contradicție 
cu spiritul modificărilor legislative propuse. În consecință, prevederea în cauză 
urmează a fi exclusă; 

77. La același alineat (8
2
), situația este similară și urmează a fi exclusă în cazul 

condiționării aplicării lit. c) a alin. (6
1
). Astfel, este neclară aplicabilitatea normei 

respective în condițiile în care va exista o hotărîre definitivă a instanței de 
judecată de confiscare a averii cu caracter nejustificat, or, nici prin decizia 
comisiei de anchetă, precum și nici prin votul deputaților în Parlament, nu se va 
putea modifica hotărîrea definitivă a instanței de judecată. 

77.  Se acceptă.  

78. La art. XVIII, în ceea ce privește modificările propuse pentru art. 16 din Legea 
nr. 1104 din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, urmează ca 
incompatibilitățile și restricțiile să se răsfrîngă asupra funcționarilor publici cu 
statut special, dar nu și asupra celorlalte categorii de personal, statutele cărora 
sunt reglementate de alte legi. 

78. Nu se acceptă. 
Legea menționată nu face diferență între condițiile 
aplicabile funcționarilor publici cu statut special și alte 
categorii de personal. 

79. La art. XXI, alin. (2) al art. 272
2 

urmează a fi modificat prin excluderea 
cuvîntului „poate”, urmînd a fi stipulat clar că cererea privind confiscarea averii 
nejustificate se depune de către Centrul Național de Integritate. 

79. Se acceptă.  

80. La art. XXIV: se recomandă a fi rectificate modificările propuse la Anexa nr. 3 
din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare 
în sectorul bugetar din următoarele considerente. 
Centrul Național de Integritate, în urma reformării, nu va mai activa sub forma 
unui organ colegial, atribuțiile acestuia fiind transferate pentru fiecare dosar 
unui inspector de integritate. În această situație, necesită a fi revăzut titlul de 
funcție al conducătorului și adjunctului conducătorului Centrului, respectiv 
președinte/vicepreședinte. Aceste titulaturi se acordă pentru acele persoane 
care conduc un organ colegial (Parlamentul Republicii Moldova, Curtea de 
Conturi, Consiliul Concurenței etc.), dar nu unei autorități a cărei administrare 
este asigurată de conducătorul acesteia.  

80. Nu se acceptă.  
Nici un act normativ nu interzice acest fapt. În cele din 
urmă nu contează numele pe care îl poartă coducătorul 
instituției, ci rolul pe care acesta îl joacă în cadrul 
instituției conduse.  

81. La art. XXXIV: În privința instituirii la art. 8 din Legea nr. 158-XVI a funcției de 
conducător și adjunct al conducătorului aparatului Centrului, se recomandă a fi 
reexaminată această propunere reieșind din faptul că prin proiectul Legii cu 
privire la Centrul Național de Integritate, conducătorului autorității publice i-au 
fost acordate largi competențe administrative, astfel nefiind necesară o atare 
funcție de conducere de nivel superior. Astfel, din proiect rezultă faptul că 
președintele nu va deține competențe specifice inspectorilor de integritate, 
activitatea sa rezumîndu-se la administrarea entității publice. Or, nu este clar 
care este rolul unui conducător al aparatului, atîta timp cît atribuțiile de 
administrare sunt conferite conducătorului Centrului. 

Totodată, considerăm constituirea unei autorități publice condusă de două 
persoane cu funcție de demnitate publică și doi funcționari publici conducere de 
nivel superior (conducător și adjunct al aparatului) costisitoare din punct de 
vedere economic, în condițiile de austeritate financiară.  

81. Se acceptă.  
 

  

82. La art. XLI: referitor la completarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice, 82. Se acceptă.  



aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 2011, se atrage atenția asupra faptului că 
statutul inspectorilor de integritate este cel de funcționar public cu statut 
special, astfel încît funcțiile de inspector principal de integritate, inspector 
superior de integritate și inspector de integritate nu pot fi  incluse în Clasificator. 

83. La art. XLV: completarea propusă la Anexa nr. 2 din Legea nr. 48 din 22 
martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici necesită a fi 
revăzută. În acest sens, se menționează că funcțiile publice de execuție se 
divizează în cele de „consultant” care se ocupă de elaborarea politicilor și cele de 
„specialist” care implementează politici. Cu toate acestea, pentru Centrul 
Național de Integritate au fost prevăzute doar funcții publice de execuție de 
elaborare a politicilor (consultant principal și consultant superior). Totuși, ca și în 
alte autorități publice, în Centru va fi necesară instituirea de funcții publice de 
execuție care vor implementa politici publice (în domeniul resurselor umane, 
contabilitate ș.a.).   Din acest considerent, se va completa compartimentul 
referitor la Centrul Național de Integritate cu toate tipurile de funcții publice de 
execuție de implementare a politicilor: specialist principal, specialist superior, 
specialist. 

83. Se acceptă.  

84. De asemenea, prin prisma obiecțiilor expuse în punctul 13 din avizul la Legea 
cu privire la Centrul Național de Integritate, se propune excluderea funcțiilor de 
execuție de elaborare a politicilor în domeniul integrității (consultant principal, 
consultant superior, consultant). 

84. Se acceptă. 

85. Totodată, lista documentelor de politici publice în vigoare, prezentate la pct. 
3 a notei informative, în a căror implementare vine prezentul proiect, urmează a 
fi revizuită, deoarece fiecare document în parte se referă doar la anumite 
aspecte evidențiate în prezentul proiect și au diferite perioade de realizare. 
Astfel, Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a 
sectorului justiției pentru anii 2011-2016,  prevede că Legea privind Comisia 
Națională de Integritate urma a fi aprobată pînă la sfîrșitul trimestrului I, 2012, 
dar, de fapt, ea a fost aprobată încă în trimestrul IV, 2011. Totodată, pct. 420 a 
planului de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere se refera nu la 
CNI, dar la conflictul de interese. De asemenea, este necesară rectificarea 
numărului Legii prin care a fost aprobată Strategia de reformare a sectorului 
justiției pentru anii 2011-2016. 

85. Se acceptă.  

86. Argumentarea economico-financiară de la pct. 7 al notei informative este 
extrem de superficială, nefiind practic prezentată nici o informație referitor la 
cheltuielile ce urmează a fi suportate după aprobarea prezentului proiect,  fapt 
ce intră în contradicție cu prevederile literei d) a art. 20 a Legii nr. 780 din 27 
decembrie 2001 privind actele legislative. De asemenea, nu este prezentată 
argumentarea majorării efectivului Centrului cu 24 de unități, transferul celor 21 
de funcționari publici din cadrul aparatului Comisiei în cadrul aparatului 
Centrului, forma sub care va fi organizat corpul de inspectori de integritate, 
precum și structura ierarhică a acestui corp, nu este menționată relația dintre 
Președintele și vicepreședintele Centrului și corpul de inspectori de integritate, 
precum și dintre inspectorii de integritate și aparatul Centrului, nu este 
argumentată menținerea pentru încă doi ani (pînă la expirarea mandatelor 
actualilor membri ai Comisiei) a Centrului fără un președinte și vicepreședinte 
aleși în conformitate cu prevederile proiectului prezentat etc. În consecință, nota 
informativă urmează a fi revizuită și completată cu informația lipsă.  Nota 
informativă urmează a include justificarea schimbării denumirii din Comisie în 
Centru. 

86. Se acceptă.  



67. Centrul Național Anticorupție 87. Ca remarcă generală semnalăm că în cuprinsul proiectului se utilizează 
termenul de „persoane interpuse”, care, de altfel, nu este definit nici de 
prezentul proiect, nici de proiectul de lege cu privire la declararea averii şi 
intereselor personale, conflictele de interese şi cadourile. La modul practic, acest 
fapt va favoriza interpretarea discreţionară şi abuzivă a normelor proiectului. 
Recomandăm excluderea cuvîntului „persoane interpuse” din proiect.  

87.  Se acceptă. 
Definiția dată a fost definită în Legea cu privire la 
declararea averii și intereselor personale. 

88. Art.XXXVIII din proiect (completarea art.4 al Legii nr.269/2008) –  semnalăm 
că prevederile proiectului sunt insuficiente şi generează un conflict normativ cu 
prevederile art.8 alin.(1) lit.i) din proiectul de lege cu privire la Centrul Naţional 
de Integritate, care prevede drept condiţie pentru a candida la funcţia de 
preşedinte şi vicepreşedinte al Centrului testarea cu utilizarea detectorului 
comportamentului simulat (poligrafului). Art.4 lit.a) din Legea nr.269/2008 
prevede că sunt supuşi testării persoanele care „a) se angajează sau îndeplinesc 
serviciul în cadrul organelor Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional 
Anticorupţie, Serviciului de Informaţii şi Securitate şi Serviciului Vamal;”. 
Astfel, completarea sintagmei respective doar cu sintagma „Centrul Naţional de 
Integritate”, presupune că prevederile Legii nr.269/2008 se vor aplica doar 
„persoanelor care se angajează sau îndeplinesc serviciul în cadrul Centrului 
Naţional de Integritate”, nu şi asupra preşedintelui şi vicepreşedintelui Centrului.  
Recomandăm autorului completarea Legii nr.269/2008 cu norme care să 
prevadă că sunt supuşi testării cu utilizarea detectorului comportamentului 
simulat (poligrafului)nu doar persoanele care „se angajează sau îndeplinesc 
serviciul în cadrul Centrului Naţional de Integritate” dar şi persoanele care sunt 
numite în funcţie de preşedinte şi vicepreşedinte al Centrului. 

88. Se acceptă.  

89. Totodată, recomandăm autorului completarea Art.XIX din proiectul de lege 
(Codul penal (capitolul XV)) cu o nouă componenţă de infracţiune care să 
incrimineze conflictul de interese, alături de faptele de trafic de influenţă, abuz 
de serviciu şi exces de putere. Deoarece conflictul de interese stă la baza faptelor 
de comportament corupţional, a fost studiată practica altor state la acest capitol, 
în special ce se referă la încriminarea conflictului de interese şi pedepsa penală 
stabilită pentru asemenea componenţă de infracţiune. Aceasta se aplică într-un 
şir de ţări europene, precum Austria, Franţa, Germania, Italia, Polonia, Marea 
Britanie, Slovacia ş.a. În Polonia, de exemplu, pentru conflictul de interese se 
aplică privaţiune de libertate pentru trei ani, în Franţa – cinci ani privaţiune de 
libertate şi amendă de 75000 euro. În toate cazurile se aplică privaţiunea de a 
ocupa o anumită funcţie, inclusiv în cazul persoanelor care deţin funcţii de 
demnitate publică (Franţa, Polonia, Portugalia, Spania).  
Totodată, pot fi aplicate şi sancţiuni de ordin administrativ, cum ar fi amenzi 
(Belgia – 5000 euro, în Macedonia 1000-3000 euro), sau sancţiuni de ordin moral 
(publicarea constatării conflictului de interese în activitatea 
funcţionarului/demnitarului în Monitorul Oficial al ţării), rapoarte către 
Parlament, interdicţia de a ocupa funcţii publice de pînă la 10 ani şi restituirea 
bunurilor obţinute în rezultatul conflictului de interese. Prin incriminarea 
conflictului de interese în legislaţia penală se va proteja relaţiile sociale 
referitoare la buna desfăşurare a activităţii funcţionarului public, activitate care 
presupune o conduită corectă a celui care exercită o activitate în cadrul unei 
instituţii publice sau autorităţi publice. 

89. Nu se acceptă.  
Aceste acțiuni pot fi calificate ca abuz în serviciu. 

90. Art.XXI din proiect (Codul de procedură civilă) – prevederile referitoare la 
reglementarea procedurii de confiscare a averii cu caracter nejustificat sunt 
insuficiente şi generale, fapt ce la aplicare va crea multiple confuzii.  

90. Se acceptă.  



Utilizarea sintagmei „cererea poate fi depusă” în contextul referinţei la 
declanşarea procedurii de confiscare a averii cu caracter nejustificat, este 
ambiguă, acesta sugerând o discreţie în acţiuni şi implicit comportând un 
considerabil potenţial coruptibil, Centrul fiind în drept să dispună sau nu 
declanşarea procedurii de confiscare a averii cu caracter nejustificat, în 
dependenţă de situaţie şi/sau scop. De asemenea, cuvîntul „poate” generează 
confuzii şi referitor la autoritatea competentă în iniţierea procedurii de 
confiscare a averii cu caracter nejustificat. A se substitui, în consecinţă cuvintele 
„poate fi depusă” cu cuvintele „se depune”. 

91. Art.XXI :numărul articolelor este indicat greşit, astfel cifrele „272
2
” şi „272

3
” 

să fie substituite cu cifrele „278
2
” şi „278

3
”. 

Semnalăm că mai detaliat pe marginea proiectului ne vom expune în Raportul de 
expertiză anticorupţie, care urmează a fi întocmit în conformitate cu pct.15 din 
Regulamentul cu privire la organizarea procesului de efectuare a expertizei 
anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 977 din 23 august 2006, asupra proiectului definitivat 
conform obiecţiilor şi propunerilor înaintate în procesul de avizare.   

91. Se acceptă.  

68. Banca Naţională a Moldovei 92. La art.V, atenţionăm că nu este necesară completarea art.23 alin.(6
2
) din 

Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, întrucât prevederile respective 
se regăsesc deja la art.23 alin.(1) din aceeaşi Lege. 

92. Se acceptă.   
 

93. La art.VI, sugerăm excluderea textului “potrivit Legii cu privare la Centrul 
Naţional de Integritate” inserat la art.22 alin.(5) lit.i

1
) din Legea nr.550-XIII din 

21.07.1995 instituţiilor financiare, întrucât astfel cum prevede art.22 alin.(4) din 
Legea instituţiilor financiare, “furnizarea informaţiei ce constituie secret bancar, 
inclusiv către autorităţile publice abilitate prin legi speciale să solicite informaţii 
de la persoanele fizice şi juridice, se efectuează în strictă conformitate cu 
prezentul articol”. 

93.  Se acceptă.  

94. La art.XXXV, considerăm potrivită precizarea subiectului contravenţiei 
prevăzute de art.319

1
 inserat în Codul contravenţional. 

94. Nu se acceptă. 
De fapt nu este clar în ce sens urmează a fi precizat 
subiectul declarării.   

95. Art. VII, pct. 3., Art. 12 alin.(2) al Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1997 nu conține 
lit. e), doar 3 litere a), b) și c), iar textul propus pentru substituire  considerăm că 
se referă la lit. a). 

95. Se acceptă.  

96. Art. XV, pct. 1 dacă se exclude textul fără cuv. „declarația” și se completează 
cu o sintagmă care conține cuv. dat se obține o repetare în actul legislativ. 

96. Se acceptă.  

97. Art. XXIX, pct. 1, art. 7 alin.(3) al Legii nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 nu conține 
cuv. menționate spre modificare. Considerăm că modificarea se adresa de fapt 
art. 7, alin. (5), lit. f). 

97. Se acceptă.  

98. Art. XXXII, pct. 1 deoarece pe parcursul textului celor trei proiecte se 
utilizează sintagma „avere cu caracter nejustificat”, pentru o abordare unică 
urmează să fie utilizată această sintagmă. 

98. Se acceptă.  

99. Art. XXXIII, pct. 1 art. 12 al Legii nr. 134 –XVI din 13 iunie 2008 nu conține 
alineate ci doar litere. Astfel, nu este cert cărei prevederi se adresează 
modificarea. 

99. Se acceptă.  

100. Art. XXXIX, pct. 1 considerăm că textul exclus nu are nici o relevanță la 
completarea propusă. 

100. Nu se acceptă. 
Excluderea textului respectiv rezidă în faptul că, 
retragerea încrederii nu trebuie să fie interconectată cu 
emiterea/adoptărea unui act administrativ sau 
încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor 



legale privind conflictul de interese ori cazul aflării în 
incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare 
rămas definitiv. Acestea vor constituie motive separate 
de încetare a contractului de muncă a persoanei din 
cabinetul persoanei cu funcției de demnitate publică.  

101. La art. III, pct. 2: „e) stabilire prin actul de constatare rămas definitiv, a 
încheierii directe sau prin persoane interpuse a unui act juridic, luării sau 
participării la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind 
conflictul de interese;” (de asemenea la art. IV, pct. 5; art. XXVI, pct.3; art. XXVII, 
pct. 1; etc.).  
Dar totodată, se utilizează și formularea următoare: Art. XVIII, pct. 3: „m

1
) în caz 

de constatare prin actul de constatare rămas definitiv, a încălcării prevederilor 
art. 16 alin. (2) și (3);”. 
Astfel, deși ambele formulări au același sens, considerăm optim uniformizarea 
prevederilor legislative și utilizarea unei singure abordări pentru toate 
modificările propuse. 

101.  Se acceptă parțial. 

102. În final, menționăm că proiectele conțin și o serie de erori redacționale, 
astfel încît se recomandă a revedea conținutul pentru rectificare. 

102. Se acceptă.  

69. Curtea de Apel Comrat 103. În nota informativă la acest proiect de lege sunt menționate ca temei juridic 
de elaborare a acestui proiect de lege: Recomandarea Curții Europene a 
Drepturilor Omului și Convenția ONU împotriva corupției, ratificată de 
Parlamentul Republicii Moldova prin Legea Nr. 158-XVI din 06.07.2007 
(Monitorul Oficial Nr. 103-106/451 din 20.07.2007). 
În special, menționăm că în art. 20 al acestei convenții se stipulează următoarele: 
Articolul 20. Îmbogățirea ilicită 
Sub rezerva Constituţiei sale şi a principiilor fundamentale ale sistemului său 
juridic, fiecare stat parte are în vedere să adopte măsurile legislative şi alte 
măsuri care se dovedesc a fi necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, 
în cazul în care actele au fost săvârşite cu intenţie, îmbogăţirii ilicite, adică o 
mărire substanţială a patrimoniului unui agent public pe care acesta n-o poate 
justifica rezonabil în raport cu veniturile sale legitime. 
În același timp, în conformitate cu art. 21 din Constituția Republicii Moldova este 
instituită prezumția nevinovăției, adică, orice persoană acuzată de un delict este 
prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul 
unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile 
necesare apărării sale. 
Alin. (2) art. 8 CPP RM prevede că nimeni nu este obligat să dovedească 
nevinovăţia sa. Paragraful 2 art. 6 din Convenția Europeană pentru apărarea 
Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale stipulează că orice persoană 
acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi 
legal stabilită. 
Trebuie de menționat că, de exemplu, refuzul SUA, publicat pe site-ul 
Departamentului de Stat, de a implementa prevederile art. 20 din Convenția 
ONU împotriva corupției este justificat în modul următor: 

"Întrucît, în Constituția SUA este prevăzută prezumția nevinovăției, noi nu 
putem stabili răspunderea penală pentru îmbogățirea ilicită" 
(http://www.state/gov/documents/organization/158105/pdf).  

Din considerente analogice, prevederile acestui articol nu se aplică nici în 
Franța, Italia, Spania, Portugalia, Norvegia, Olanda, Finlanda și Suedia. 

De aici, reieșind din împuternicirile acordate colaboratorilor Centrului 

104.  Nu se acceptă. 
A se vedea și Convenția Consiliului Europei privind 
corupție civilă, la care Republica Moldova este parte.  

http://www.state/gov/documents/organization/158105/pdf


Național Anticorupție prin prezentul proiect de lege și, de asemenea, din 
modificările care vor fi introduse în Codul Penal al RM și Codul de Procedură 
Civilă al RM, observăm un conflict între prevederile legii și drepturile 
constituționale ale cetățenilor.   

În art. 330
2 

 Cod Penal al RM este instituită răspunderea pentru îmbogățirea 
ilicită. Acest articol prevede sancțiuni pentru deținerea de bunuri în cazul în care 
valoarea acestora depăşeşte substanţial mijloacele dobîndite şi s-a constatat, în 
baza probelor, că acestea nu aveau cum să fie obţinute licit. În viziunea noastră, 
confiscarea bunurilor dobîndite ilicit, care este prevăzută și de prezentul proiect, 
pe calea acțiunii civile și ținînd cont de norma penală descrisă mai sus, trebuie 
inclusă în ordinea juridico-penală. 

Părerea noastră, este că introducerea unui nou capitol în Codul de Procedură 
Civilă al RM, care determină ordinea acțiunilor efectuate în cazul confiscării , 
contravine prevederilor doctrinare care se referă la noțiunea de proces civil, în 
cadrul căruia nu se pot aplica măsuri de confiscare, care după natura lor 
reprezintă norme cu caracter penal (confiscarea specială constă în trecerea, 
forţată şi gratuită, în proprietatea statului a bunurilor (inclusiv a valorilor 
valutare) utilizate la săvîrşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni, alin. (1) 
art. 106 CP RM).   

Remarcăm faptul că, în conformitate cu lit. g) alin. (3) art. 71 Cod de 
procedură civilă al RM, procurorul este în drept să adreseze în judecată o acţiune 
sau o cerere în apărarea drepturilor şi intereselor statului şi ale societăţii ce ţin 
de perceperea în beneficiul statului a bunurilor dobîndite ilicit. În așa mod, 
rezultă că confiscarea bunurilor dobîndite illicit reprezintă un temei de intentare 
de către instanța de judecată a procesului civil. 

Prin introducerea în CPC RM a unui nou capitol, nu este elucidată noțiunea 
de "confiscarea a bunurilor", din punct de vedere al dreptului civil , și, la fel, nu 
este stabilită natura sancțiunii la care se atribuie confiscarea.  

În conformitate cu prezentul proiect de lege, noul capitol urmează a fi 
introdus între capitolul  "Procedura contenciosului administrativ" și capitolul 
"Procedura specială", ceea ce ne permite să considerăm noul capitol ca fiind 
unul din felurile de proceduri civile. Însă, reieșind din definiția generală a 
"confiscării", rezultă că ea face parte din așa-numitele "măsuri" (de constrîngere, 
preventive, asiguratorii, etc). 

Din cele expuse mai sus, prin adoptarea acestor prevederi în cadrul 
procedurii civile, se va încălca prezumția nevinovăției, întrucît, din punct de 
vedere al Codului Penal al RM, confiscarea constituie recunoașterea dobîndirii 
bunurilor pe cale criminală sau rezultate din infracţiuni (art. 106 CP RM). 
Persoana căreia i se vor confisca aceste bunuri va fi considerată infractor fără 
adoptarea unei sentințe de condamnare.  
De asemenea, confiscarea efectuată în aceste condiții poate fi catalogată nu 
doar ca o încălcare a principiului prezumției nevinovăției, dar și ca o încălcare a 
dreptului de proprietate, garantat de art. 1 Protocolul Nr. 1 la Convenția 
Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale, 
care prevede că orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea 
bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de 
utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale 
dreptului internaţional. 

70. Judecătoria Dubăsari 105. În art. XLI al Proiectului de modificare a unor acte legislative se propune 
instituirea unor noi funcții publice, și anume, a inspectorilor (principal, superior 

105. Prevederea dată a fost exclusă din proiectul de 
Lege.  



etc) de integritate. Se arată ”descrierea generică” a atribuțiilor și ”cerințele 
specifice minime”. 
Ca una din cerințele minime se indică cunoașterea unei limbi de circulație 
internațională. 
În acest sens, consider necesar să-mi exprim rezerva față de această propunere 
de legiferare. Or, din conținutul ”descrierii generice” nu reiese deloc că pentru 
exercitarea corespunzătoare a unei atribuții ar fi necesară cunoașterea unei 
limbi străine. Deaceia, oprirea în a accede în funcție a unei persoane care nu 
cunoaște o limbă străină, deși atribuțiile respective a funcționarului nu necesită 
cunoașterea unei astfel de limbi, ar constitui o încălcare gravă a ideii de 
nediscriminare, consfințită aît în CEDO, Constituția RM, cît și-n Legea nr.121/12 
cu privire la asigurarea egalității. 
Ori urmează a fi eliminată această cerință minimă, ori urmează a fi concretizat 
care atribuții specifice efectiv și nu doar formal ar cere cunoașterea unei limbi 
străine pentru exercitarea corespunzătoare. 

 

71. Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu 
Caracter Personal al Republicii Moldova 

106. Întru înlăturarea posibilelor neclarități la interpretare, propunem 
completarea întru precizare, în tot textul proiectului, a sintagmelor de genul: 
”...stabilire/stabilite prin actul de constatare...”, ”...constatate prin actul de 
constatare...” etc., cu cuvintele ”...întocmit de Centrul Național de Integritate...”. 

106. Nu se acceptă. 
Modificare respectivă poate fi considerată o tautologie.  

107. Nu ar fi oportună introducerea unui alineat separat la art. 352
1
 din Cod 

penal (”Falsul în declarații”), care va face referire la falsul în declarații de avere și 
interese personale, în situația cînd acest lucru poate fi efectuat prin completarea 
nemijlocită a aliniatul unic preexistent (luînd în calcul că ambele sancțiuni sînt 
practic identice), prin precizarea aplicabilității acestui articol și la cazurile de 
”includere intenționată a unor date incomplete sau false, neincluderea 
intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale”. 

107. Nu se acceptă. 
Diferența dintre cele două alineate ale art. 252

1
 constă în 

consecințele juridice pe care le implică alineatul (1). Fapt 
ce face inaplicabilă prevederea pentru fapta de 
nedepunere a declarației de avere și interese personale. 

108.  Totodată, reieșind din cele expuse la pct. 2 lit. b) al răspunsului Centrului, 
norma dată riscă să fie o ”normă în alb”. 

108. A se vedea comentariile de la pct. 107 din prezenta 
sinteză. 

72. Ministerul Tehnologiei Informației și 
Comunicațiilor 

109. La art. I şi pe parcursul întregului text după cuvintele ,,cu modificările” de 
completat cu cuvintele ,,şi completările” , deoarece actele legislative supus 
amendării au suportat anterior şi completări. 

 
 

109. Nu se acceptă.  
Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern a 
fost republicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018, iar ulterior 
publicării aceasta nu a fost completată, ci doar 
modificată. 

110. Totodată, modificările operate la art. I urmează a fi revizuite prin prisma 
normelor gramaticale 

110. Se acceptă.  

73. Transparency International Moldova 111.  Propunem de a reformula denumirea art. 330
2 

al Codului penal – 
„Încălcarea termenelor depunerii declaraţiilor de avere şi interese personale şi 
nedepunerea declaraţiei”. Totodată, întrucât nedepunerea declaraţiei, în opinia 
noastră  este o abatere mai serioasă decât depunerea tardivă a acesteia, 
propunem de a stabili următoarele sancţiuni: 
Depunerea tardivă a declaraţiei – amendă de la 50 până la 100 UC; 
Nedepunerea declaraţiei – amendă de la 100 până şa 150 UC. 

111. Se acceptă.  

112. Propunem de a reformula denumirea art. 313
2
 a Codului penal – 

„Nedeclararea şi nesoluţionarea conflictului de interese” şi de a prevedea 
următoarele sancţiuni: 

Nedeclararea conflictului de interese  –  amendă  de la 200 până la 300 UC cu 
sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de 
la 3 luni până la un an; 

112. Se acceptă.  



Nesoluţionarea conflictului de interese – amendă de la 300 până la 400 UC 
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a 
desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni până la un an. 

74.  Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 113.  La Art. IV Legea cu privire la statutul judecătorului Termenul ”orice 
activitate cu caracter politic” este ambiguă și poate fi utilizată abuziv pentru a 
sancționa sau elibera din funcție un judecător. 
Se recomandă  ca termenul de "activitate cu caracter politic" să fie exclus sau 
dacă se păstrează sensul acesteia necesită a fi clarificat. 

113. Nu se acceptă.  
Termenul invocat este unul suficient de clar și implică 
orice activități cu tentă politică, de exemplu obținerea 
statutului de membru de partid, participarea la 
evenimente politice, implicarea în campanii electorale 
etc.  

114. La art. VII – Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, În 
redacția actuală articolul 12 alin. (2) nu are litera e). Probabil modificarea 
propusă se referă la articolul 12 alin. (2) litera a). Textul nu este ajustat lingvistic 
la restul textului din articolul 12 alin. (2) litera a). De asemenea, litera propusă 
b/1) nu este ajustată la textul articolului 12 alin. (2) în forma lingvistică necesară. 
Se propune schimbarea din litera e) în litera a) și ajustarea textului la forma 
lingvistică necesară, inclusiv a literei propuse b/1), luînd în considerare redacția 
actuală a articolului 12 alin. (2), inclusiv a literei a). 

114. Se acceptă.  

115. La Articolul XVI. Legea nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 contenciosului 
administrative - la momentul actual este imposibil de stabilit numărul și data 
adoptării legii cu privire la Centrul Național de Integritate. Întrucît denumirea 
legii ar putea surveni modificări pe viitor, numărul și data adoptării legii ar urma 
să fie utilizate ca reper. 
Se recomandă includerea numărului și datei adoptării Legii și excluderea 
denumirii ei atunci cînd va fi adoptat proiectul de lege la care se face referire în 
textul analizat. 

115. Se acceptă.  

116. Articolul XVII. Legea nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 serviciului în organele 
vamale - la momentul elaborării modificărilor la Legea serviciului în organele 
vamale nu s-a luat în considerare redacția actuală a literei h/1) care stabilește: 
”h/1) în cazul rămînerii definitive a actului de constatare prin care s-a stabilit 
emiterea/adoptarea de către colaboratorul vamal a unui act administrativ sau 
încheierea unui act juridic cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de 
interese”. Formulări similare au fost amendate în alte articole ale proiectului de 
modificare și completare a unor acte legislative, fiind utilizată formula ”încheierii 
directe sau prin persoane interpuse a unui act juridic, luarea sau participarea la 
luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese”. 
Se recomandă utilizarea formulărilor similare pentru a asigura că sunt 
sancționate și cazurile de încheiere a actelor juridice prin persoane interpuse, 
precum și luarea unor decizii sau participarea la luarea unor decizii cu încălcarea 
prevederilor legale privind conflictul de interese. 

116. Se acceptă. 

117. Articolul XXIII. Legea Serviciului de Stat de Curieri Speciali - modificările 
propuse pentru Legea Serviciului de Stat de Curieri Speciali nu are prevederi 
speciale ce țin de obligațiile șefului serviciului de curieri speciali, precum 
prezentarea declarației de avere și interese, precum și incompatibilitățile care se 
aplică pentru șeful acestui serviciu, inclusiv acțiunile ilegale ce pot genera 
eliberarea din funcție a șefului serviciului. Modificările propuse în alte acte 
legislative care fac parte din proiectul de modificare analizat includ criterii 
suplimentare de eliberare din funcție a persoanelor care dețin funcții de 
demnitate publică, precum încheierea, inclusiv prin intermediul unor persoane 
interpuse de acte juridice, precum și luarea unor decizii sau participarea la luarea 
unor decizii cu încălcarea regimului conflictelor de interese. De asemenea, nu 

117. Se acceptă parțial. 
 
 



sunt menționate obligațiile de a depune o declarație de avere și interese. Pentru 
șeful adjunct al Serviciului nu sunt stabilite calitate de persoană cu funcție de 
demnitate publică, precum și toate consecințele din perspectiva asigurării 
integrității acestui funcționar. 
Se propune completarea articolului XXIII din proiectul de lege cu prevederi 
speciale ce țin de incompatibilitățile, obligațiile de declarare a veniturilor și 
intereselor atît pentru șeful serviciului, precum și pentru adjunctul său, cu 
stabilirea statutului de persoană cu funcție de demnitate publică și pentru 
adjunctul serviciului. 

118.  Articolul XXIV. Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la 
sistemul de salarizare în sectorul bugetar - modificările propuse în Legea cu 
privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nu sunt coordonate cu 
prevederile finale și tranzitorii ale proiectului de Lege cu privire la Centrul 
Național de Integritate. Astfel, în analiza proiectului de Lege cu privire la Centrul 
Național de Integritate am stabilit că prevederile dispozițiilor finale și tranzitorii 
nu sunt în corespundere cu scopurile și obiectivele proiectului de lege în 
prevederile speciale, care în esență propune reformarea Comisiei Naționale de 
Integritate în Centrul Național de Integritate. Dacă se va decide păstrarea 
conceptului de reformare, prin transferul gradual de la structurile de conducere 
actuale ale Comisiei Naționale de Integritate la cele propuse de Centrul Național 
de Integritate, și modificările la Legea cu privire la sistemul de salarizare în 
sectorul bugetar urmează a fi ajustate, cu alte cuvinte stabilirea unei alte funcții - 
președintele și vicepreședintele Centrului Național de Integritate. De asemenea, 
precum a fost stabilit și în analiza proiectului de Lege cu privire la Centrul 
Național de Integritate, se recomandă de clarificat statutul membrilor Consiliului 
Național de Integritate în partea ce ține de retribuția muncii. 
De a revizui norma propusă, conform obiecţiei formulate. 

118. Se acceptă.  

119. Articolul XXVII Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administrația publică locală - textul actual al proiectului de lege la care se face 
referire are o altă denumire - legea privind declararea averii, intereselor 
personale, conflictele de interese și cadourile. De asemenea, nu există articolul 
28 alin. (3) în redacția actuală a proiectului de lege. Probabil se dorește să se facă 
referire la articolul 29 alin. (3) din proiectul de lege privind declararea averii, 
intereselor personale, conflictele de interese și cadourile, care stabilește 
suspendarea din funcție pe durata examinării cauzei în instanța de judecată 
atunci cînd CNI solicită încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, sau 
ridicarea mandatului. Modificarea propusă face referire expresă la articolul 
dintr-un act legislativ. Propunerea nu se referă la suspendarea din funcție a altor 
persoane cu funcții de demnitate publică. 
Se propune corectarea denumirii actului la care se face referință, cu includerea 
numărului și datei adoptării odată ce aceasta va fi cunoscut. Includerea unor 
prevederi similare privind suspendarea din funcție și pentru alte persoane cu 
funcții de demnitate publică. 

119. Se acceptă.  

120. Articolul XXIX. Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul 
ofițerului de informații și Securitate - în redacția actuală a Legii articolul 7 alin. 
(3) nu sunt utilizate cuvintele ”cu privire la venituri și proprietate”. Probabil s-a 
dorit să se facă referire la articolul 7 alin. (5) din lege. 
Se propune înlocuirea articolului 7 alin. (3) cu articolul 7 alin. (5). 

120. Se acceptă.  

121. Articolul XXXI. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de 
conduită a funcționarului public - la alin. 1 și 2 se utilizează termenul generic de 

121. Se acceptă.  



subiect al declarării, în loc de funcționar public, care de fapt și este subiectul 
activitatea căruia este reglementată în Legea privind Codul de conduită al 
funcționarului public. Pentru alin. (2) după sintagma ”pentru a-și asigura 
protecția” nu urmează un text necesar din punct de vedere lingvistic, precum ar 
fi ”,printre care:” Textul generic prevăzut la articolul 27 din proiectul de lege 
privind declararea averii, intereselor personale, conflictele de interese și 
cadourile a fost preluat în întregime și inserat în articolul 11 al Legii privind codul 
de conduită al funcționarului public. Referirea la denumirea legii fără număr și 
data adoptării. 
Se recomandă, utilizarea termenului de funcționar public în loc de termenul 
subiect al declarării. Ajustarea lingvistică necesară a textului alin. (1),cînd va 
deveni posibil includerea numărului și datei adoptării legii privind declararea 
averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor. 

122. Articolul XXXII. Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea 
și combaterea corupției - se utilizează sintagma ”trebuie să” și se face referire 
directă la denumirea legii fără număr și data adoptării ei. 
Se recomandă, excluderea sintagmei ”trebuie să” din textul articolului 11 și 
utilizarea cuvîntului ”asigură”. Cînd va deveni posibili, includerea numărului și 
datei adoptării legii la care se face referire. 

122. Se acceptă. 

123. Articolul XXXIII. Legea nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul 
de Protecție și Pază de Stat - în redacția actuală a Legii cu privire la serviciul de 
protecție și pază de stat nu există articolul 12 alin. (3). Probabil s-a dorit să se 
refere la articolul 13 alin. (6). Includerea sintagmei ”încheierea directă sau prin 
persoane interpuse a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei 
decizii” este în principiu în corespundere cu formulările utilizate în proiectul de 
Lege privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și 
cadourilor, însă nu au fost analizate mai în detaliu prevederile articolului 43 din 
Legea cu privire la serviciul de protecție și pază de stat cu prevederile articolului 
29 alin. (4) din proiectul de Lege privind declararea averii, intereselor personale, 
conflictelor de interese și cadourilor, care nu permite aplicarea măsurilor 
precum avertisment, mustrare sau mustrare aspră pentru cazuri de încheiere a 
unor acte juridice inclusiv prin persoane interpuse, luarea sau participarea la 
luarea unei decizii. 
Se propune, înlocuirea articolului 12 alin. (3) cu articolul 13 alin. (6) și revizuirea 
articolului 43 din textul legii în întregime pentru a asigura că măsurile precum 
avertismentul, mustrarea sau mustrarea aspră nu pot fi aplicate pentru cazuri de 
constatare a încheierii unor acte prin persoane interpuse sau luarea sau 
participarea la luarea unor decizii cu încălcarea restricțiilor privind conflictul de 
interese. 

123. Se acceptă.  

124. Articolul XXXIV. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția 
publică și statutul funcționarului public - modificările propuse la articolului 59 
alin. (2) nu ajustează prevederile stabilite în articolul 29 alin. (4) din proiectul 
Legii privind declararea averii și intereselor, conflictelor de interese și cadourilor, 
în special partea ce ține de aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru cazurile de 
stabilire a încălcărilor legislației privind declararea averii și intereselor personale, 
conflictelor de interese și regimului juridic al incompatibilităților și restricțiilor. La 
articolul 64 alin. 1 lit. c/1) nu este inclusă și opțiunea încheierea unui act juridic 
direct sau prin persoane interpuse. 
Se propune, completarea articolului 58 și a articolului 59 din Legea cu privire la 
funcția publică și statutul funcționarului public pentru a asigura că excepțiile care 

124. Se acceptă parțial.  



se aplică pentru cazul sancțiunilor disciplinare legate de încălcarea legislației ce 
ține de integritate (aplicarea doar a destituirii din funcție) sunt prevăzute și în 
legea specială. 
Completarea articolului 64 alin. (1) lit. c/1) cu sintagma direct sau prin persoane 
interpuse pentru a asigura că și în cazul încheierii actelor juridice prin persoane 
interpuse, fapt stabilit printr-un act de constatare rămas definitiv, funcționarul 
public va fi destituit din funcție. 

125.  Articolul XXXV. Codul Contravențional - în cazul articolului 313/2 alin. (1) și 
(2) se face referire la denumirea proiectului de lege care face parte din pachetul 
de inițiativă legislativă al Ministerului Justiției. În cazul alin. (1) se face referire 
directă la un articol anume - articolul 3 dintr-o lege anume - Legea privind 
declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor. La 
alin. (2) se face referire la denumirea exactă a legii. Similar este și pentru 
articolele 319/1 și 330/2. Nu este stabilită răspundere contravențională pentru 
sesizarea cu rea-credință a Centrului Național de Integritate. 
Odată ce pachetul de legi va fi aprobat și se va cunoaște cu exactitate numărul și 
data adoptării proiectelor de lege privind Centrul Național de Integritate și 
privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și 
cadourilor, acestea urmează a fi incluse în textul analizat mai sus. Pentru cazul 
articolului 313/2 alin. (1) se recomandă de exclus trimiterea la articolul 3 din 
proiectul de lege. 
Includerea în Codul Contravențional a unei componente noi de contravenții care 
ar sancționa sesizarea cu rea credință a Centrului Național de Integritate. 

125. Se acceptă parțial. 
Denunțul calomnios este sancționat penal.  

126.  Articolul XXXVII. Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 
- redacția actuală a articolului 21 alin. (2) lit. e) este "incompatibilității cu o altă 
activitatea remunerată", iar excluderea temeiului de revocare a mandatului 
membrului Curții de Conturi pe motiv de exercitare a unei alte activități 
remunerate ar limita din restricțiile specifice pentru funcția de membru al Curții 
de Conturi. La litera g) propusă a fost omisă opțiunea de încheiere directă sau 
prin persoane interpuse a actelor juridice. 
Se recomandă, includerea unei litere separate în articolul 21 alin. (2) pentru a 
stabili temeiul de revocare prin incompatibilitate, stabilit printr-un act de 
constatare rămas definitiv. 
Includerea opțiunii de încheiere directă sau prin persoane interpuse a actelor 
juridice în textul lit. g) 

126. Se acceptă.  

127. Articolul XXXVIII. Legea nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind 
aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) – 
propunerea este adecvată însă trebuie coordonată cu prevederile proiectului de 
lege privind Centrul Național de Integritate pentru a asigura că nu doar ofițerii 
de integritate vor fi supuși testului, dar și alți angajați ai CNI. 
Prevederile proiectului de lege privind Centrul Național de Integritate trebuie 
ajustate la modificările propuse în Legea privind aplicarea testării la detectorul 
comportamentului simulat. 

127. Nu se acceptă.  
Nu este argumentată expunerea funcționarilor publici 
din cadrul Centrului la testarea cu poligraful, atîta timp 
cît o asemenea condiție nu este obligatorie pentru alți 
funcționari publici.  

128. Articolul XXXIX. Legea nr. 80 din 5 mai 2010 cu privire la statutul 
personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică - a fost 
omisă opțiunea de încheiere prin persoane interpuse a actelor juridice. 
Se propune, includerea opțiunii de încheiere prin persoane interpuse a actelor 
juridice. 

128. Se acceptă.  

129. Articolul XL. Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu 
caracter personal – a fost omisă opțiunea de încheiere prin persoane interpuse a 

129. Se acceptă.  



actelor juridice. 
Se propune, includerea opțiunii de încheiere prin persoane interpuse a actelor 
juridice. 

130. Articolul XLIV. Legea nr. 283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliția de 
Frontieră – a fost omisă opțiunea de încheiere prin persoane interpuse a actelor 
juridice. 
Se propune, includerea opțiunii de încheiere prin persoane interpuse a actelor 
juridice. 

130. Se acceptă. 

 
 
 

 
 
 

Ministru                                Vladimir CEBOTARI 


