
Sinteza obiecţiilor şi propunerilor  

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

Denumirea 

autorităţii/instituţ

iei 

Nr. Obiecţii şi propuneri Opinia Ministerului Justiţiei 

Procuratura 

Generală 

1. Articolul XXVIII - Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind 

testarea integrităţii profesionale: 

 La articolul 3, 

în litera e) cuvîntul „lege" de substituit cu cuvintele „lege şi" ;  

Se acceptă 

Trimiterea la care se referă autorul obiecției se 

regăsește la lit. f). 

2. Pentru garantarea unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter 

personal se propune completarea articolului dat cu litera f) cu următorul 

cuprins: 

„ f) respectarea vieţii private şi a datelor cu caracter personal." 

Completarea cu acest principiu este pe deplin justificată, întrucît 

prevederile din proiect (art.8 alin.(2) şi art. 18 alin.(l)) ce ţin de datele 

cu caracter personal, sînt insuficiente pentru garantarea unui nivel 

adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, ce urmează a fi 

protejate inclusiv de prevederile Convenţiei nr. 108 pentru protecţia 

persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter 

personal cît şi de Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal. Spre exemplu, care este volumul şi 

categoriile datelor cu caracter personal intenţionat de a fi prelucrate. 

Atragem atenţia că în cazul în care nu este indicat expres volumul de 

Nu se acceptă 

Principiul respectării vieţii private este un drept 

fundamental şi se regăseşte la litera b) 

respectarea drepturilor şi a libertăţilor 

fundamentale ale omului, a demnităţii umane şi 

profesionale. Totodată obligaţia de respectare a 

datelor cu caracter personal se regăsesc la art.8 

alin.(2) lit.a
1
) din proiect. Cît priveşte volumul 

de prelucrare a datelor cu caracter personal, 

Legea nr.133/2011 prevede expres care sunt 

datele cu caracter personal şi procedura de 

prelucrare a acestora. 

De asemenea, la art.8
1
 alin.(7) din proiect este 

prevăzută răspunderea testorilor de integritate 

pentru utilizarea materialelor acumulate în 



date necesar a fi prelucrate de autorităţile publice responsabile, există 

riscul prelucrării unui volum excesiv de date cu caracter personal, fapt 

care ar fi în contradicţie cu principiile statuate de art.5 al Convenţiei 

Consiliului Europei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea 

automatizată a datelor cu caracter personal şi art.4 al Legii privind 

protecţia datelor cu caracter personal, deoarece nici Legea nr.325 din 

23.12.2013 şi nici prezentul proiect de lege nu indică expres volumul de 

date necesar a fi prelucrate, care trebuie să fie strict necesare şi 

neexcesive scopului stabilit, şi pe o perioadă determinată, referinţele la 

Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal, avînd caracter general, ceia ce va genera diferite abuzuri. 

Prin textul propus nu este clar care sunt măsurile organizatorice şi 

tehnice implementate pentru asigurarea regimului de confidenţialitate a 

datelor cu caracter personal, precum şi protecţia datelor cu caracter 

personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, 

precum şi împotriva altor acţiuni ilicite; care sunt măsurile procedurale 

corespunzătoare pentru ştergerea datelor cu caracter personal sau de 

revizuire periodică a necesităţii de stocare a acestora; şi care este 

responsabilitatea tuturor actorilor implicaţi în sistem că vor prelucra 

doar date cu caracter personal strict necesare şi neexcesive scopului 

stabilit, precum şi cu asigurarea unui nivel adecvat de securitate şi 

confidenţialitate din partea personalului responsabil. 

cadrul testului de integritate profesională pe 

care l-a aplicat, în alte scopuri decît cele 

prevăzute de lege.  

Cît priveşte „măsurile organizatorice şi tehnice 

implementate pentru asigurarea regimului de 

confidenţialitate a datelor cu caracter personal, 

precum şi protecţia datelor cu caracter personal 

împotriva distrugerii, modificării, blocării, 

copierii, răspîndirii, precum şi împotriva altor 

acţiuni ilicite; care sunt măsurile procedurale 

corespunzătoare pentru ştergerea datelor cu 

caracter personal sau de revizuire periodică a 

necesităţii de stocare a acestora”, la articolul 18 

alin.(3) din proiect este prevăzută răspunderea 

pentru încălcarea regimului de păstrare, acces şi 

distrugere a înregistrărilor audio/video efectuate 

în cadrul testului de integritate propfesională 

care survine în baza Legii nr.133/2011 şi a 

Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat. ; 



3. La articolul 4, textul „prin sancţionarea lipsei de integritate profesională 

a acestora" propunem a fi exclus, ca fiind irelevant esenţei noţiunii 

„integritate instituţională". 

Se acceptă 

 4. La articolul 4
1
 alineatul (5) şi articolul 7 alineatul (2) litera a

2
) 

cuvîntul „în vigoare"- se exclude, ca fiind irelevant conform tehnicii 

legislative. 

Se acceptă 

4. 5. La articolul 6, alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins: 

,,d) de a contesta în ordinea contenciosului administrativ la 

instanţa de judecată specializată aplicarea testului de integritate realizat 

în privinţa sa. Rezultatele testelor de integritate pot fi contestate în 

termen de 15 zile de la data comunicării rezultatului testului, fără a 

respecta procedura prealabilă." 

Considerăm amendamentul relevant, ţînînd cont de faptul, că 

drepturile agentului public suspectat devin efectiv aplicabile doar la un 

anumit moment, într-o etapă destul de târzie, în special atunci cînd 

sancţiunea disciplinară a fost deja aplicată. 

Regula generală, prevăzută de art. 14 alin. (1) din Legea 

contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000, instituie ca termen 

de depunere a cererii prealabile termenul de 30 de zile de la data 

comunicării actului administrativ, în cazul în care legea nu dispune 

altfel. Totodată, prevederile art. 16 alin. (2) din Legea contenciosului 

administrativ stabilesc că acţiunea poate fi înaintată nemijlocit 

instanţei de contencios administrativ în cazurile expres prevăzute de 

lege. 

 Se acceptă parţial 

Considerăm  necesar de a păstra regula generală 

conform căreia persoana poate să conteste în 

termen de 30 de zile. Mai mult ca atît, litigiile 

de muncă ce ţin de restabilirea în funcţie nu 

necesită respectarea procedurii prealabile, 

cererile fiind depuse direct în instanţă.  



Astfel, prin prisma celor arătate, instanţele de judecată 

specializate la examinarea acestei categorii de pricini vor ţine cont 

nemijlocit de prevederile Legii nr.325 din 23.12.2013, ale cărei 

reglementări sunt unele speciale în raport cu prevederile Legii 

contenciosului administrativ, constituind o excepţie de la regula 

generală de respectare a procedurii prealabile. 

5. 
La articolul 7, alineatul (2), litera c) se va completa cu textul „ ,care au 

fost indicate în încheierea instanţei de judecată specializată", pentru a 

elimina orice suspiciuni de abuzuri din partea funcţionarilor Centrului 

Naţional Anticorupţie şi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate. 

Nu se acceptă 

Prin decizia motivată de iniţiere a testării 

integrităţii profesionale se autorizează 

posibilitatea utilizării mijloacelor de înregistrare 

audio/video, mijloacelor de comunicare, altor 

mijloace tehnice de obţinere ascunsă a 

informaţiei, precum şi posibilitatea oferirii, 

promisiunii sau transmiterii bunurilor, 

serviciilor, acordării privilegiilor şi avantajelor, 

în vederea fixării manifestării 

comportamentului agenţilor publici şi 

nedeconspirării activităţii testorilor. Astfel, nu 

se pot indica concret mijloacele şi bunurile ce 

vor fi folosite, deoarece la faza de autorizare 

încă nu se cunoaşte mijloacele tehnice ce vor fi 

utilizate, bunurile sau serviciile care vor fi 

solicitate de către agentul public testat. Cu atît 

mai mult că în cadrul testului, entitatea care 

efectuează testarea poate utiliza şi mijloace care 

nu se află în dotarea sa. Entitatea publică în care 



activează agentul public testat poate să ofere 

dispozitivele de înregistrare audio/video proprii 

care se utilizează în baza actelor sale 

departamentale.  

6. La articolul 8 alin (.l ): 

litera a) după cuvintele „entităţile publice evaluate" se va Introduce 

cuvîntul „categoriile", iar la final de completat cu textul „ , în 

dependenţă de numărul incidentelor de integritate admise de agenţii 

publici din cadrul entităţii publice şi nu poate fi mai mică de 3 ani, iar în 

caz de necesitate- nu poate fi mai mică de un an.". 

Varianta propusă de proiectul de lege este problematică şi nu 

defineşte nici un criteriu, deşi acestea trebuie să fie clare şi precise, fiind 

conţinute în cadrul normativ primar, adică în Lege. 

Lipsa unei reglementări clare în acest sens poate duce la 

adoptarea unor decizii arbitrare sau poate crea impresia că astfel de 

instrumente juridice sunt inechitabile, pentru a disciplina anumite 

instituţii. 

Se acceptă parţial 

Luînd în considerare faptul că testarea agenţilor 

urmează a fi aleatorie, nu este posibil de stabilit 

din start categoriile acestora. Nu este justificat 

nici termenul propus de 3 ani, sau în caz de 

necesitate – de un an. Potrivit noului concept, 

testarea este o etapă a evaluării instituţionale 

care presupune şi monitorizarea implementării 

planului de integritate instituţională, adoptat în 

baza raportului de evaluare instituţională. În 

urma implementării planului de integritate 

(termenul-limită–2 luni), entitatea care 

efectuează testarea integrităţii, apreciază 

progresele realizate în vederea consolidării 

climatului de integritate instituţională a entităţii 

publice, prin desfăşurarea evaluării repetate a 

integrităţii instituţionale. Astfel, termenul 

propus este unul exagerat de mare.    

Criteriile de selectare a agenților publici 

urmează a fi reglementate într-un regulament 

aprobat de către CNA. 



 

7. litera b) cuvintele „şi a beneficia" de exclus, deoarece aceste prevederi 

urmează a fi incluse la drepturile testorilor, care nemijlocit beneficiază 

de diferite instruiri şi nu instituţia. 

 

Nu se acceptă 

Pentru asigurarea confidenţialităţii şi a 

conspirării, imaginea şi vocea altor 

persoane decît agentul public testat, 

imaginile automobilelor, localurilor, ale 

altor fundaluri, precum şi sunetele 

împrejurărilor înregistrate pot fi 

prezentate astfel încît să nu poată fi 

recunoscute. În acest scop, sunt implicaţi 

specialişti din cadrul entităţii care 

efectuează testarea, însă nu au calitate de 

testor. Astfel, aceştea din urmă, de 

asemenea, urmează a beneficia de 

instruiri speciale cu privire la metodele şi 

mijloacele aplicate în cadrul evaluării  

integrităţii profesionale;  

8.  alineatul (2), litera b)
1
intagma „art. 13 alin.(2

1
), lit.a

1
)" de substituit cu 

sintagma „art.13 alin.(2'), lit.a)", deoarece litera a') nu se conţine la art. 

13 alin.(2'). 

Nu se acceptă 

După sens este corect ca trimiterea să se refere 

la art. 13alin. (2
1
) lit. b). 



9. în opinia noastră, nu este clar în ce constă controlul special prealabil 

pentru candidaţii la funcţia de testor, specificat la art. 8'alin.(2), întrucît 

proiectul de lege nu stipulează expres careva criterii de selectare a 

acestora. 

 

 Nu se acceptă 

La art. 8
1 

alin. (2) se indică faptul că 

testorul va fi controlat special prin intermediul 

testărilor obligatorii la poligraf şi psihologice 

cu privire la integritatea trecutului lor 

profesional, pentru a stabili existenţa 

motivaţiilor improprii de a desfăşura activitatea 

de testare a integrităţii profesionale, alte 

aspecte relevante fixate în politicile interne. 

 

 



10. Totodată, deşi în articolul dat se operează cu noţiunea „coordonatorul 

activităţii de testare" (art. 8"alin.(4) şi (8)), proiectul de lege nu relevă 

clar statutul acestei persoane, drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile 

acesteia. 

Aşa cum reese şi din Opinia Amicus curiae (CDL-

AD(2014)039) a Comisiei de la Veneţia referitoare la Legea nr. 325 din 

23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale, (pct.48 şi 

49), se impune imperativ necesitatea introducerii unor norme ce ar 

reglementa drepturile, obligaţiile şi respectiv responsabilităţile 

„coordonatorului activităţii de testare", avînd în vedere competenţele 

extrem de extinse, oferite de Legea prenotată, care par să creeze un 

risc instituţionalizat de imparţialitate. 

 

Nu se acceptă 

Obligaţiile și statutul  coordonatorului sunt 

stipulate la art.8
1
 alin. (8).  

De asemenea, a fost completat art.8 alin.(3) cu 

norme care stabilesc că obligaţiile entităţii 

publice care evaluează integritatea instituţională 

se răsfrîng în mod corespunzător şi asupra 

coordonaturului. 

  



11. 
 Considerăm defectuoasă propunerea testării profesionale a testorilor de 

către instituţia din care aceştia fac parte, prevăzută la art.8
1
 alin.(4) din 

proiect, ceea ce ar putea genera subiectivism şi abuzuri. Propunem ca 

testarea profesională a testorilor din cadrul CNA să se efectueze de către 

SIS, iar a celor de la SIS să se efectueze de către CNA, ceea ce ar oferi 

mai multă credibilitate, obiectivitate şi transparenţă. 

 

Nu se acceptă 

La art.10 din Legea nr.325 cu privire la testarea 

integrităţii profesionale se prevede expres că 

colaboratorii CNA urmează a fi testaţi de către 

Serviciul de Informaţii şi Securitate, iar 

colaboratorii SIS sunt testaţi  de către 

subdiviziunea securitate internă a Serviciului de 

Informaţii şi Securitate. Nu este relevantă 

propunerea de testare a colaboratorilor Serviciul 

de Informaţii şi Securitate de către CNA, 

deoarece în acest caz se va isca un potenţial 

conflict de interese: Serviciul de Informaţii şi 

Securitate va testa agenţii publici ai CNA, iar 

CNA va testa agenţii publici ai Serviciului de 

Informaţii şi Securitate. 

 

 

 

 



12. 
Ridică anumite semne de întrebare şi prevederile art.8

1
 alin.(6), care nu 

reglementează consecinţele juridice (răspunderea) pentru testator sau 

coordonatorul activităţii de testare în cazul încălcării prevederilor 

alin.(4) şi (5) din prezentul articol. 

 Nu se acceptă 

Răspunderea testorului este prevăzută în 

alin.(7) a aceluiaşi articol. „(7) Testorul care 

utilizează materialele acumulate în cadrul 

testului de integritate profesională pe 

care 1-a aplicat în alte scopuri decît cele 

prevăzute de prezenta lege, poartă 

răspundere penală sau contravenţională 

pentru abuz de serviciu, depăşirea 

atribuţiilor de serviciu, alte încălcări,  

după caz.”  

  



13. La articolul art. 10", alineatul (2) litera e) este necesar de a indica 

concret ce mijloace de înregistare audio/video, mijloace de comunicare, 

mijloace tehnice de obţinere ascunsă a informaţiei vor fi folosite de către 

testator, precum şi ce bunuri, servicii, privilegii, avantaje vor fi oferite 

în vederea fixării manifestării comportamentului agenţilor publici şi 

nedeconspirării activităţii testorilor. Mai mult, anume numai aceste 

mijloace şi bunuri urmează a fi specificate în încheierea judecătorului 

de constatare a rezultatelor testării de a fi restituite de către conducătorul 

entităţii publice testatorului, întrucît numai utilizarea acestora va fi 

autorizată. Modificarea dată vine să coroboreze şi cu prevederile art.7 

alin.(2), lit.c) menţionate supra şi art. 12 , alin. (4) din proiect. 

Nu se acceptă 

Prin decizia motivată de iniţiere a testării 

integrităţii profesionale se autorizează 

posibilitatea utilizării mijloacelor de înregistrare 

audio/video, mijloacelor de comunicare, altor 

mijloace tehnice de obţinere ascunsă a 

informaţiei, precum şi posibilitatea oferirii, 

promisiunii sau transmiterii bunurilor, 

serviciilor, acordării privilegiilor şi avantajelor, 

în vederea fixării manifestării 

comportamentului agenţilor publici şi 

nedeconspirării activităţii testorilor. Astfel, nu 

se pot indica concret mijloacele şi bunurile ce 

vor fi folosite, deoarece la faza de autorizare 

încă nu se cunosc mijloacele tehnice ce vor fi 

utilizate, bunurile sau serviciile care vor fi 

solicitate de către agentul public testat. Cu atît 

mai mult că în cadrul testului, entitatea care 

efectuează testarea poate utiliza şi mijloace care 

nu se află în dotarea sa. Entitatea publică în care 

activează agentul public testat poate să ofere 

dispozitivele de înregistrare audio/video proprii 

care se utilizează în baza actelor sale 

departamentale.  



14. La articolul 11 : 

alineatul (6) la final se completează cu propoziţia „In acest caz se 

întocmeşte un demers motivat ce va include măsurile concrete 

suplimentare efectuate, mijloacele şi metodele de testare şi fixare, care 

urmează a fi înaintat pentru autorizare judecătorului în decurs de 24 ore; 

In redacţia propusă de autorii proiectului de lege alineatul (6) nu 

întruneşte rigorile de constituţionalitate, expuse în Hotărârea Curţii 

Constituţionale nr.7 din 16 aprilie 2015 privind controlul 

constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.325 din 23 decembrie 

2013 privind testarea integrităţii profesionale (Sesizarea nr.43a din 

20.06.2012), de care trebuie să se ţină cont la perfecţionarea legii. 

 Nu se acceptă 

Norma la care face referire autorul obiecţiei se 

referă la apariţia unor modificări care nu vor 

afecta condiţiile de autorizare a deciziei 

motivate. 

Însă la alin. (7) este prevăzut că, în cazul în care 

modificările suplimentare care au survenit sunt 

conceptuale, acestea urmează a fi autorizate de 

către instanţa de judecată. 

15. 1) alineatul (7) cuvintele „se distrug" -de exclus, întrucît aceste acţiuni 

au fost deja realizate de către testor şi au adus atingere drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale agentului public, de vreme ce nu sunt 

autorizate de către judecător ca fiind ilegale, neîntemeiate, lipsite de 

oportunitate, cu lezarea drepturilor şi intereselor legitime ale agentului 

public, cu încălcarea prevederilor art.8
1
 alin.(4) şi (5) sau din alte 

motive ce pun la îndoială rezonabilă legalitatea acţiunilor testorului, şi 

în aceste cazuri testorul trebuie să-şi asume responsabilitatea. 

 

2) Textul Legii trebuie să reglementeze răspunderea testorilor 

(disciplinară, contravenţională sau penală, după caz) şi care este 

procedura de tragere la răspundere a acestora. 

 

Nu se acceptă  

1) În procesul de efectuare a testului pot surveni 

situaţii de forţă majoră, situaţii care nu depind 

de voinţa testorului şi care nu pot fi autorizate 

de către instanţa de judecată. 

2) Răspunderea testorilor este prevăzută la 

art.8
1
 alin.(7) iar procedura de atragere 

disciplinară, contravenţională sau penală este 

una generală. 

3)  Se acceptă 

4) Nu se acceptă. 

Autorul face referire la CPP, însă procedura de 



3) Totodată, nu ar fi corectă completarea unei decizii deja autorizate, or 

completarea unui act autorizat este inacceptabilă conceptual. 

4) În aceste situaţii neprevăzute, raţional ar fi întocmirea unui demers 

motivat, iar termenul propus de „3 zile" este prea mare în situaţia dată. 

Deaceea considerăm oportun a substitui cu sintagma „24 ore", care este 

pe deplin justificată, ţinînd cont şi de situaţiile prevăzute de Codul de 

procedură penală, (art. 12 alin.(2); 119 alin.(2); 125 alin.(4); 128 

alin.(4);132
4
 alin.(3); 159 alin.(2)). 

efectuare a testării este una disciplinară şi nu 

penală. Pe de altă parte, 24 ore este un termen 

exagerat de scurt şi în cazul cînd testul se 

desfăşoară în teritoriu, iar locul autorizării este 

în altă parte, autorizarea timp de 24 ore va fi 

imposibilă, mai ales că va fi necesară şi 

pregătirea prealabilă a documentelor pentru 

autorizare. În cazul cînd autorizarea timp de 24 

ore eşuează, va exista pericolul compromiterii 

întregului proces de testare. 

16. 1) Subsidiar, menţionăm că proiectul de lege nu prevede termenul 

pentru care se solicită autorizarea judecătorului, întrucît alin.(3) al art. 

12 din proiect prevede „Fixarea comportamentului agentului public 

supus testului de integritate se face cu utilizarea mijloacelor de 

comunicare şi de înregistrare audio şi video, precum şi prin intermediul 

altor mijloace tehnice de obţinere ascunsă a informaţiei, aflate în dotarea 

instituţiilor care evaluează integritatea instituţională sau din alte surse 

disponibile...", or acesta nu poate fi nelimitat, iar în ipoteza Codului de 

procedură penală supravegherea şi înregistrarea audio şi video, 

fotografierea şi filmarea se dispun pe o perioadă de 30 de zile, cu 

posibilitatea prelungirii pînă la 3 luni, însă nu mai mult de durata 

urmăririi penale, (art.132
6
 ;132

6
 CPP ). 

Respectiv, atît în decizia de iniţiere a testării integrităţii 

profesionale cît şi în încheierea judecătorului urmează a fi indicat 

obligatoriu termenul de testare, care în opinia noastră nu poate depăşi 30 

Nu se acceptă 

1) Este irelevantă paralela făcută cu CPP, 

fiindcă testarea integrităţii profesionale este o 

măsură disciplinară şi, spre deosebire de 

măsurile speciale de investigaţie, specifice 

procesului penal, în cazul testului de integritate 

profesională, agentul public nu este supus 

supravegherii permanent, ci doar în cazul cînd 

interacţionează cu testorul şi doar în timpul 

desfăşurării atribuţiilor sale de muncă.  

2) Se acceptă 

 



de zile. 

2) Proiectul de lege nu prevede care este perioada de testare a agentului 

public, dacă aceasta coincide cu perioada autorizată de judecător, sau 

acesta ar putea dura la infinit, pe un termen nelimitat, ceea ce conceptual 

nu poate fi acceptat. 

Referindu-se la acest aspect, Curtea a menţionat că „143. 

[...]prevederile legale nu limitează în timp testarea integrităţii 

profesionale a unui agent public". 

Prin urmare, proiectul de lege nu a revigorat acest aspect invocat 

de Curtea Constituţională, ceea ce, şi în continuare, va ridica îngrijorări 

în ceea ce priveşte respectarea unui număr important de principii privind 

statul de drept şi garantarea unui proces echitabil. 

17. La articolul 12 alineatul (2) la final se va completa cu textul „ cu 

condiţia indicării datelor de identitate a acestor persoane în decizia de 

iniţiere a testării integrităţii profesionale sau a demersului, prezentate 

judecătorului pentru autorizare şi în incheierea instanţei de judecată". 

Nu se acceptă 

Nu este clar de ce ar fi  necesar indicarea 

datelor de identitate a altei persoane care 

participă la testare. Luînd în considerare că 

decizia de autorizare a instanţei de judecată este 

confidenţială doar pînă la transmiterea 

raportului de evaluare a integrităţii 

instituţionale, ulterior aceste date vor fi făcute 

publice, fapt de ar divulga identitatea acestora 

şi, în consecinţă, nu vor mai dori să colaboreze 

cu entitatea care efectuează testarea. Propunerea 

vine în contradicţie cu prevederea de la alin.(2) 

art.13. 



18. 
La articolul 14 alineatul (1) cuvîntul „imediat" se va substitui cu 

cuvintele „10 zile", întrucît termenul imediat nu este rezonabil şi 

aplicabil în legislaţie, calcularea termenelor procedurale, de regulă se 

calculează pe ore, zile, luni şi ani. (articolul 231 CPP). Mai mult, acest 

termen oricum se conţine în termenul general de o lună specificat la art. 

14 alin.(2). 

Se acceptă 

 

19. La articolul 15 alineatul (1) după cuvîntul „periodic" se completează cu 

cuvîntul „justificat", iar textul „numărul acestora nefiind limitat" - de 

exclus, deoarece poate genera diferite abuzuri şi nu coroborează cu 

prevederile art.8, alin.(l), lit.a). 

 Nu se acceptă 

Dat fiind faptul că decizia de iniţiere a evaluării 

repetate este de la sine una justificată deoarece, 

potrivit noului concept de evaluare a integrităţii 

instituţionale, după implementarea planului de 

integritate, instituţia care realizează evaluarea 

integrităţii instituţională are obligaţia de a 

efectua evaluarea repetată, fapt justificat de 

conceptul legii.  

Cît priveşte excluderea sintagmei „numărul 

acestora nefiind limitat” acest fapt nu va crea 

nici un fel de abuzuri, deoarece activitatea de 

evaluare a integrităţii instituţionale este supusă 

controlului parlamentar cît şi controlului 

judiciar. Mai mult ca atît, pentru comiterea 

abuzurilor de către testori sau a persoanelor 

implicate în procesul de evaluare, aceştea sunt 

atraşi la răspundere penală sau 

contravenţională.  



20. La articolul 16 alineatul (7) nu este clar ce se are în vedere prin termenul 

„Informaţia", deaceea propunem substituirea cuvîntului „Informaţia" cu 

textul „ decizia de iniţiere a testării integrităţii profesionale sau a 

demersului, prezentate judecătorului pentru autorizare, încheierea 

judecătorului, raportul privind rezultatele evaluării integrităţii 

instituţionale şi materialele probatorii" 

Nu se acceptă 

Este vorba despre păstrarea informaţiilor doar 

în baza de date electronică cu privire la 

rezultatele negative ale testelor de integritate 

profesională şi nu în dosarul testării.. 

 

21. La articolul 17, alineatul (4) după cuvîntul „administrativ" textul „a 

contestaţiilor"- se exclude, fiind scris repetat. 

Se acceptă 

22. Totodată, art. 18 alin.(l) reglementează păstrarea înregistrărilor efectuate 

în cadrul testelor de integritate profesională numai în cazul unui rezultat 

pozitiv şi negativ, exceptînd reglementarea în cazul rezultatuhd 

neconcludent, ceea ce este absolut necesar. In caz contrar testorii rămîn 

în afara răspunderii în cazul încălcării prevederilor legii, ceea ce este 

inacceptabil, reiterînd aici şi obiecţiile Comisiei de la Veneţia în Opinia 

sa Amicus curiae (CDL-AD(2014)039) referitoare la Legea nr. 325 din 

23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale, pct.48 şi 49 

expuse supra. 

Se acceptă  

Art. 18 alin. (1) a fost completat cu o literă nouă 

c) cu următorul cuprins: ”în cazul unui rezultat 

neconcludent – pînă la hotărîrea rămasă 

definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată.  

Agenţia de Stat 

pentru Protecţia 

Proprietăţii 

Intelectuale 

23. La art. X - amendamente propuse la Codul muncii al Republicii 

Moldova: 

Modificările propuse la art. 85 potrivit cărora salariatul care cade sub 

incidenţa Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea 

integrităţii instituţionale nu poate fi eliberat din funcţie în baza cererii de 

demisie sau de transfer, dacă angajatorul a primit de la instituţia care 

realizează evaluarea integrităţii instituţionale, raportul privind 

Se acceptă  

 



rezultatele evaluării integrităţii instituţionale, pînă la finalizarea 

procedurilor disciplinare se recomandă a se revizui prin prisma 

prevederilor art. 44 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, potrivit 

cărora munca forţată este interzisă. Mai mult, o astfel de prevedere nu se 

subscrie în excepţiile stabilite la alin. (2) al aceluiaşi articol. Atragem 

atenţia că, prevederi similare celor constituţionale sunt statuate şi în art. 

5 lit. b) şi art. 7 din Codul muncii. 

Suplimentar, prin prisma celor enunţate supra, recomandăm să se 

revizuiască şi modificările corespondente propuse în legile speciale. 

24. La art. XXVIII - amendamente propuse la Legea nr. 325 din 23 

decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale: 

29. Cu referire la art. 8 alin. (1), dreptul instituţiei care evaluează 

integritatea instituţională prevăzut la lit. f) se va examina suplimentar 

prin prisma prevederilor art. 3 şi 5 din Legea nr. 793- XIV din 10 

februarie 2000 contenciosului administrativ. 

Nu se acceptă 

Contestarea momentelor specificate la art. 8, 

alin. (1) nu intră în contradicţie cu art. 3 şi 5  

din Legea nr. 793- XIV din 10 februarie 2000 

contenciosului administrativ. 

25. Art. 9 alin. (3) prevede expres că metodele şi mijloacele de testare şi 

fixare a testelor de integritate profesională nu reprezintă activităţi 

speciale de investigaţie în sensul Legii nr. 59 din 29 martie 2012 privind 

activitatea specială de investigaţie. Prevederea prenotată se contrazice 

cu propunerile autorului de la art. IO
2
 şi art. 12 din proiect în partea ce 

vizează autorizarea testării integrităţii profesionale şi metodele de 

testare şi fixare a testelor de integritate profesională din care rezultă 

mecanismul tipic de efectuare a activităţii speciale de investigaţie. In 

acest sens, se va ţine cont de poziţia Curţii Constituţionale nr. 7 din 

16.04.2015 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea 

nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale 

la acest capitol. 

Nu se acceptă 

Activitatea de testare a integrităţii profesionale 

reprezintă în sine crearea şi aplicarea de către 

testor a unor situaţii virtuale, simulate, similare 

celor din activitatea de serviciu, materializate 

prin operaţiuni disimulate, condiţionate de 

activitatea şi comportamentul agentului public 

testat, în vederea urmăririi pasive şi stabilirii 

reacţiei şi a conduitei acestuia, determinînd 

astfel gradul de afectare a climatului de 

integritate instituţională şi riscurile de corupţie. 

Aceste măsuri nu sunt activităţi speciale de 

investigaţie, dat fiind faptul că nu intră sub 



incidența normelor de procedură penală. 

Procedura de autorizare a mijloacelor utilizate 

în procesul de testare a integrității, fiind o 

procedură separată, constituie o excepție de la 

regula generală reglementată de prevederile 

Codului de Procedură Penală. 

26. La art. 11, cuprinsul alin. (1) necesită concretizare, în special cine are 

calitatea de coordonator al activităţii de testare a integrităţii 

profesionale. Redacţia propusă la alin. (6) al aceluiaşi articol menţine 

practic sensul alin. (4) art. 11 din Legea supusă amendării, declarat 

neconstituţional prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 7 din 16 aprilie 

2015. 

 Se acceptă 

Statutul , drepturile și obligațiile 

coordonatorului sunt expres indicate în art. 8 
1 

.  

Norma la care face trimitere autorul obiecţiei se 

găseşte la alin. (4) art. 11. Nu putem menţiona 

că această normă are acelaşi sens ca şi norma 

alin. (4) art. 11 din Legea supusă amendării, 

declarată neconstituţională prin Hotărîrea Curţii 

Constituţionale nr. 7 din 16 aprilie 2015, dat 

fiind faptul că în alin. (5) se specifică 

următoarele „ Dacă situaţiile neprevăzute 

apărute în procesul de aplicare a planului 

conduc la identificarea noilor riscuri de corupţie 

neprevăzute în decizia motivată, adoptarea unei 

noi decizii motivate cu noile riscuri identificate 

este autorizată de către instanţa de judecată 

specializată.”.  



27. 32. Cu referire la art. 12', ce ţine de rezultatul pozitiv sau cel negativ al 

testului de integritatea profesională, din cuprinsul proiectului este clar 

doar care sunt acţiunile ulterioare ale conducătorului entităţii publice al 

cărei angajat (agent public) a fost testat (ex. promovarea, respectiv 

sancţionarea disciplinară). Din cuprinsul proiectului sunt neclare 

măsurile ulterioare care necesită a fi întreprinse în situaţia în care 

rezultatul testării este apreciat de către instanţa de judecată drept 

neconcludent, fapt pentru care acest aspect necesită concretizare. 

Se acceptă 

A fost completat alin.(1) art.18 cu o literă nouă 

c) cu următorul cuprins: ”în cazul unui rezultat 

neconcludent – pînă la hotărîrea rămasă 

definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată. 

 

28. Articolul 13 alin. (4) stabileşte că în termen de trei zile lucrătoare, este 

transmisă conducătorului entităţii publice sau, după caz, organului de 

autoadministrare versiunea completă a raportului evaluării integrităţii 

instituţionale, însă nu stabileşte termenul general în interiorul căruia 

testorul este obligat să întocmească respectivul raport, în consecinţă, 

acest aspect atribuie normei legale un caracter discreţionar. 

Nu se acceptă 

Nu este clar de ce această normă ar avea un 

caracter discreţionar, mai ales luînd în 

considerare faptul că este indicat termenul în 

care testorul transmite entităţii publice 

versiunea completă a raportului. 

29. Cu referire la art. 14 alin. (6), în partea ce ţine de obligaţia entităţii 

publice, sau, după caz, a organului de autoadministrare de a întocmi 

raportul cu privire la implementarea planului de integritate, implicit 

publicarea acestuia pe pagina sa web, considerăm că urmează a fi 

publicată versiunea depersonalizată a raportului în cazul în care conţine 

date cu caracter personal, ţinîndu-se cont de rigorile stabilite de Legea 

nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Nu se acceptă 

Consecinţele rezultatului negativ al evaluării 

integrităţii publice atrage după sine aplicarea 

sancţiunii disciplinare conducătorului pentru 

nerespectarea climatului de integritate în 

entitatea publică, pentru aplicarea politicilor 

anticorupţie naţionale şi sectoriale, precum şi a 

cerinţelor specifice de integritate profesională 

pentru activitatea agenţilor publici în cadrul 

entităţii publice. În cazul conducătorilor 

aplicarea sancţiunii disciplinare care nu este 

aplicabilă (fie deţin funcţii eligibile, fie nu au 



un organ ierarhic superior) pedeapsa pentru 

încălcările sus enumerate rămîne a fi societatea 

civilă, făcîndu-se publică identificarea acestor 

persoane.  

30. Suplimentar, din cuprinsul art. 14 alin. (7) rezultă că conducătorul 

entităţii publice în raport cu care din materialele examinate se confirmă 

rezultatul negativ al testului integrităţii profesionale, urmează că 

transmită instituţiei care a evaluat integritatea instituţională o copie a 

ordinului de sancţionare disciplinară. La fel, în acest sens urmează a se 

ţine cont de prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal şi prevederile art. 91 şi 92 din Codul 

muncii, care reglementează cerinţele şi garanţiile protecţiei datelor cu 

caracter personal ale salariaţilor. 

Nu se acceptă 

Legislaţia muncii, în special art.91 şi 92 din 

Codul muncii prevăd acordul prealabil al 

angajatului de i se transmite datele cu caracter 

personal. În cazul testului negativ, agentul 

public din start nu va accepta ca datele sale 

personale sa fie transmise entităţii care a 

efectuat evaluarea. 

31. Cu referire la art. 15, considerăm prevederile alin. (4) şi (5) excesive. 

Practic, aceste prevederi denotă că instituţia care a evaluat integritatea 

instituţională a entităţii publice ar impune entitatea publică ierarhic 

superioară sancţionarea ei disciplinară în cazul eşuării implementării 

planului de integritate. Mai mult, din acest prevederi nu este clar pe cine 

urmează să sancţioneze entitatea publică ierarhic superioară (subiectul). 

Se consideră judicioasă revizuirea propunerilor prin prisma prevederilor 

Codului muncii, implicit pe segmentul disciplinei muncii, respectiv se 

va ţine cont că răspunderea este personală, sancţiunea disciplinară se 

aplică de către angajator în rezultatul unei anchete de serviciu, unde se 

apreciază toate circumstanţele ce individualizează fapta comisă. 

 Se acceptă 

Alineatul (4) a fost completat cu o normă care 

concretizează subiecţii supuşi sancţiunii 

disciplinare. 

Serviciul de 

Informaţii şi 

32.  La Art. I, opinăm pentru excluderea sintagmei „ a angajaţilor Centrului 

Naţional Anticorupţie" din redacţia alin. e
1
) a art.7, întrucît Legea 

nr.325 din 23 decembrie 2013 stabileşte expres că Serviciul de 

Nu se acceptă 

La art. 7 nu se regăseşte lit. e
1
). 



Securitate Informaţii şi Securitate efectuează verificarea integrităţii profesionale 

atît a angajaţilor CNA cît şi a angajaţilor SIS. Redacţia propusă în 

prezentul proiect, va genera interpretări neunivoce privind un conflict de 

norme dintre Legea nr.753 din 23.12.1999 privind Serviciul de 

Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Legea nr.325/2013. 

33. La Art. III: 

La pct. 2, redacţia propusă a lit. f) este defectuoasă, or scopul testelor 

integrităţii profesionale nicidecum nu poate fi respectarea vieţii private, 

cu atît mai mult că lit. f) la art. 2 din Legea nr. 325/2013 nici nu există. 

Nu se acceptă 

Norma la care face referire autorul obiecţiei nu 

se regăseşte în prezentul proiect.  

34. La pct. 6, în textul lit. c) a art.7 alin. (2), sintagma „litera j) alineatul (1) 

articolul 9 din Legea nr.619 din 31 octombrie 1995 privind organele 

securităţii statului", de substituit cu sintagma „articolul 10 litera i) din 

Legea nr.753 din 23.12.1999 privind Serviciul de Informaţii şi 

Securitate al Republicii Moldova". 

Nu se acceptă 

Prezentul proiect nu conţine astfel de 

reglementări la art. 7, alin. (2), lit. c). 

35. La pct. 11:propunem completarea cu o normă vizînd introducerea unei 

clarităţi în art. 12 alin. (3) din Legea nr.325/2013, şi anume 

substituirea sintagmei „audio/video" cu sintagma „audio şi video", 

pentru a asigura înregistrarea amplă a rezultatelor testării; 

Nu se acceptă 

 În varianta actuală a legii se utilizează 

sintagma audio/video prin bară şi nu prin defis. 



1) opinăm pentru excluderea alineatului patru al punctului, vizînd 

excluderea sintagmei „precum şi alte mijloace tehnice de obţinere 

ascunsă, a informaţiei din dotarea Centrului Naţional Anticorupţie 

şi/sau a Serviciului de Informaţii şi Securitate".  

Considerăm neargumentată restrîngerea cercului de mijloace tehnice 

ale autorităţilor care realizează testarea integrităţii profesionale, 

diminuîndu-se eficacitatea şi finalitatea acesteia, atîta timp cît testarea 

se realizează respectîndu-se drepturile şi libertăţile fundamentale ale 

agentului public, iar folosirea acestor mijloace va fi autorizată de către 

un judecător.  

2) Considerăm necesară excluderea alineatului cinci al punctului, 

vîzînd excluderea sintagmei „ dar evitînd informarea lui asupra 

scopului real al folosirii mijloacelor respective". Informarea unei 

persoane terţe asupra scopului real al folosirii mijloacelor respective de 

testare şi fixare a testelor de integritate profesională reprezintă o 

acţiune nejustificată şi induce un grad suplimentar de pericol al 

deconspirării testării. 

Nu se acceptă 

1)Menţionăm că nici Constituţia RM şi nici 

Convenţiile europene nu interzic obţinerea 

ascunsă a informaţiilor, iar procedura de 

obţinere a acestora se efectuează prin 

autorizarea instanţei de judecată, deci, va fi 

asigurat un control al activităţii testorilor în 

cadrul procedurii de testare. Cît priveşte cercul 

de mijloace tehnice de obţinere a informaţiei, 

acesta nu este restrîns din moment ce este 

posibilă utilizarea acestora şi din alte surse. 

2) Proiectul nu conține astfel de sintagmă. 



36. La pct. 15 propunem completarea cu un nou alineat în următoarea 

redacţie: „la alineatul (4) sintagma „deciziei respective" se substituie 

cu cuvintele „ deciziei motivate respective, şi a materialelor aferente 

procedurii disciplinare, demarate în urma rezultatului negativ al 

testului de integritate". Raţionamentul propunerii constă în necesitatea 

informării complete a instituţiei care a realizat testarea integrităţii 

profesionale despre temeiurile care au stat la baza aplicării sau 

neaplicării sancţiunii disciplinare pentru agentul public cu rezultat 

negativ al testului. Totodată, instituţiile care efectuează testarea 

integrităţii profesionale prezintă anual Comisiilor parlamentare de 

profil, rapoarte cu privire la activităţile de testare a integrităţii 

profesionale în care se indică nu doar numărul testelor de integritate şi 

rezultatele acestora, dar şi motivele, şi temeiurile care au stat la baza 

deciziilor disciplinare. 

Nu se acceptă 

În proiectul prezentat spre avizare nu se 

regăsesc normele la care face referire autorul 

obiecţiei.  

Comisia 

Naţională a Pieţei 

Financiare 

37. Cu referire la proiectul în ansamblu, reiterăm, despre necesitatea 

clarificării dacă înlocuirea termenului „testare" cu termenul „teste" 

urmează a fi operată pe tot parcursul legii, termenul fiind substituit doar 

în textul unor prevederi şi menţinut în altele. Considerăm oportun 

revizuirea proiectului în sensul uniformizării modificărilor în acest sens 

dar şi întru asigurarea respectării normelor privind tehnica legislativă, 

prevăzute de Legea nr. 780 din 27.12.2001 „Privind actele legislative", 

inclusiv în partea ce ţine de menţiunile privind procedeele tehnice 

aplicate şi procedura de abrogare/amendare a dispoziţiilor declarate 

neconstituţionale în conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XIII din 

13.12.1994 „Cu privire la Curtea Constituţională". 

Se acceptă 



38. Considerăm inoportună evaluarea integrităţii instituţionale deoarece 

aceasta se realizează nemijlocit prin testarea angajaţilor săi (agenţilor 

publici). Subliniem, că sursele de informaţii utilizate în cadrul evaluării 

vulnerabilităţii instituţionale pot fi influenţate de multiple aspecte 

subiective, fapt care poate determina prejudiciul imaginii întregii 

instituţii. Totodată, testarea integrităţii instituţionale vine în 

contradicţie cu obiectul, scopul şi esenţa Legii nr. 325/23.12.2013, 

avînd în vedere că pot fi subiecţi ai testării integrităţii profesionale 

persoanele fizice în calitatea lor de angajaţi a instituţiilor prevăzute la 

Anexa din lege. Pe cale de consecinţă, instituţia poate fi supusă 

evaluării gradului de vulnerabilitate în faţa 

corupţiei şi nicidecum testării integrităţii profesionale. Reieşind din cele 

expuse, propunem revizuirea noţiunii prenotate şi ajustarea 

corespunzătoare a normelor aferente (de ex: a se vedea art. 17). 

 Nu se acceptă 

Evaluarea integrităţii instituţionale constituie un 

nou concept general care se realizează prin mai 

multe etape, iar testarea integrităţii profesionale 

constituie o etapă a acestui proces. Din acest 

considerent, testarea integrităţii profesionale nu 

poate să vină în contradicţie cu scopul şi esenţa 

legii, deoarece verificarea implementării 

politicilior de integritate în cadrul unei entităţi 

se efectuează inclusiv prin testarea integrităţii 

profesionale a agenţilor publici ai săi. Astfel, 

rezultatele negative ale testelor de integritate a 

agenţilor publici, denotă lipsa sau 

implementarea parţială a politicilor de 

integritate în entitatea publică, iar imaginea 

acesteia depinde de implementarea cu succes a 

acestor politici. 

39. La Articolul III din proiect, respectiv amendarea art. 2 din Legea 

nr. 325/23.12.2013, propunem excluderea textului de la litera f) cu 

menţinerea acestuia la art. 3, în calitate de principiu. 

Nu se acceptă 

Trimiterea făcută de către autorul obiecţiei, nu 

se regăseşte în prezentul proiect. 

40. La art. 4, noţiunea de „agenţi public?', subliniem necesitatea 

corelării corespunzătoare a Anexei la textul noţiunii, or lista subiecţilor 

care cad sub incidenţa testării integrităţii profesionale este exhaustivă. 

Totodată, considerăm oportun specificarea categoriilor de angajaţi din 

cadrul întreprinderilor de stat sau municipale şi societăţilor pe acţiuni 

Nu se acceptă 

În versiunea proiectului prezentat la avizare 

anexa la Legea nr. 325 a fost abrogată. 



în care statul deţine pachetul de acţiuni majoritar, care vor fi supuşi 

testelor (de ex: persoanele cu funcţii de răspundere). 

41. Remarcăm necesitatea corelării faptului excluderii noţiunii de 

„risc întemeiat" cu utilizarea acesteia pe parcursul Legii (de ex. la art. 

11 alin. (3) lit. f)). 

Se acceptă 

42. La art. 7 alin. (2) sintagma „numirea în funcţie a noilor angajaţi" 

va fi substituită cu cuvîntul „angajarea'
1
, or legislaţia muncii operează 

cu termenul respectiv, acesta fiind unul aplicabil tuturor instituţiilor 

care cad sub incidenţa legii supuse amendării. Mai mult, reieşind din 

definiţia propusă pentru termenul „agent public", din categoria 

nominalizată fac parte nu doar persoanele angajate prin numire. 

Se acceptă 

43. Cu referire la art. 13" alin. (1), menţionăm că temeiurile la care 

se face referire nu se regăsesc în norma citată (nemijlocit art. 10). 

Nu se acceptă 

Versiunea transmisă la avizare nu conţine 

reglementările la care face referire autorul 

obiecţiei. 

44. La art. 18
1
 alin. (2) lit. c) propunem excluderea sintagmei 

„audio-video" şi completarea la finalul propoziţiei cu textul "conform 

prevederilor art. 12 din prezenta lege", întrucît proiectul prevede şi alte 

mijloace de testare. 

Nu se acceptă 

Versiunea transmisă la avizare nu conţine 

reglementările la care face referire autorul 

obiecţiei. 



Centrul 
Naţional pentru 
Protecţia 
Datelor cu 
Caracter 
Personal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. La art. 2, propunem excluderea lit. f) din textul proiectului or, scopul 

efectuării testelor integrităţii profesionale nu este şi nici nu poate fi 

asigurarea respectării dreptului la viaţă intimă, familială şi privată sau 

asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal. Mai mult această 

activitate este ingerinţă în dreptul la viaţă privată şi protecţia datelor cu 

caracter personal. 

Nu se acceptă 

Versiunea transmisă la avizare nu conţine 

reglementările la care face referire autorul 

obiecţiei. 

46. La art. 3 se va revedea enumerarea alfabetică or, nu este clar dacă textul 

actual al literei f) se exclude sau articolul suferă modificări prin 

completare cu o nouă literă e). Nemijlocit la textul propus propunem 

expunerea acestuia în următoarea redacţie : 

"c) respectarea dreptului la viaţă intiimă, familială şi privată şi a 

legislaţiei privind.protecţia datelor cu caracter personal". 

Nu se acceptă 

Textul actual al Legii nr. 325 nici nu conţine lit. 

f). La fel, menţionăm că lit. b) la acelaşi articol, 

deja reglementează protecţia  drepturilor 

propuse de către autorul obiecţiei. 

47. La art. 4: 

Noţiunea de "agenţi publici" în redacţia actuală cuprinde un spectru 

foarte larg de entităţi care cad sub incidenţa actului legislativ propus 

spre avizare. Astfel, se reţine că servicii publice prestează categorii de 

persoane cum ar fi: notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, 

companiile de asigurare, etc. sau oricare companie care nemijlocit 

prestează careva servicii către populaţie. 

In opinia Centrului categoriile funcţiilor şi entităţilor care sînt supuse 

testării urmează a fi restricţionat la acele care cad sub incidenţa noţiunii 

de "serviciu public" şi "funcţie publică" statuate de Legea cu privire la 

funcţia publică şi statutul funcţionarului public, or, în redacţia actuala 

domeniul de aplicare al legii este foarte extins, acest fapt nefiind necesar 

datorită prevederilor Codului penal (art.art. 333 -335'). Mai mult, cercul 

nedefinit de persoane prezintă în sine riscuri de ingerinţe nejustificate în 

dreptul la viaţă privată, fapt expus şi în raţionamentul Curţii 

Nu se acceptă  

Cercul persoanelor care urmează a fi testate, 

este expres specificat atît în textul noţiunii de 

„agent public”, cît şi la noţiunea de „entitate 

publică”. De fapt, asta şi a fost ideea lărgirii 

cercului de subiecţi care prestează servicii 

publice, cum ar fi cei din domeniul medicinii, 

pedagogiei şi altor domenii putermic afectate de 

corupţie, potrivit tuturor sondajelor în domeniu, 

efectuate la nivel naţional şi internaţional. 

Cercul agenţilor publici care cad sub incidenţa 

Legii 158/2008 este unul restrîns, or practica a 

demonstrat că sunt domenii care nu cad sub 

incidenţa domeniului public în sensul legii 

prenotate dar care sunt foarte vulnerabile la 



Constituţionale expus în pct. 147 al Hotărîrii nr. 7 din 16 aprilie 2015. 

Din acelaşi considerent, propunem excluderea textului art. II din textul 

proiectului. 

manifestări de corupţie.Cît priveşte  prevederile 

din Codul Penal la care face referinţă autorul 

obiecţiei, acestea ţin de domeniul penal şi 

constituie efectele comiterii actelor de corupţie, 

adică sancţiunea, însă testarea integrităţii 

profesionale constituie crearea şi aplicarea de 

către testor a unor situaţii virtuale simulate 

similare celor din activitatea de serviciu şi ţine 

de domeniul disciplinar.. 

48.  

La noţiunea de "evaluarea integrităţii instituţionale" propunem 

susbstituirea cuvintelor "...ale entităţilor publice..." prin "...în cadrul 

entităţilor publice..." ori în sine entitatea publică nu poate avea un 

comportament corupţional acesta fiind unul din posibilele modalităţi de 

manifestare a unei persoane fizice - exponent al puterii publice. 

Se acceptă 

49. La art. 5 alin. (2) propunem revizuirea categoriilor de persoane şi 

entităţi supuse testelor de integritate instituţională şi profesională prin 

prisma obiecţiilor expuse la pct. 3.2 din prezentul aviz. 

Nu se acceptă 

Categoriile de entităţi care urmează a fi supuse 

testării sunt expres prevăzute la art. 4 din 

proiectul Legii, la noţiunea de entitate publică. 

 

50. La art. 7 alin. (2) lit. c), propunem completarea în final cu sintagma " şi 

Legea privind protecţia datelor cu caracter personal". 

Se acceptă 

51. La art. 16 alin. (1) propunem excluderea sintagmei "...sau legislaţiei 

muncii..." reieşind din raţionamentele expuse la pct. pct. 3.1 şi 3.2 din 

aviz. 

Nu se acceptă 

În redacţia actuală a proiectului, la art. 16 alin. 



(1) nu se regăseşte o astfel de sintagmă. 

52. La art. 18
1
 alin. (2) propunem completarea acestuia cu perioada de timp 

în care se preconizează efectuarea testelor de integritate profesională. 

Se acceptă 

 

53. La art. 18
1
 alin. (3) propunem completarea proiectului cu norme primare 

care să reglementeze expres conţinutul autorizaţiei cum ar fi: perioada 

de timp în care se va efectua testarea, mijloacele tehnice utilizate, 

limitele admisibile, perioada de stocare a rezultatelor testelor, 

distrugerea datelor cu caracter personal colectate şi prelucrate în cadrul 

testelor de integritate, etc. 

Se acceptă parțial 

Cît priveşte termenul de păstrare al 

înregistrărilor audio/video a testelor de 

integritate precum şi a informaţiilor referitor la 

rezultatele testării care se vor păstra în baza de 

date, acestea sunt reglementate în proiectul de 

lege (art.16 alin.(7), art.18).  

54. Concomitent se va revedea numerotarea potrivit Legii privind actele 

legislative. 

Se acceptă 

Banca Naţională 55. Completarea propusă la art.23 alin.(5) din Legea nr.548-XIII din 

21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (art.II pct.1 din 

Proiect) nu poate fi încadrată în prevederea respectivă, Intrucât prin 

Legea nr.147 din 30.07.2015 pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative, art.23 a fost expus în redacţie nouă. Completarea ar 

putea fi inserată la art.23 alin.(7) din Lege, după cuvintele "bună 

reputaţie". 

Se acceptă 

56. Considerăm inoportună completarea art.34 din Legea cu privire la 

Banca Naţională a Moldovei cu un nou alineat (6), propusă prin art.II 

pct.2 din Proiect, care poate conduce la dublarea prevederilor legale sau 

la divergenţe în interpretarea acestora. Apreciem că sfera de aplicare a 

Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrit ăţii 

profesionale (Legea nr.325) asupra persoanelor ar trebui stabilită 

Nu se acceptă 

Modificarea art. 34 nu va duce la dublarea 

prevederilor legale. Această amendare doar va 

concretiza faptul că funcţionarii băncii sunt 

obligaţi să respecte prevederile Legii sus-



exhaustiv în însăşi Legea nr.325, în special prin precizarea noţiunilor de 

"agent public" "entitate publică" propuse la art.4 din Lege (art.XXVIII 

pct.4 din Proiect). 

menţionate. 

57. Opinăm că interdicţia de eliberare a salariatului în baza cererii de 

demisie până la finalizarea procedurilor disciplinare, propusă la art.85 

alin.(21) din Codul muncii (art.X pct.1 din Proiect) poate fi calificată 

drept contrară art.44 din Constituţia Republicii Moldova, care interzice 

munca forţată. În acest sens, credem că poate fi reevaluat art.6 alin.(3) 

din Legea nr.325 în vigoare la moment. 

Se acceptă  

  

58. Constatăm o contradicţie între prevederile art. 4 din Legea nr.325, 

no ţiunea de „test de integritate profesională", care pare a fi condiţionat 

de „activitatea comportamentul agentului public testat" (art.XXVIII 

pct.5 din Proiect) şi supunerea aleatorie la teste de integritate 

profesională (art.8 alin.(1) lit.a) din Legea nr.325, în redacţia propusă de 

art.XXVIII pct.9 din Proiect). În acest sens, remarcăm că potrivit 

Hotărârii Curţii Constituţionale nr.7 din 16.05.2015 "79. Curtea reţine, 

cu titlu de principiu, că primul contact al testorului cu un agent public în 

cadrul unei situaţii simulate ar putea fi justificat numai dacă există 

motive preliminare, obiective şi întemeiate de a se suspecta faptul că un 

anumit agent public este predispus să comită acte de corupţie. Per a 

contrario, în cazul în care comportamentul profesional impecabil al unui 

agent public nu a stârnit nici o suspiciune cu privire la posibila lui 

coruptibilitate, nu există nici o necesitate din partea societăţii să se 

arunce o umbră generală de suspiciune cu privire la acest agent public 

doar pentru simplul fapt că entitatea publică în care activează sau alţi 

colegi de-ai săi care desfăşoară o muncă similară s-ar fi arătat toleranţi 

faţă de fenomenul corupţiei" (subliniat "în original). 

Nu se acceptă 

Nu există nici o contradicţie între normele la 

care face referire autorul obiecţiei, dat fiind 

faptul că selectarea agenţilor publici care 

urmează a fi supuşi testării se face aleatoriu, în 

funcţie de riscurile de corupţie identificate în 

baza examinării incidentelor de integritate 

admise de agenţii publici din cadrul entităţii 

publice; informaţiilor transmise de cetăţeni, 

materialelor din mass-media; surselor analitice 

(rapoarte, studii, sondaje, indicatori etc.); 

precum şi a modalităţilor de afectare a 

drepturilor omului prin riscurile de corupţie 

identificate.    Cu atît mai mult că iniţierea 

testării integrităţii profesionale va fi autorizată 

de către instanţa specializată care va examina 

temeiul şi legalitatea iniţierii testării.   



59. La art.6 alin.(1) lit.c) şi art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325, 

propuse de art.XXVIII pct.7-8 din Proiect, sugerăm precizarea 

momentului/etapei la care agentul public este informat despre testele de 

integritate care îi privesc. 

Nu se acceptă 

Potrivit art. 7 alin. (2), lit. a
2
),  informarea se va 

face la numirea în funcţie a noilor angajaţi, iar 

în cazul agenţilor publici încadraţi la momentul 

intrării în vigoare a prezentei legi - în termenul 

prevăzut în dispoziţiile finale şi tranzitorii. 



60. Considerăm că publicarea versiunii complete a raportului privind 

rezultatele evaluării integrităţii instituţionale trebuie reglementată cu 

prudenţă şi claritate pentru a nu aduce atingeri nejustificate drepturilor 

fundamentale ale omului credibilităţii entităţilor publice. în acest sens, 

sugerăm revizuirea art.8 alin.(2) lit.b2) art.13 alin.(6) din Legea nr.325, 

propuse de art.XXVIII pct.9 şi 19 din Proiect, intrucât prevederea 

privind publicarea raportului complet, dacă entitatea publică evaluată nu 

are o entitate ierarhic superioară, este susceptibilă de interpretări, spre 

exemplu ar putea rezulta în publicarea versiunii complete a tuturor 

rapoartelor care privesc autorităţile publice autonome. De asemenea, la 

art.13 alin.(6) din Legea nr.325 sunt necesare precizări suplimentare ale 

textului „legislaţia nu stabileşte posibilitatea atragerii la răspundere 

disciplinară", întrucât nu este clar dacă se au în vedere legile/prevederile 

legale speciale, cum este Legea nr.178 din 25.07.2014 cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor. Or, Codul muncii la fel conţine 

prevederi privind aplicarea sancţiunilor disciplinare aplicabile 

salariatului oricărei unităţi (art.201-211). 

Sugerăm revizuirea obligaţiei de publicare a raportului privind 

implementarea planului de integritate pe pagina web a entităţii publice 

(art.14 alin.(6) din Legea nr.325, redacţia propusă de art.XXVIII pct.21 

din Proiect), pentru a permite omiterea datelor cu caracter personal din 

raport (spre ex. agenţii publici vizaţi, responsabilii de Plan) şi altor date 

care pot fi confidenţiale. 

Nu se acceptă 

Publicarea versiunii complete a raportului se va 

efectua doar în cazul în care entitatea publică nu 

nerespectă climatul de integritate, nu se aplică 

politicile anticorupţie naţionale şi sectoriale, 

precum şi cerinţele specifice de integritate 

profesională pentru activitatea agenţilor publici 

în cadrul entităţii publice şi care nu are o 

entitate publică ierarhic superioară care ar putea 

aplica sancţiune disciplinară în cazul 

nerespectării măsurilor de integritate expuse 

mai sus. În această situaţie, rămîne doar 

„sancţionarea” publică, făcîndu-se cunoscut 

numele conducătorilor entităţii publice care nu 

doreşte să cultive un climat de integritate în 

entitatea pe care o conduce. 

 

Agenţia 
Naţională 
pentru 
Reglementare în 
Energetică 

61. La art. 6 alin. (1) litera c) cuvintele ,,instanţa de judecată", de 

substituit cu sintagma ,,instanţa de contencios administrativ". 

Nu se acceptă 

Luînd în considerare faptul că în Strategia 

pentru reformarea sectorului justiţiei pilonul I, 

domeniul de intervenţie 1.3.3 urmează a fi 

create instanţe specializate, nu este necesar de 



specificat instanţa de contencios administrativ. 

62. În continuare cuvintele ,,termen de 15 zile", de substituit cu cuvintele 

„termen de 30 zile". Aceasta va asigura respectarea dreptului angajatului 

la apărare şi acordarea unui termen rezonabil şi suficient pentru ,a 

reacţiona adecvat la eventuala încălcare a drepturilor sale. 

Nu se acceptă 

În textul proiectului nu se regăsesc cuvintele la 

care face referire autorul obiecţiei. 

63. La aliniatele (1) art. 14 şi art. 15 din Proiectul propus, urmează de 

expus clar şi exhaustiv definiţiile „Rezultatului pozitiv al testului de 

integritate profesională" şi al „Rezultatului negativ al testului de 

ntegritiite profesională". Or, din dispoziţiile alineatelor (1) ale ambelor 

articole reiese că, cît „Rezultatul pozitiv al testului de integritate 

profesională", atît şi „Rezultatul negativ al testului de integritate 

profesională", prezumă „nerespectarea obligaţiilor stabilite la art, 6 

alin. (2) din prezenta lege". 

Nu se acceptă 

Noţiunile de rezultat negativ şi pozitiv al 

testului de integritate, sunt foarte clar şi expres 

redate în textul proiectului şi nu este necesar 

definirea mai detaliată a acestora. Rezultatul 

negativ constituie anume acea situaţie cînd 

agentul public nu a respectat anumite condiţii, 

iar rezultatul pozitiv constă în respectarea 

acestor condiţii.  

64. La alin. (2) art. 14 al Legii nr. 325 din 23.12.2013 „Privind testarea 

integrităţii profesionale", considerăm că termenul de ,,6 luni de la data 

testării", urmează să fie redus la ,,30 zile de la obţinerea rezultatului 

pozitiv al testării integrităţii profesionale". 

Comunicarea rezultatului testării integrităţii profesionale 

(inclusiv şi a celui pozitiv) în termeni mai reduşi, ar da posibilitate 

conducătorului entităţii publice din care face parte agentul public testat 

să cunoască dacă măsurile întreprinse de instituţie sunt suficiente pentru 

asigurarea integrităţii profesionale a angajatului lor sau urmează să 

întreprindă şi alte măsuri. 

Nu se acceptă 

Expresia la care face referinţă autorul obiecţiei 

nu se regăseşte la art. 14 alin. (2). 

 

 

 



65. Alineatul (3) art. 16 din Legea nr. 325 din 23.12.2013 „Privind testarea 

integrităţii profesionale", urmează să fie exclus sau expus în altă 

redacţie actuală pînă la demisie voinţei Anterior Agenţia a atenţionat că 

alineatul (3) art. 16 din Legea nr. 325 din 23.12.2013 în redacţia „(3) De 

la data primirii sesizării privind rezultatul negativ al testului de 

integritate profesională şi finalizarea procedurilor disciplinare, agentul 

public nu poate fi eliberat din funcţie în baza cererii de ", în esenţă 

instituie o constrîngere a salariatului de a continua munca în cadru! 

entităţii împotriva sale, ceea ce reprezintă o îngrădire a drepturilor şi 

libertăţilor sale fundamentale, şi în mod special, la muncă şi la libera 

alegere a locului de muncă, inclusiv libertatea de a nu munci şi 

interzicerea dreptul muncii forţate, consfinţite în art. 43 şi art. 44 ale 

Constituţiei Republicii Moldova, art. 23 al Declaraţiei universale a 

drepturilor omului din 10.12.1948, art. 4 al Convenţiei pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţi or fundamentale din 04.11.1950, 

Convenţia privind abolirea muncii forţate nr. 105 din 26.06.1957, 

Converţia O.I.M. nr. 29 din 28.06.1930 privind munca forţată sau 

obligatorie. 

Autorii proiectului n-au ţinut cont de situaţiile în care, în cadrul 

procedurii disciplinare, se constată lipsa abaterii disciplinare în acţiunile 

angajatului, în privinţa căruia a fost pornită procedura disciplinară, iar 

angajatul deja a fost privat în dreptul de a demisiona şi a se angaja la o 

altă entitate, la o funcţie mai remunerată. Potrivit art, 54 al Constituţiei 

RM, în Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar 

dimiiiua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului. 

Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri 

decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim 

recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele 

securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, 

ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţimilor, 

Se acceptă  

 



protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, 

împiedicării divulgării informaţiilor confideniţiale sau garantării 

autorităţii şi imparţialităţii justiţiei. Restrîngerea trebuie să fie 

proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa 

dreptului sau a libertăţii. Pornind de la prezumţia nevinovăţiei şi 

prevederile art. 54 al Constituţiei Republicii Moldova, norma alin. (3) a 

art. 16 din Legea nr. 325 din 23.12.2013 este una condamnabilă şi 

disproporţionată interesului urmărit prin neadmiterea demisiei din 

funcţie pînă la finalizarea procedurilor disciplinare, derizoriu în raport 

cu drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în cadrul relaţiilor de 

muncă.  



Potrivit alin. (6) art. 16 din Legea nr. 325 din 23.12.2013, se 

propune instituirea „Cazierului privind integritatea profesională a 

agenţilor publici", care urmează să fie ţinut de către Centrul Naţional 

Anticorupţie şi Serviciul de Informaţii şi Securitate şi care urmează să 

elibereze informaţiile corespunzătoare la solicitare. În această situaţie ar 

fi raţională instituirea prin Lege a unui mecanism, care ar da posibilitate 

entităţilor publice de a finaliza procedura disciplinară pornită la 

sesizarea privind rezultatul negativ al testului de integritate profesională, 

chiar şi în cazul demisiei angajatului în privinţa căruia a fost pornită, cu 

furnizarea rezultatului procedurii disciplinare CNA ori SIS, precum şi 

remiterea copiei rezultatului procedurii disciplirare persoanei vizate 

pentru cunoştinţă. În acest mod ar fi respectate drepturile fundamentale 

ale angajaţilor la muncă, la libera alegere a locului de muncă, precum şi 

de a contesta rezultatul procedurii disciplinare. Concomitent ar da 

posibilitate CNA şi SIS să posede informaţia deplină despre angajaţii 

care au comis abaterile stabilite la art. 6 alin. (2) din prezenta lege, chiar 

dacă şi-au dat demisia. 

Se acceptă 

 

66. De asemenea considerăm oportună investirea prin lege a conducerii 

entităţilor publice cu dreptul de a solicita de la candidaţi la angajare o 

Declaraţie scrisă pe propria răspundere", prin care să confirme că pe 

durata activităţii la locurile de muncă precedente, n-au comis abaterile 

stabilite la art. 6 alin. (2) din prezenta lege, care urmează să fie ataşată la 

dosarul personal în cadrul entităţii publice. 

La depistarea înaintării declaraţiei false, aceasta ar da temei 

conducerii entităţilor publice de a concedia angajatul în temeiul art. 86 

alin. (1) litera r) a Codului Muncii pentru ,.prezentarea de către salariat 

angajatorului, la încheierea contractului individual de muncă, a unor 

documente false, fapt confirmat în modul stabilit". 

În acest scop urmează de completat art. 57 alin. (1) din Codul 

Muncii cu litera f), cu următorul conţinu: „Declaraţia pe propria 

Se acceptă 



răspundere, precum că pe durata activităţii la locurile de muncă 

precedente, n-a comis abaterile stabilite ta art. 6 alin. (2) din Legea nr. 

325 din 23.12.2013 „Privind testarea integrităţii profesienale", cu 

excepţia cazurilor cînd persoana se încadrează în cîmpul muncii pentru 

prima dată'\ 

67. Art. 16 alin. (4) al Legii nr. 325 din 23.12.2013 de completat 

cu propoziţia „Rezultatul procedurii disciplinare şi sancţiunile aplicate 

pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ fără 

respectarea procedurii prealabile, în temeiul şi termenul prevăzut la 

art. 17 alin. (1) litera c) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 

din 10.02.2000". 

Nu se acceptă 

Luînd în considerare faptul că în Strategia 

pentru reformarea sectorului justiţiei pilonul I, 

domeniul de intervenţie 1.3.3 urmează a fi 

create instanţe specializate, nu este necesar de 

specificat instanţa de contencios administrativ. 

68. Anexa ,,Entităţile publice supuse evaluării integrităţii 

instituţionale, inclusiv aparatul acestora ai căror angajaţi se supun 

testării cu privire la integritatea profesională" la Legea nr. 325 din 

23.12.2013 ,,Privind testarea integrităţii profesionale", de completat cu 

,,Centrul Naţional Anticorupţie". 

Nu se acceptă 

Potrivit versiunii noi a proiectului, anexa din 

Legea nr. 325 a fost abrogată. 

Casa naţională 
de Asigurări 
Sociale 

69. La pct. 15 art. 10
2 

alin. (2) lit. d) se propune după cuvintele 

„criteriile de selectare” să se completeze cu sintagma „şi numărul” şi în 

continuare după text. 

Nu se acceptă 

La momentul actual nu există o bază de date 

computerizată care să înglobeze numărul total 

al agenţilor publici care actizează în entităţile 

publice. De aceea, este practic imposibil ca la 

momentul iniţierii testării integrităţii 

profesionale entitatea care efectuează testarea să 

cunoască numărul concret al agentilor publici 

unde preconizează să iniţieze testarea şi să-l 

indice în decizie. Mai mult ca atît, funcţiile pot 

fi vacante, agenţii publici pot fi în concediu 



(ordinar, medical, de studii etc.). Din acest 

considerent, nu vedem relevanţa propunerii 

date. 

70. La pct. 19 art. 13 alin. (1) se propune ca în raportul privind 

rezultatele evaluării integrităţii instituţionale să fie reflectată inclusiv 

rata agenţilor publici implicaţi în manifestări de corupţie în raport cu 

numărul agenţilor publici supuşi testării integrităţii profesionale. 

Se acceptă 

Litera d) a fost completată cu sintagma: inclusiv 

rata agenţilor publici implicaţi în manifestări de 

corupţie în raport cu numărul agenţilor publici 

supuşi testării integrităţii profesionale. 

71. La pct. 22 din proiect conţinutul art.15 alin. (2) lit. a) urmează de 

specificat prin cuantificarea cuvîntul „majoritatea”. 

Nu se acceptă 

Deoarece în fiecare entitate majoritatea este 

diferită, în dependenţă de numărul de agenţi 

publici. Este vorba de majoritatea simplă – 

50+1. 

72. La pct. 22 din proiect conţinutul art. 15 alin. (4) de specificat cui 

se aplică sancţionarea disciplinară în cazul eşuării implimentării 

planului de integritate şi care este termenul de prescripţie. 

Se acceptă 

 Alin. (4) a fost completat cu sintagma: inclusiv 

aplicarea sancţiunii de eliberare din funcţie a 

conducătorilor entităţii publice.   

73. La pct. 23 din proiect conţinutul art. 16 alin. (1) de specificat care 

este termenul de prescripţie. 

Nu se acceptă 

Legislaţia muncii prevede termenul de 

prescriăţie general. S-a făcut excepţie de la 

regula generală doar în privinţa începerii 

curgerii termenului de prescripţie (primirea 



raportului). 

Agenţia 
Naţională 
pentru 
Reglementare în 
Comunicaţii 
Electronice şi 
Tehnologia 
Informaţiei 

74. La art. I. al proiectului  de Lege. 

Pentru o succesiune logică propunem ca lit. e
1
) din art. 7 din Legea nr. 

753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi 

Securitate al Republicii Moldova să devină lit. d). 

Nu se acceptă 

Noua versiune a proiectului nu conţine lit. e
1
), 

el doar se completează cu lit. f). 

75. La articolul II al proiectului de Lege. 

ANRCETI nu susţine iniţiativă de modificare a art. 86 al Codului 

muncii în redacţia prezentată de către autor, drept argumente fiind 

constatările făcute de către Curtea Constituţională prin Hotărârea nr. 7 

din 16.04.2015 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din 

Legea 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale. 

Potrivit acesteia, prezumţia nevinovăţiei, consacrată în articolul 21 din 

Constituţie şi articolul 6 §2 din Convenţia Europeană, urmează a fi 

garantată pe tot parcursul urmăririi penale sau disciplinare. 

Realmente redacţia propusă prin art. II reprezintă textul art. 16 alin. (2) 

din Legea nr. 325/2013, care a fost declarat neconstituţional prin 

Hotărârea nr. 7 din 16.04.2015.Curtea menţionează că „necesitatea 

existenţei „motivelor rezonabile” bazate pe criterii obiective este 

aplicabilă în cazul utilizării agenţilor sub acoperire atât în procedurile 

penale, cât şi în procedurile disciplinare profesionale. De altfel, Curtea 

Europeană a reţinut în jurisprudenţa sa constantă faptul că prezumţia 

nevinovăţiei este aplicabilă nu doar în procedurile penale, ci şi în 

cazurile în care instanţele naţionale au trebuit să se pronunţe cu privire 

la vinovăţie. Scopul acestei prezumţii este să împiedice emiterea 

oricăror opinii potrivit cărora reclamantul ar fi vinovat, înainte ca acesta 

să fie condamnat conform legii. Este suficient ca, în lipsa unor temeiuri 

concrete şi a unei hotărâri definitive a unei instanţe, să existe o 

asemenea opinie care ar sugera că autoritatea publică îl priveşte pe 

Se acceptă 

 



reclamant ca fiind vinovat”. 

76. La articolul III al proiectului de Lege. 

Având în vedere că literele b) şi d) ale art. 2 al Legii nr. 325 din 23 

decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale se abrogă, 

celorlalte prevederi incluse în proiectul de lege urmează a li se atribui 

literele corespunzătoare. 

Nu se acceptă 

Articolul la care face referire autorul obiecţiei 

se regăseşte la art. XXVIII. 

 După definitivarea proiectului în baza avizelor 

parvenite, art. 2 a fost expus în redacţie nouă. 

77. Din noţiunea „agenţi publici” se propune de a 

exclude  angajaţii  autorităţilor de reglementare independente. Potrivit 

art.8 alin. 2) al Legii comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007 

ANRCETI este o autoritate publică centrală de reglementare a pieţei 

serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei 

informaţiei,  fiind independentă de furnizorii de reţele şi/sau servicii, de 

producătorii de echipamente de comunicaţii electronice,  precum şi de 

Guvern, cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea nr.241/15.11.2007. 

Totodată, în cazul abaterilor disciplinare ale salariaţilor, angajatorul, 

potrivit pct. 6 şi pct. 28 ale Regulamentului intern al ANRCETI are 

dreptul să atragă salariatul la răspundere disciplinară. 

Nu se acceptă 

Scopul Legii constă în identificarea, evaluarea 

şi înlăturarea riscurilor de corupţie atît în 

entităţile publice din sectorul public cît şi a 

celor din sectorul privat. ANRCETI prestează 

servicii publice, fiind în contact direct cu 

cetăţeanul. Acest aspect plasează instituţia în 

lista celor vulnerabile la manifestări de 

corupţie. 

Prevenirea corupţiei este o prerogativă atît 

pentru sectorul public cît şi pentru cel privat, 

deoarece diminuarea efectelor acesteia are 

scopul creşterii şi îmbunătăţirii nivelului de trai 

al tuturor cetăţenilor, indiferent în care domeniu 

activează.    

Centrul 
Naţional 

78. În vederea realizării obligaţiilor instituţiei care evaluează 

integritatea instituţională, prevăzute la art.8, alin.(2), lit.b
1
) şi lit.b

2
) din 

Se acceptă 



Anticorupţie proiect, ce ţin de publicarea rapoartelor cu privire la rezultatele evaluării 

instituţionale, propunem art.3 de a fi completat cu o literă nouă - lit.e) în 

următoarea redacţie: „e) prezumţia integrităţii instituţionale a entităţilor 

publice;”, astfel lit. e) din proiect va deveni lit.f). De menţionat că acest 

principiu a fost propus şi aprobat în cadrul şedinţelor grupului de lucru 

de către membrii acestuia. 

79. Actualmente CNA promovează proiectul legii integrităţii în 

sectorul public în care este reglementată noţiunea de integritate 

profesională. Astfel, întru folosirea uniformă a noţiunilor, la art.4 din 

proiect noţiunea „integritate profesională” propunem de a expune în 

următoarea redacţie: „integritate profesională – desfăşurarea tuturor 

activităţilor profesionale de către agentul public în mod etic, liber de 

influenţe necorespunzătoare şi manifestări de corupţie, cu respectarea 

interesului public, supremaţiei Constituţiei Republicii Moldova şi a 

legii”. 

Se acceptă 

80. Art.7, alin.(2), lit.a
2
) din proiect propunem de a fi completat în 

final cu următoarea sintagmă: „precum şi aplicarea sancţiunilor 

disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare”. 

 Se acceptă 

81. La art.8: 

la alin.(1), lit.a) după cuvintele „entităţile publice evaluate” este 

necesar de a pune virgula, iar cuvîntul „agenţilor” urmează a fi substituit 

cu cuvîntul „agenţii”, în caz contrar se pierde sensul normei;  

Se acceptă 



82. Ţinînd cont de noul concept al Legii 325/2013, precum şi în 

scopul sporirii responsabilităţii conducătorilor entităţilor publice şi 

organelor de autoadministrare privind dezvoltarea, menţinerea şi 

consolidarea climatului de integritate profesională în cadrul entităţilor 

publice, propunem de a se completa alin.(2), lit.b
2
) la sfîrşit cu 

următoarea sintagmă: „precum şi în cazul eşuării planului de integritate, 

adoptat de organul de autoadministrare”. 

Se acceptă 

83. La art.8
1
, alin.(4), propoziţia a doua propunem de a se expune în 

următoarea redacţie: „Declaraţia depusă se actualizează semestrial de 

către testor, precum şi ori de cîte ori testorului îi devine cunoscut faptul 

că urmează să aplice un test de integritate profesională în privinţa 

agentului public, relaţia cu care din viaţa sa privată nu a fost inclusă în 

declaraţia depusă şi/sau actualizată anterior”, deoarece în redacţia 

propusă de autor norma este contradictorie. Obligarea testorului de a 

depune declaraţia de fiecare dată înainte de a desfăşura testul de 

integritate nu este raţională şi nu va spori integritatea acestuia, ci doar îl 

va sustrage de la realizarea obiectivelor de bază ale testării. 

Se acceptă 

84. În vederea realizării dreptului instituţiei care evaluează 

integritatea instituţională, stipulat la art.8, alin.(1), lit.a) şi coroborarea 

acestui drept cu noul concept al proiectului, propunem la art.10
1
, alin.(3) 

propoziţia a doua de a se completa cu următoarea propoziţie: 

„Selectarea agenţilor publici care urmează a fi supuşi testării se face 

aleatoriu, în funcţie de riscurile de corupţie identificate conform 

alin.(2).” Subliniem că, potrivit prevederilor proiectului, criteriile de 

selectare a agenţilor publici vor fi supuse controlului judecătoresc la 

etapa autorizării deciziei de iniţiere a testării integrităţii profesionale. 

Aceasta propunere a fost discutată şi acceptată în cadrul şedinţei 

grupului de lucru desfăşurate în incinta Ministerului Justiţiei. 

Se acceptă parțial 

Norma propusă va avea următorul cuprins 

„În conformitate cu riscurile identificate este 

selectată subdiviziunea entității publice, iar 

agenții publici din cadrul entității sunt selectați 

aleatoriu.”. 

85. În scopul menţinerii limbajului şi expresiei juridice al Legii 

nr.325/2013, precum şi întru evitarea excluderii garanţiei controlului 

judiciar asupra utilizării mijloacelor speciale, propunem alin.(3) al art.12 

Se acceptă 



din proiect de a se expune în următoarea redacţie: „(3) Fixarea 

comportamentului agentului public supus testului de integritate 

profesională se face cu utilizarea mijloacelor de înregistrare 

audio/video, mijloacelor de comunicare, altor mijloace tehnice de 

obţinere ascunsă a informaţiei din dotarea instituţiilor care evaluează 

integritatea instituţională sau din alte surse, precum şi cu posibilitatea 

transmiterii bunurilor, oferirii serviciilor, acordării privilegiilor şi 

avantajelor, doar în condiţiile reflectării lor în decizia motivată de 

iniţiere a testării integrităţii profesionale, autorizată de judecător în 

condiţiile art.10
2
.”. 

 86. La art.15: în alin.(4) prima propoziţie la sfîrşit propunem de a se 

completa cu următoarea sintagmă: „inclusiv aplicarea sancţiunii de 

eliberare din funcţie a conducătorilor entităţii publice”, pentru a fi în 

concordanţă cu  prevederile art.8, alin.(1), lit.e) din proiect (pentru că 

altfel dispare sancţionarea şi descurajarea menţinerii climatului de 

corupţie în instituţie);  

Se acceptă 



 87. concomitent, din ultima propoziţie a alin.(4) cuvîntul 

„solicitării” este necesar de a fi exclus, deoarece în propoziţia anterioară 

se menţionează că se propune destituirea. Prin urmare, termenul curge 

de la transmiterea acestei propuneri. Solicitarea propunerii este o 

tautologie, contrară tehnicii legislative.   

 

 Se acceptă 



 88. în alin.(6) cuvintele „entitatea publică supusă evaluării repetate” 

propunem de a substitui cu cuvintele „organul de autoadministrare al 

entităţii publice supuse evaluării repetate”, fiindcă se referă la o situaţie 

distinctă de cea prevăzută la alin.(4). Astfel, la alin.(4), atunci cînd 

entitatea publică evaluată este responsabilă de adoptarea planului de 

integritate, eşuează să producă o îmbunătăţire prin aceasta – consecinţa 

solicitarea CNA către entitatea superioară de a destitui conducătorul 

entităţii evaluate. Pe de altă parte, există situaţii în care responsabilitatea 

de adoptare a planului de integritate nu ţine de conducătorul entităţii 

evaluate, cum este în cazul profesiilor independente. În cazul 

judecătorilor şi procurorilor entitatea evaluată va fi instanţa sau 

procuratura, însă responsabilitatea pentru integritatea lor nu ţine de 

preşedintele instanţei sau procurorul şef din respectiva procuratură. În 

cazul lor responsabilitatea pentru integritate ţine de organele de 

autoadministrare (Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul 

Superior al Procurorilor). Dacă eşuează planul de integritate adoptat de 

un organ de autoadministrare, CNA nu poate solicita destituirea unui 

asemenea organ, de aceea unica sancţiune care se poate impune în acest 

caz este publicarea versiunii integrale a raportului de evaluare, adică, 

raportul ce conţine numele judecătorilor şi procurorilor care au picat 

testul. 

Se acceptă 



Consiliul pentru 
prevenirea şi 
Eliminarea 
Discriminării şi 
asigurarea 
egalităţii 

89. Analizînd proiectul de modificare şi completare al Legii nr. 325 din 23 

decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale sub aspectul 

egalităţii şi nediscriminării, ar putea fi calificate ca discriminatorii 

prevederile art. 8 alin.(l) lit.b
2
) şi art. 13 alin. (6), care stabilesc că 

versiunea completă a raportului privind rezultatele evaluării integrităţii 

instituţionale se publică pe pagina web a instituţiei care a evaluat 

integritatea instituţională în privinţa instituţiile care nu au o entitate 

publică ierarhic superioară. Aceste prevederi tratează diferit şi 

nejustificat autorităţile publice care nu au o entitate ierarhic superioară. 

In această ordine de idei, considerăm oportun excluderea textului "în 

privinţa entităţilor publice care nu au o entitate publică ierarhic 

superioară" din conţinutul alin. (6) art. 13 şi de substituit textul 

"entitatea publică evaluată nu are o entitate ierarhică superioară" din art. 

8 alin.(l) lit.b
2
) cu textul "pentru agenţii publici ai cărora legislaţia nu 

stabileşte posibilitatea atragerii la răspundere disciplinară, precum şi în 

situaţiile prevăzute la art. 15 alin.(6)" pentru a concorda art.8 cu art. 13 

din proiectul de modificare al Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 

privind testarea integrităţii profesionale. 

Nu se acceptă 

Publicarea versiunii complete a raportului se va 

efectua doar în cazul în care entitatea publică nu 

nerespectă climatul de integritate, nu se aplică 

politicile anticorupţie naţionale şi sectoriale, 

precum şi cerinţele specifice de integritate 

profesională pentru activitatea agenţilor publici 

în cadrul entităţii publice şi care nu are o 

entitate publică ierarhic superioară care ar putea 

aplica sancţiune disciplinară în cazul 

nerespectării măsurilor de integritate expuse 

mai sus. În această situaţie, rămîne doar 

„sancţionarea” publică, făcîndu-se cunoscut 

numele conducătorilor entităţii publice care nu 

doreşte să cultive un climat de integritate în 

entitatea pe care o conduce. 

90. Pentru asigurarea coerenţei în numerotarea aliniatelor se propune 

corectarea numerotării aliniatelor articolului 11 din proiectul de 

modificare al Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea 

integrităţii profesionale. 

Se acceptă 

91. Se propune substituirea cuvîntului "delicte" din alin.7 art. 8
1
 din 

proiectul de modificare al Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind 

testarea integrităţii profesionale cu cuvîntul "încălcări", dat fiind faptul 

că termenul de "delict" presupune un fapt ilicit prevăzut de legislaţia 

civilă. 

Se acceptă 



92. Pentru a pune în concordanţă art. 17 din proiectul de modificare al Legii 

nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale, 

care prevede procedura de contestare a sancţiunii disciplinare de către 

agentul public testat cu art. 6 alin. 1, lit. d), care prevede dreptul de a 

contesta în instanţa specializată aplicarea testului de integritate realizat 

în privinţa sa, se propune fie de a indica în mod expres dreptul de a 

contesta sancţiunea disciplinară aplicată, fie de a dezvolta/preciza 

procedura de contestare în instanţa specializată aplicarea testului de 

integritate realizat în privinţa sa (modalitate, termeni, momentul 

contestării: pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare sau după, suspendă 

sau nu procedura disciplinară contestarea în instanţa de judecată a 

testului de integritate, care va fi instanţa competentă a judeca în cazul în 

care testul de integritate se contestă în instanţa de judecată specializată, 

iar sancţiunea aplicată în conformitate cu alin. (1) art.17 în instanţa de 

contencios administrativ ş.a.). 

Nu se acceptă 

Procedura de contestare este prevăzută în Legea 

nr. 793 din 10.02.2000 cu privire la 

contenciosul administrativ, nefiind necesară 

dublarea prevederilor legale în prezentul 

proiect. 

93. Se propune punerea în concordanţă a prevederilor art.8 alin. (1) lit.f) din 

proiectul de modificare al Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind 

testarea integrităţii profesionale, care menţionează dreptul instituţiei 

care evaluează integritatea instituţională de a contesta deciziile 

conducătorilor entităţilor publice pe marginea rapoartelor de evaluare a 

integrităţii instituţionale si refuzul entităţilor publice ierarhic superioare 

şi organelor de autoadministrare de a da curs propunerii prevăzute la 

lit.e) în instanţa de contencios administrativ şi prevederile art. 17 alin.(l) 

din acelaşi proiect, care menţionează că sancţiunea disciplinară aplicată 

ca urmare a rezultatului negativ al testului de integritate profesională 

poate fi contestată de agentul public testat în instanţa de contencios 

administrativ cu prevederile art. 19
1
 din proiectul menţionat supra, care 

prevede că autorizarea activităţii de testare a integrităţii profesionale, 

Nu se acceptă 

Normele la care face referire autorul obiecţiei 

nu trebuie aduse în concordanţă cu art. 19
1
, 

instanţa de judecată va soluţiona doar 

chestiunile ce ţin de legalitatea acţiunilor 

subiecţilor participanţi la testare, aceata însă nu 

va soluţiona contestaţii le depuse de către 

agenţii publici, aceasta însă nu va soluționa 

contestațiile depuse de către agenții publici. 



verificarea respectării condiţiilor de autorizare în vederea aprecierii 

rezultatelor testelor de integritate profesională, examinarea 

contestaţiilor cu privire la aplicarea testelor de integritate profesională 

şi a sancţiunilor disciplinare ca urmare a rezultatelor negative a 

acestora, precum şi refuzul aplicării sancţiunilor disciplinare, ca urmare 

a eşuării planului de integritate se află sub control judiciar, fiind 

asigurat de instanţele judecătoreşti specializate. 

94. Pentru a evita lacunele în procesul de aplicare a Legii nr. 325 din 23 

decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale se propune 

concretizarea faptului cui îi este comunicat raportul privind rezultatul 

negativ al testului de integritate profesională pentru a se lua o decizie 

privind aplicarea sancţiunii disciplinare agentului public testat în cazul 

în care nu există o entitate ierarhic superioară şi conducătorul entităţii 

publice sau un membru al organului disciplinar al entităţii respective se 

află într-o relaţie de rudenie directă sau prin afinitate de pînă la gradul 

patru cu agentul public supus testului de integritate profesională (art. 14 

alin.(9)). 

Nu se acceptă 

Potrivit prevederilor proiectului, în cazul în care 

nu există o entitate ierarhic superioară, raportul 

privind rezultatul negativ, se publică pe pagina 

web oficială a instituţiei care a evaluat testarea 

integrităţii. 

Dacă conducătorul entităţii publice sau un 

membru al organului disciplinar al entităţii 

respective se află într-o relaţie de rudenie 

directă sau prin afinitate de pînă la gradul patru 

cu agentul public supus testului de integritate 

profesională, raportul privind rezultatul negativ 

al testului de integritate profesională este 

comunicat conducătorului entităţii ierarhic 

superioare, care va lua o decizie privind 

aplicarea sancţiunii disciplinare agentului 

public testat. 



                                                           
 

 
Centrul de 
Resurse Juridice 
din Moldova 

95.   

Sintagma „instanța specializată” – în proiectul de lege se utilizează 

sintagma „instanță specializată” / „instanțe specializate”, dar nu este 

specificat care sunt respectivele instanțe specializate. Republica 

Moldova are, deocamdată, doar două instanțe specializate – Judecătoria 

Comercială de Circumscripție și Judecătoria Militară. Conform 

proiectului Legii cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor 

judecătorești nu este prevăzută crearea instanțelor specializate. Acest 

lucru nu este prevăzut nici în Strategia de reformă a sectorului de 

justiție. Considerăm că instanțe specializate nu sunt oportune și 

necesare în Republica Moldova, având în vedere două aspecte 

esențiale: (1) volumul insuficient de lucru și (2) riscurile sporite de 

influență asupra judecătorilor din instanțele specializate. Riscurile 

instanțelor specializate și a specializării judecătorilor pe domenii 

înguste sunt analizate și enumerate detaliat în Avizului nr. 15 (2012) al 

Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) privind 

specializarea judecătorilor, adoptat în cadrul celei de-a 13-a reuniuni 

plenare a CCJE (Paris, 5-6 noiembrie 2012). Unele din riscurile 

evidențiate în respectivul aviz au stat la baza deciziei Guvernului și 

Parlamentului Republicii Moldova de a  reorganiza Judecătoria 

Economică de Circumscripție în Judecătoria Comercială de 

Circumscripție și lichidarea Curții de Apel Economice.
1
 Nu este clar 

cum s-au schimbat circumstanțele din 2012 până în 2015 ca să justifice 

crearea unor noi instanțe specializate. Recomandăm cu insistență 

Ministerului Justiției și membrilor grupului de lucru care au participat 

la elaborarea proiectului de lege analiza detaliată a avizului nr. 15 al 

CCJR și analiza contextului Republicii Moldova până a prevedea 

crearea instanțelor specializate. În orice caz, necesitatea creării 

instanțelor specializate urmează a fi argumentată din punct de vedere 

juridic, economic și financiar. O astfel de argumentare lipsește în 

proiectul de lege și nota informativă la acesta. În condițiile de 

austeritate bugetară în care se află Republica Moldova prevederea 

creării unor instanțe specializate pare a fi cel puțin o propunere pripită 

și nechibzuită.  

Recomandăm excluderea sintagmei „instanță specializată” și 

înlocuirea acesteia cu „instanța de judecată”. Mai jos sunt obiecții și 

recomandări cu privire la art. 19
1
 ce ține de controlul judiciar.  

Nu se acceptă 

Luînd în considerare faptul că în Strategia 

pentru reformarea sectorului justiției pilonul I, 

domeniul de intervenție 1.3.3 urmează a fi 

create instanțe specializate. 



96. Noțiunea de „agent public” (art. 4) – în lista tipurilor de agenți 

publici lipsește categoria de „aleși” – membrii Parlamentului 

(deputații) și aleșii locali. Atât membrii Parlamentului, cât și aleșii 

locali ar trebui să dea dovadă de cele mai înalte standarde de integritate 

profesională. Nesupunerea acestora testării integrității profesionale 

înseamnă, de fapt, favorizarea unor agenți publici care au atribuții 

extrem de importante în stat și care sunt în primul rând expuși riscului 

corupției. Omiterea membrilor Parlamentului și a aleșilor locali din 

lista entităților publice subiecți ai testării integrității înseamnă lipsa 

voinței clasei politice de a lupta cu corupția mare și prin aceasta mai 

degrabă se mimează lupta împotriva corupției.  

Recomandăm includerea membrilor Parlamentului și a aleșilor 

locali în noțiunea de agent public, prevăzută de art. 4 al proiectului 

de lege.  

 

Se acceptă parțial 

În lista subiecților au fost incluși doar aleșii 

locali, dat fiind faptul că membrii Parlamentului 

deja intră sub incidența prezentului proiect, fiind 

incluși la categoria funcționarilor cu funcții de 

demnitate publică. 



97. Art. 6 alin. (1) lit. c) și art. 14 alin. (8
1
) – informarea și accesul 

agenților publici testați la materialele ce țin de testarea integrității 

profesionale. Art. 6 alin. (1) lit. (c) prevede dreptul agenților publici 

„de a fi informați cu privire la testele de integritate realizate în privința 

lor”. Art. 14 alin. (8
1
) prevede accesul agentului public testat la 

materialele ce i-au fost transmise de instituția care a realizat evaluarea 

integrității profesionale, în cazul unui test negativ. Din coroborarea 

acestor prevederi, reiese că agentul public are dreptul de a fi informat 

doar cu privire  la testele în cazul unui rezultat negativ și doar în acel 

caz are acces la materialele testării. Dacă înțelegerea respectivă este 

corectă, atunci prevederile legii necesită clarificare. În plus, legea 

trebuie să prevadă clar termenul în care agentul public este informat și 

termenul în care îi este asigurat accesul la materiale, altfel legea nu este 

previzibilă și clară.  

Recomandăm includerea în art. 6 alin. (1) lit. c), după sintagma „în 

privința lor” a sintagmei „, în cazul în care rezultatul testului de 

integritate este negativ”. Completarea art. 14 alin. (8
1
) cu termenul în 

care entitatea publică este obligată să asigure accesul agentului public 

testat la materiale.  

 Nu se acceptă 

Accesul agentului la materiale este nelimitat. 



98. Art. 7 alin. (1) lit. b) și art. 14 alin. (10) – prevăd dreptul entităților 

publice și organelor de autoadministrare de „a considera rezultatul 

pozitiv al testului de integritate profesională ca motiv suplimentar 

pentru promovarea agentului public, fără a divulga acest motiv”. 

Posibilitatea de promovare a agentului public pentru rezultatul pozitiv 

al testului nu este corectă, deoarece starea de integritate ar trebui să fie 

o normalitate, și nu ceva pentru care un agent public ar trebui 

promovat. Dacă autorii legii prevăd ca motiv de promovare rezultatul 

pozitiv al testării integrității profesionale, rezultă că autorii proiectului 

de lege pornesc de la prezumția că lipsa integrității agenților publici 

este regula și nu excepția, iar agenții publici care constituie excepție 

trebuie promovați. Mai mult, însăși modul în care respectiva prevedere 

este formulată creează doar riscuri adiționale de corupție, deoarece dă o 

marjă de discreție conducătorului entității publice / organelor de 

autoadministrare fără nicio contrabalanță. Mai mult, nu este clar care 

este raportul dintre promovarea în baza de merit și promovarea în baza 

rezultatului pozitiv al testului de integritate. Nu în ultimul rând, această 

prevedere creează și riscuri de corupție cu privire la testorii / instituțiile 

de testare a integrității profesionale, care ar putea condiționa rezultatele 

testării de integritate pentru a determina promovarea anumitor 

persoane.  

Recomandăm excluderea prevederii din art. 7 alin. (1) lit. b) ce ține de 

dreptul entităților publice și organelor de autoadministrare de „a 

considera rezultatul pozitiv al testului de integritate profesională ca 

motiv suplimentar pentru promovarea agentului public, fără a divulga 

acest motiv” și art. 14 alin. (10), care dă dreptul entității publice sau 

organului de autoadministrare de a ține cont la promovarea agenților 

publici supuși testului de integritate profesională de rezultatul testului. 

Se acceptă 



99. Art. 8 alin. (1) lit. a) – prevede dreptul CNA/SIS de a determina 

domeniile de inițiere a evaluării integrității instituționale, entitățile 

publice evaluate, agenții publici din cadrul entității publice supuși 

aleatoriu testelor de integritate profesională și frecvența evaluărilor. 

Acest drept este foarte larg și necesită precizarea că această decizie de 

ia conform procedurii descrise de prezenta lege. 

Recomandăm completarea art. 8 alin. (1) lit. a) cu sintagma 

„conform procedurii prevăzute de prezenta lege”. 

Nu se acceptă 

La norma la care face referire autorul obiecției, 

deja se prevede faptul că acțiunile indicate vor fi 

efectuate „ în condiţiile prezentei legi”. 

 

 

 

100. Art. 8 alin. (1) lit. e) și f) – prevede dreptul CNA/SIS de a propune 

entităților publice destituirea conducătorilor entității publice supuse 

evaluării repetate și posibilitatea contestării în instanța de judecată 

(procedura contenciosului administrativ) a deciziei conducătorului 

entităților publice pe marginea rapoartelor de evaluare a integrității 

instituționale. Aceste competențe nu par a fi justificate în contextul 

proiectului de lege și sunt disproporționate între abaterea admisă de 

conducătorul entității și sancțiunea aplicată acestuia.  

Recomandăm excluderea art. 8 alin. (1) lit. e) și f).  

Nu se acceptă 

Prevederile date au drept scop, existența unor 

pîrghii de acționare în cazul în care entitatea 

publică nu-și realizează sarcinile prevăzute de 

prezentul proiect.  

101. Art. 8
1
 alin. (5) – prevede posibilitatea încetării testului de integritate 

de către testorul, care a aflat că agentul public testat îi este cunoscut, pe 

parcursul efectuării testării. Legea nu prevede dreptul agentului public 

testat de a solicita anularea testului de integritate în cazul în care 

testorul nu îndeplinește obligația prevăzută de art. 8
1
 alin. (5).  

Recomandăm completarea art. 8
1
 alin. (5) cu următoarea frază: „În 

cazul în care testorul nu a încetat testul în condițiile prevăzute de 

prezentul alineat, agentul public testat, în cazul unui rezultat negativ, 

are dreptul să solicite anularea rezultatului testului”.  

Se acceptă 



102. Art. 10 alin. (1) lit. c) – prevede că subdiviziunea securitate internă a 

SIS poate efectua în privința SIS toate etapele evaluării sau doar etapa 

de testare a integrității profesionale a agenților publici din cadrul 

Serviciului. Nu este clar de ce autorii propun un regim separat pentru 

SIS.   

Recomandăm excluderea propoziției a doua din art. 10 alin. (1) lit. c).  

Se acceptă 

 



103. Art. 10
1
 alin. (4) – prevede că „etapa 3 se realizează prin descrierea 

riscurilor de corupție identificate și confirmate în cadrul testării 

integrității profesionale la etapa 2 a evaluării, precum și analiza 

factorilor de risc care sporesc probabilitatea materializării acestor 

riscuri.” Din această sintagmă reiese că etapa 2, adică „testarea 

integrității profesionale a agenților publici”, este obligatorie, deși alin. 

(3) prevede că această etapă este facultativă.  

Recomandăm coordonarea textului în cadrul art. 10
1
, în special 

prevederile alin. (3) și cele din alin. (4) pentru a asigura că etapa 2 

este una facultativă. 

Se acceptă parțial 

Prima propoziție din norma citată va avea 

următorul cuprins: „  Etapa 2 se desfășoară în 

baza unei decizii motivate. În conformitate cu 

riscurile identificate este selectată 

subdiviziunea entității publice, iar agenții 

publici din cadrul entității sunt selectați 

aleatoriu.” 



104. Art. 10
2
 și art. 11 – prevede autorizarea testării integrității 

profesionale. Acest articol este de fapt contrar hotărârii CConst. și 

opiniei Comisiei de la Veneția. Esența declarării neconstituționale a 

șirului de prevederi din Legea nr. 325 consta în lipsa unui control 

judiciar. În această versiune controlul judiciar s-a introdus, dar doar la 

un nivel formal. Și anume, dacă analizăm alin. (1) din art.10
2
 și alin. 

11, concluzionăm că instanța de judecată aprobă o decizie vagă cu 

privire la evaluarea instituției, dar planul de testare cu privire la detalii 

și persoana concretă se aprobă doar de conducătorul instituției care 

efectuează evaluarea integrității instituționale. În asemenea condiții, 

riscul de abuz din partea testorilor nu este prevenit prin controlul 

judiciar. Mai multe detalii sunt prevăzute mai sus în compartimentul 

„Chestiuni generale”. 

Recomandăm: modificarea art. 10
2
 și a art. 11, astfel încât instanța 

de judecată să aprobe planul de integritate cu privire la fiecare 

agent public supus testării integrității profesionale.  

 

Nu se acceptă 

Instanța de judecată urmează să autorizeze 

decizia de inițiere, iar în baza acesteia urmează 

a fi elaborat planul. 

 



105. Art. 13 alin. (4) – prevede transmiterea raportului privind rezultatele 

evaluării integrității profesionale către conducătorul entității publice / 

organul de autoadministrare. Această prevedere urmează a fi 

completată cu modalitatea de transmitere a raportului în cazul în care 

însuși conducătorul instituției testate este vizat negativ în raport, altfel 

rezultatele riscă a fi denaturate.  

 

 

Nu se acceptă 

Publicarea versiunii complete a raportului se va 

efectua doar în cazul în care entitatea publică nu 

nerespectă climatul de integritate, nu se aplică 

politicile anticorupţie naţionale şi sectoriale, 

precum şi cerinţele specifice de integritate 

profesională pentru activitatea agenţilor publici 

în cadrul entităţii publice şi care nu are o 

entitate publică ierarhic superioară care ar putea 

aplica sancţiune disciplinară în cazul 

nerespectării măsurilor de integritate expuse mai 

sus. În această situaţie, rămîne doar 

„sancţionarea” publică, făcîndu-se cunoscut 

numele conducătorilor entităţii publice care nu 

doreşte să cultive un climat de integritate în 

entitatea pe care o conduce. 

 



106. Art. 13 alin. (6) – prevede publicarea versiunii complete a raportului 

privind rezultatele evaluării integrității instituționale în cazul entităților 

care nu au o entitate publică superioară. Nu este clar dacă instanțele de 

judecată sunt incluse în acest alineat. Dacă acestea sunt, atunci există 

pericolul unor recuzări în masă a judecătorilor din instanța vizată. 

Proiectul ar trebui să explice această situație.  

 

Nu se acceptă 

Pentru instanțele de judecată există organul de 

autoadministrare. 



107. Art. 14 alin. (3) – prevede un termen de două luni pentru 

implementarea planului de integritate de către entitatea vizată, termen 

în care aceasta urmează să îndeplinească recomandările / cerințele 

minime formulate în raportul de evaluare a integrității instituționale. 

Considerăm că termenul de două luni este foarte scurt pentru a asigura 

o implementare completă, decât dacă acest alineat are în vedere doar 

luarea unor măsuri de sancționare a agenților vizați. Chiar și în așa caz, 

dacă se ia în considerare procedura de contestare și examinare a 

cauzelor disciplinare, termenul de două luni este și mai puțin oportun.  

Recomandăm extinderea termenului de implementare a planului de 

integritate sau clarificarea mai detaliată a expectanțelor ce țin de 

implementarea planului. Autorii ar trebui să explice cel puțin în nota 

informativă mai clar ce au avut în vedere.  

Nu se acceptă 

Potrivit HG  Nr. 906 din 28.07.2008 cu privire 

la aprobarea Metodologiei de evaluare a 

riscurilor de corupţie în autorităţile şi instituţiile 

publice, este clar reglementat toate momentele 

ce țin de implimentarea planului. După intrarea 

în vigoare a prezentului proiect, HG expusă mai 

sus urmează a fi abrogată și CNA va elabora un 

act intern care va reglementa noua procedură de 

evaluare a riscurilor în baza conceptului expus 

în noua Lege. 



108. Art. 15 alin. (1) - conține două prevederi periculoase, care dau 

competențe nelimitate CNA/ SIS și creează riscuri de influențe 

necorespunzătoare față de entitatea publică evaluată. Și anume: (1) nu 

este prevăzut nici un termen pentru ca CNA/SIS să aprecieze 

implementarea planului de integritate, termen care ar asigura anumită 

previzibilitate și entității evaluate; (2) CNA/SIS sunt împuternicite să 

efectueze controale repetate nelimitate, competență care, de asemenea, 

s-ar putea transforma într-o modalitate de a ține sub control  entitățile 

evaluate.  

Recomandăm modificarea art. 15 alin. (1) prin prevederea unui termen 

în care CNA/SIS urmează să evalueze gradul de implementare a 

planului de integritate și prevederea unui număr limitat de controale 

repetate, după care ar putea interveni măsuri mai drastice, luate cu 

implicarea autorităților competente. 

 

Nu se acceptă 

Scopul acestei reglementări constă în faptul că, 

în cazul în care ulterior testării agentului public 

se identifică noi riscuri de corupție, agentul 

public urmează a fi testat repetat pînă cînd va fi 

asigurat un climat de integritate sănătos în 

cadrul unei instituții. 

 



109. Art. 15 alin. (3) lit. c) – prevede aprecierea cu „eșuat” a implementării 

planului de integritate  în cazul în care are loc „implicarea de cel puțin 

o treime sau mai mare a agenților publici în manifestări de corupție, 

constatată în cadrul evaluări repetate a integrității”. După cum rezultă 

din această prevedere, la controlul repetat, CNA/SIS va testa toți 

agenții publici pentru a putea determina că „o treime sau mai mare” 

sunt implicați în manifestări de corupție. Acest lucru presupune resurse 

umane considerabile. Autorii proiectului urmează să clarifice că cel 

puțin la evaluările repetate vor fi testați toți agenții publici și să ia acest 

aspect în calcul la analiza costurilor pentru implementarea proiectului 

de lege.  

Recomandăm excluderea art. 15 alin. (3) lit. c) și înlocuirea cu o 

prevedere mai rezonabilă.  

 

Nu se acceptă 

La testarea agenților publici nu vor fi necesare 

costuri suplimentare. 

110. Art. 16 alin. (6) – prevede că scopul cazierului de integritate se prevăd 

în regulamentul aprobat de Guvern. Dat fiind consecințele care survin 

în urma cazierului, acesta este un subiect de reglementare de către lege, 

altfel riscăm să avem prevederi contrare și abuzive.  

Recomandăm prevederea scopului cazierului de integritate în 

proiectul de lege.  

Se acceptă  



111. Art. 19
1
 – prevede controlul judiciar asupra activității de testare a 

integrității profesionale. Controlul judiciar este cel mai slab 

reglementat de proiectul de lege. În special, notăm următoarele 

probleme principale:   

a) Proiectul prevede autorizarea de către instanțele specializate, fără a 

clarifica care sunt respectivele instanțe și fără a explica în nota 

informativă necesitatea creării instanțelor specializate. Mai multe 

detalii cu privire la instanțele specializate sunt enumerate în p. 1 mai 

sus. Alin. (2) prevede selectarea și desemnarea judecătorilor din cadrul 

instanțelor specializate de către CSM în baza unui regulament aprobat 

de CSM „după consultarea Centrului național Anticorupție”. Această 

prevedere încalcă în mod direct principiul separării puterilor în stat și 

independența judecătorilor. Selectarea și numirea judecătorilor ține de 

competența CSM și a Președintelui / Parlamentului. Mai mult, SIS 

oferă informațiile cu privire la verificarea judecătorilor. Nu este 

prezentată nici o justificare de ce CNA ar trebui implicat în respectivul 

proces.  Se pare că autorii legii nu au încredere nici în entitățile public, 

nici în organele de administrare, inclusiv CSM, unica autoritate de 

încredere fiind CNA. O astfel de abordare este cel puțin imprudentă.  

Nu se acceptă 

În cazul dat se va consulta doar opinia Centrului 

Național Anticorupție. Mai mult ca atît, 

procedura de avizare se efectuiază de către toate 

instituțiile și autoritățile cointeresate. Deja CSM 

propriu-zis va decide dacă acceptă propunerile 

CNA sau nu. 

112. b) Alin. (2) lit. a) prevede că „judecătorii selectați să aibă o reputație 

ireproșabilă”. Reputația ireproșabilă este o condiție de accedere și 

menținere în funcția de judecător. Includerea unei astfel de cerințe în 

art. 19 al proiectului de lege încă o dată evidențiază lipsa încrederii față 

de corpul judecătorilor și, de fapt, lipsa încrederii față de 

implementarea legilor în Republica Moldova. De asemenea, dacă 

reputația ireproșabilă este solicitată pentru judecătorii din propusele 

instanțe specializate, reiese că se dorește crearea unor instanțe 

superioare corpului judecătoresc. Acest lucru este periculos, or toți 

justițiabilii au dreptul la acces la justiție, care presupune o justiție 

echitabilă pentru toți, nu doar pentru agenții publici supuși testării 

Nu se acceptă 

Judecătorul care urmează a autoriza procedura 

de testare, urmează a fi selectat de către CSM în 

baza unor criterii obiective și transparente. 



 

 

Viceministru                                                                                                                 Nicolae Eşanu 

integrității profesionale..  

Recomandăm insistent excluderea sintagmei „instanțe judecătorești 

specializate” și atribuirea funcției de autorizare în contextul proiectului 

de lege judecătorilor de instrucție, cu prevederea organizării unui curs 

de instruire pe domeniul evaluării integrității instituționale și testării 

integrității profesionale. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) are 

deja competența să decidă asupra numărului de judecători per instanță 

și poate decide mărirea sau micșorarea numărului de judecători în 

instanțe conform volumului de lucru.  


