10 Martie 2015, nr. 644

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (reforma
CNI şi declarării averilor)
La solicitarea Ministerului Justiţiei, nr. 03/594 din 29.01.2015

Evaluarea generală
1. Transparenţa decizională Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative a
fost plasat pe site-ul Ministerului Justiţiei la data de 29 ianuarie 2015 fiind stabilit un termen de consultare
publică pînă la data de 27 februarie 2015.
Proiectul de lege a fost elaborat cu concursul societăţii civile, experţilor internaţionali în domeniu, antrenaţi
prin intermediul partenerilor de dezvoltare, precum şi a autorităţilor publice interesate.
2. Scopul promovării proiectului. În baza notei de argumentare scopul proiectului este aducerea
legislaţiei în vigoare în conformitate cu prevederile proiectului de Lege privind declararea averii şi
intereselor personale şi proiectul Legii cu privire la Centrul Naţional de Integritate, precum şi asigurarea
realizării angajamentelor internaţionale asumate de Republica Moldova în raport cu Uniunea Europeană
(instituirea procedurii de confiscare civilă a averii cu caracter nejustificat).

Fundamentarea proiectului
3. Suficienţa argumentării. Nota informativă face referire la documente de politici în vigoare precum
Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, Planul de Acţiuni pentru implementarea
Strategiei de Reformare a sectorului justiţiei, Planul de Acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea
Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, Acordul de Finanţare dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Uniunea Europeană privind programul de suport al reformei justiţiei.
4. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Proiectul de lege nu
conţine referinţe a legislaţia UE pentru că la momentul actual nu există legislaţie comunitară relevantă
domeniului. În acelaşi timp nota informativă la proiectul de lege face referire la practicile în domeniu din
mai multe state, inclusiv Albania, Bulgaria, Croaţia, Georgia, Muntenegru, România, Serbia şi Ungaria, la
bunele practici elaborate în cadrul Organizaţiei Europene pentru Cooperare şi Dezvoltare (OECD), precum
şi la Convenţia civilă împotriva corupţiei.
5. Fundamentarea economico-financiară. Nota informativă nu conţine o argumentare financiară a
modificărilor propuse, deşi sunt multe ajustări, inclusiv se stabilesc cerinţe noi pentru subiecţii declarării,
precum şi instituie modificări pentru a asigura accesul ofiţerilor CNI la baze de date.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii
6. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi
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promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului
public general. Proiectul de lege vine să aducă modificările şi completările necesare pentru a asigura
implementarea proiectelor de lege privind Centrul naţional de Integritate şi privind declararea averii,
intereselor personale, conflictele de interese şi cadourile.
7. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu
rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau
prejudicierea interesului public. Cu toate acestea lista de persoane care vor fi supuse procedurii de
declarare a averii, intereselor personale şi cadourilor va fi lărgită, iar impunerea unor cerinţe suplimentare
privind publicarea datelor privind viaţa lor privată ar putea aduce prejudicii vieţii private a acestor subiecţi.
Cu toate acestea, aplicate împreună cu prevederile proiectelor de lege privind Centrul naţional de
integritate şi privind declararea averii, intereselor personale, conflictele de interese şi cadourile, sunt
stabilite obligaţii clare de ne-divulgare a datelor cu caracter personal de către angajaţii CNI şi personalul
care colectează declaraţiile pe avere, interese şi cadouri.
8. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt
concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.
9. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de
clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de
ortografie şi punctuaţie.
10. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul de lege completează în actele legislative
actuale competenţe ale Centrul naţional de integritate în domeniul controlului declaraţiilor de avere, de
interese şi al cadourilor, precum şi stabileşte noi componente de infracţiune şi de contravenţii ce ar putea
fi aplicate în caz de încălcare a prevederilor legii.
11. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.
Articol

Text

Obiecţia

Elemente de coruptibilitate şi alte
riscuri

Recomandarea

1

Articolul IV.
Legea nr.
544-XIII din
20 iulie
1995 cu
privire la
statutul

Articolul 8.
Incompatibilități și
interdicți (1) Funcția
de judecător este
incompatibilă cu: c)
calitatea de membru
de partid politic sau
orice activitate cu
caracter politic,
inclusiv pe perioada
detașării din funcție

Termenul ”orice activitate cu caracter
politic” este ambiguă și poate fi
utilizată abuziv pentru a sancționa
sau elibera din funcție un judecător.

Termenul de
"activitate cu caracter
politic" urmează a fi
exclus sau dacă se
păstrează sensul
acesteia necesită a fi
clarificat.

2

Articolul VII.
Legea nr.
947-XIII din
19 iulie
1996 cu
privire la
Consiliul
Superior al
Magistraturii

Articolul 12 alin. (2):
la litera e) cuvintele
”sau au încheiat un
act juridic” se
substituie cu cuvintele
”au încheiat direct sau
prin persoane
interpuse un act
juridic, au luat sau
participat la luarea
unei decizii” Se
completează cu litera
b/1) cu următorul
cuprins: b/1)
dispunerii de instanța
de judecată prin
hotărîre definitivă a
confiscării averii cu
caracter nejustificat

În redacția actuală articolul 12 alin.
(2) nu are litera e). Probabil
modificarea propusă se referă la
articolul 12 alin. (2) litera a). Textul nu
este ajustat lingvistic la restul textului
din articolul 12 alin. (2) litera a). De
asemenea, litera propusă b/1) nu
este ajustată la textul articolului 12
alin. (2) în forma lingvistică necesară.

Schimbarea din litera
e) în litera a) și
ajustarea textului la
forma lingvistică
necesară, inclusiv a
literei propuse b/1),
luînd în considerare
redacția actuală a
articolului 12 alin. (2),
inclusiv a literei a)

3

Articolul
XVI. Legea
nr. 793-XIV
din 10
februarie
2000

La articolul 5 litera
d/1) va avea
următorul cuprins:
”d/1) Centrul Național
de Integritate - în
condițiile Legii cu

La momentul actual este imposibil de
stabilit numărul și data adoptării legii
cu privire la Centrul Național de
Integritate. Întrucît denumirea legii ar
putea surveni modificări pe viitor,
numărul și data adoptării legii ar

Se recomandă
includerea numărului
și datei adoptării Legii
și excluderea
denumirii ei atunci
cînd va fi adoptat
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privire la Centrul
Național de
Integritate;”

urma să fie utilizate ca reper.

proiectul de lege la
care se face referire
în textul analizat.

4

Articolul
XVII. Legea
nr.
1150-XIV
din 20 iulie
2000
serviciului
în organele
vamale

Articolul 43 alin. (2)
se completează cu
literele h/2) și h/3) cu
următorul cuprins:
h/2) în caz de
incompatibilitate,
stabilită prin actul de
constatare, rămas
definitiv; h/3) în cazul
dispunerii de instanța
de judecată prin
hotărîre definitivă a
confiscării averii cu
caracter nejustificat”

La momentul elaborării modificărilor
la Legea serviciului în organele
vamale nu s-a luat în considerare
redacția actuală a literei h/1) care
stabilește: ”h/1) în cazul rămînerii
definitive a actului de constatare prin
care s-a stabilit emiterea/adoptarea
de către colaboratorul vamal a unui
act administrativ sau încheierea unui
act juridic cu încălcarea dispozițiilor
legale privind conflictul de interese”.
Formulări similare au fost amendate
în alte articole ale proiectului de
modificare și completare a unor acte
legislative, fiind utilizată formula
”încheierii directe sau prin persoane
interpuse a unui act juridic, luarea
sau participarea la luarea unei decizii
cu încălcarea dispozițiilor legale
privind conflictul de interese”

Coruptibilitate
Lacune de drept

Utilizarea formulărilor
similare pentru a
asigura că sunt
sancționate și
cazurile de încheiere
a actelor juridice prin
persoane interpuse,
precum și luarea unor
decizii sau
participarea la luarea
unor decizii cu
încălcarea
prevederilor legale
privind conflictul de
interese.

5

Articolul
XXIII.
Legea
Serviciului
de Stat de
Curieri
Speciali

Articolul 8 alin. (1) din
Legea Serviciului de
Stat de Curieri
Speciali se
completează cu
următorul cuprins:
”Șeful Serviciului este
persoană cu funcție
de demnitate publică”

Modificările propuse pentru Legea
Serviciului de Stat de Curieri Speciali
nu are prevederi speciale ce țin de
obligațiile șefului serviciului de
curieri speciali, precum prezentarea
declarației de avere și interese,
precum și incompatibilitățile care se
aplică pentru șeful acestui serviciu,
inclusiv acțiunile ilegale ce pot
genera eliberarea din funcție a
șefului serviciului. Modificările
propuse în alte acte legislative care
fac parte din proiectul de modificare
analizat includ criterii suplimentare de
eliberare din funcție a persoanelor
care dețin funcții de demnitate
publică, precum încheierea, inclusiv
prin intermediul unor persoane
interpuse de acte juridice, precum și
luarea unor decizii sau participarea la
luarea unor decizii cu încălcarea
regimului conflictelor de interese. De
asemenea, nu sunt menționate
obligațiile de a depune o declarație
de avere și interese. Pentru șeful
adjunct al Serviciului nu sunt stabilite
calitate de persoană cu funcție de
demnitate publică, precum și toate
consecințele din perspectiva
asigurării integrității acestui
funcționar.

Completarea
articolului XXIII din
proiectul de lege cu
prevederi speciale ce
țin de
incompatibilitățile,
obligațiile de
declarare a veniturilor
și intereselor atît
pentru șeful
serviciului, precum și
pentru adjunctul său,
cu stabilirea statutului
de persoană cu
funcție de demnitate
publică și pentru
adjunctul serviciului.

6

Articolul
XXIV.
Legea nr.
355-XVI din
23
decembrie
2005 cu
privire la
sistemul de
salarizare în
sectorul
bugetar

La Anexa nr. 3 din
Legea cu privire la
sistemul de salarizare
în sectorul bugetar
compartimentul
”Comisia Națională
de Integritate” va
avea următorul
cuprins: Comisia
Națională de
Integritate: 1.
Președinte 10500 2.
Vicepreședinte 9500

Modificările propuse în Legea cu
privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar nu sunt coordonate
cu prevederile finale și tranzitorii ale
proiectului de Lege cu privire la
Centrul Național de Integritate.
Astfel, în analiza proiectului de Lege
cu privire la Centrul Național de
Integritate am stabilit că prevederile
dispozițiilor finale și tranzitorii nu
sunt în corespundere cu scopurile și
obiectivele proiectului de lege în
prevederile speciale, care în esență
propune reformarea Comisiei
Naționale de Integritate în Centrul
Național de Integritate. Dacă se va
decide păstrarea conceptului de
reformare, prin transferul gradual de
la structurile de conducere actuale
ale Comisiei Naționale de Integritate
la cele propuse de Centrul Național
de Integritate, și modificările la Legea
cu privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar urmează a fi
ajustate, cu alte cuvinte stabilirea
unei alte funcții - președintele și

De a revizui norma
propusă, conform
obiecţiei formulate.
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vicepreședintele Centrului Național
de Integritate. De asemenea, precum
a fost stabilit și în analiza proiectului
de Lege cu privire la Centrul
Național de Integritate, se
recomandă de clarificat statutul
membrilor Consiliului Național de
Integritate în partea ce ține de
retribuția muncii.
7

Articolul
XXVII
Legea nr.
436-XVI din
28
decembrie
2006 privind

La Articolul 33 alin.
(1) după cu cuvintele
”unei infracțiuni” se
completează cu
cuvintele ”sau în
cazul prevăzut de art.
28 alin. (3) din Legea
privind declararea
averii și intereselor
personale.”

Textul actual al proiectului de lege la Coruptibilitate
care se face referire are o altă
Concurenţa normelor de drept
denumire - legea privind declararea
Lacune de drept
averii, intereselor personale,
conflictele de interese și cadourile.
De asemenea, nu există articolul 28
alin. (3) în redacția actuală a
proiectului de lege. Probabil se
dorește să se facă referire la articolul
29 alin. (3) din proiectul de lege
privind declararea averii, intereselor
personale, conflictele de interese și
cadourile, care stabilește
suspendarea din funcție pe durata
examinării cauzei în instanța de
judecată atunci cînd CNI solicită
încetarea raporturilor de muncă sau
de serviciu, sau ridicarea mandatului.
Modificarea propusă face referire
expresă la articolul dintr-un act
legislativ. Propunerea nu se referă la
suspendarea din funcție a altor
persoane cu funcții de demnitate
publică.

Corectarea denumirii
actului la care se face
referință, cu
includerea numărului
și datei adoptării
odată ce aceasta va fi
cunoscut. Includerea
unor prevederi
similare privind
suspendarea din
funcție și pentru alte
persoane cu funcții
de demnitate publică.

8

Articolul
XXIX.
Legea nr.
170-XVI din
19 iulie
2007 privind
statutul
ofițerului de
informații și
securitate

La articolul 7 alin. (3)
cuvintele ”cu privire la
venituri și proprietate”
se substituie cu
cuvintele ”de avere și
interese personale”

În redacția actuală a Legii articolul 7
alin. (3) nu sunt utilizate cuvintele ”cu
privire la venituri și proprietate”.
Probabil s-a dorit să se facă referire
la articolul 7 alin. (5) din lege.

Înlocuirea articolului 7
alin. (3) cu articolul 7
alin. (5).

9

Articolul
XXXI.
Legea nr.
25-XVI din
22 februarie
2008 privind
Codul de
conduită a

Articolul 11. Cadourile
(1) Subiecților
declarării le este
interzisă să solicite
sau să accepte
cadouri, servicii,
favoruri, invitații sau
orice alt avantaj,
destinate personal
acestora sau familiei
lor dacă oferirea sau
acordarea lor este
legată, în mod direct
sau indirect, de
îndeplinirea
atribuțiilor de
serviciu. (2) Dacă
subiectului declarării i
se propune un cadou,
serviciu, favor,
invitație sau orice alt
avantaj necuvenit,
prevăzut la alin. (1)
acesta trebuie să ia
măsurile necesare
pentru a-și asigura
protecția: a) să
refuze cadoul,
serviciul, favorul,
invitația sau orice alt
avantaj necuvenit
Articolul 12 la alin. (3)
cuvintele ”legislația
cu privire la conflictul
de interese” se
substituie cu cuvintele
”Legea privind
declararea averii,

La alin. 1 și 2 se utilizează termenul
Coruptibilitate
generic de subiect al declarării, în loc Norme de blanchetă
de funcționar public, care de fapt și
Lacune de drept
este subiectul activitatea căruia este
reglementată în Legea privind Codul
de conduită al funcționarului public.
Pentru alin. (2) după sintagma
”pentru a-și asigura protecția” nu
urmează un text necesar din punct de
vedere lingvistic, precum ar fi ”,printre
care:” Textul generic prevăzut la
articolul 27 din proiectul de lege
privind declararea averii, intereselor
personale, conflictele de interese și
cadourile a fost preluat în întregime
și inserat în articolul 11 al Legii
privind codul de conduită al
funcționarului public. Referirea la
denumirea legii fără număr și data
adoptării.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Utilizarea termenului
de funcționar public
în loc de termenul
subiect al declarării.
Ajustarea lingvistică
necesară a textului
alin. (1),cînd va
deveni posibil
includerea numărului
și datei adoptării legii
privind declararea
averii, intereselor
personale, conflictelor
de interese și
cadourilor.
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intereselor personale,
conflictelor de
interese și cadourilor”
La articolul 13/1 alin.
(3) va avea următorul
cuprins: (3)
Încălcarea
prevederilor art. 12
din prezenta lege se
sancționează
conform prevederilor
Legii privind
declararea verii,
intereselor personale,
conflictelor de
interese și cadourilor”
10 Articolul
XXXII.
Legea nr.
90-XVI din
25 aprilie
2008 cu
privire la
prevenirea
și
combaterea
corupției

Articolul 11 va avea
Se utilizează sintagma ”trebuie să” și
următorul cuprins:
se face referire directă la denumirea
Articolul 11.
legii fără număr și data adoptării ei.
Prevenirea legalizării
veniturilor obținute
ilicit, averii
nejustificate,
îmbogățirii ilicite și
conflictelor de
interese Sistemul de
supraveghere a
veniturilor, averii și
conflictelor de
interese trebuie să
asigure: c) declararea
averii și intereselor
personale de către
subiecții Legii privind
declararea averii,
intereselor personale,
conflictelor de
interese și cadourilor,
precum și exercitarea
controlului asupra
averii și intereselor
personale

Excluderea sintagmei
”trebuie să” din textul
articolului 11 și
utilizarea cuvîntului
”asigură”. Cînd va
deveni posibili,
includerea numărului
și datei adoptării legii
la care se face
referire.

11 Articolul
XXXIII.
Legea nr.
134-XVI din
13 iunie
2008 cu
privire la
Serviciul de
Protecție și
Pază de
Stat

La articolul 12 alin. (3)
cuvintele ”cu privire la
venituri și proprietate”
se substituie cu
cuvintele ”de avere și
interese personale”
La articolul 43 alin. (1)
cuvintele ”sau
încheierea unui act
juridic” se substituie
cu cuvintele
”încheierea directă
sau prin persoane
interpuse a unui act
juridic, luarea sau
participarea la luarea
unei decizii”

În redacția actuală a Legii cu privire
la serviciul de protecție și pază de
stat nu există articolul 12 alin. (3).
Probabil s-a dorit să se refere la
articolul 13 alin. (6). Includerea
sintagmei ”încheierea directă sau prin
persoane interpuse a unui act juridic,
luarea sau participarea la luarea unei
decizii” este în principiu în
corespundere cu formulările utilizate
în proiectul de Lege privind
declararea averii, intereselor
personale, conflictelor de interese și
cadourilor, însă nu au fost analizate
mai în detaliu prevederile articolului
43 din Legea cu privire la serviciul de
protecție și pază de stat cu
prevederile articolului 29 alin. (4) din
proiectul de Lege privind declararea
averii, intereselor personale,
conflictelor de interese și cadourilor,
care nu permite aplicarea măsurilor
precum avertisment, mustrare sau
mustrare aspră pentru cazuri de
încheiere a unor acte juridice inclusiv
prin persoane interpuse, luarea sau
participarea la luarea unei decizii.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Actualmente în Parlament se află pe
rol proiectul de Lege privind Serviciul
de protecție și pază de stat, care ar
putea fi aprobat în curînd. În
dependență de acțiunile
Parlamentului și modificările propuse
la cadrul actul legislativ ar urma să fie
revizuite, inclusiv există oportunitatea
Ministerului Justiției să se implice la
moment în textul proiectului de Lege
privind serviciul de protecție și pază
de stat să includă aceste modificări
propuse la legea actualmente în
vigoare.

Înlocuirea articolului
12 alin. (3) cu articolul
13 alin. (6).
Revizuirea articolului
43 din textul legii în
întregime pentru a
asigura că măsurile
precum avertismentul,
mustrarea sau
mustrarea aspră nu
pot fi aplicate pentru
cazuri de constatare a
încheierii unor acte
prin persoane
interpuse sau luarea
sau participarea la
luarea unor decizii cu
încălcarea restricțiilor
privind conflictul de
interese.

12 Articolul
XXXIV.
Legea nr.
158-XVI din
4 iulie 2008
cu privire la
funcția
publică și
statutul

La articolul 59 alin. (2)
cuvintele ”veniturilor
și a proprietății și cu
privire la conflictul de
interese” se substituie
cu cuvintele ”averii și
intereselor personale,
conflictelor de
interese și regimului
juridic al
incompatibilităților și
restricțiilor” La

Modificările propuse la articolului 59
alin. (2) nu ajustează prevederile
stabilite în articolul 29 alin. (4) din
proiectul Legii privind declararea
averii și intereselor, conflictelor de
interese și cadourilor, în special
partea ce ține de aplicarea
sancțiunilor disciplinare pentru
cazurile de stabilire a încălcărilor
legislației privind declararea averii și
intereselor personale, conflictelor de
interese și regimului juridic al

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept

Completarea
articolului 58 și a
articolului 59 din
Legea cu privire la
funcția publică și
statutul funcționarului
public pentru a
asigura că excepțiile
care se aplică pentru
cazul sancțiunilor
disciplinare legate de
încălcarea legislației
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13 Articolul
XXXV.
Codul

articolul 64 alin. (1) se
completează cu c1)
c1) rămînerea
definitivă a actului de
constatare pri care
s-a stabilit
emiterea/adoptarea
de către acesta a unui
act administrativ,
încheierea unui act
juridic, luare a unei
decizii sau
participarea la luarea
unei decizii cu
încălcarea
dispozițiilor legale
privind conflictul de
interese;

incompatibilităților și restricțiilor. La
articolul 64 alin. 1 lit. c/1) nu este
inclusă și opțiunea încheierea unui
act juridic direct sau prin persoane
interpuse.

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

Articolul XXXV: Codul
Contravențional al
Republicii Moldova nr.
218-XVI din 24
octombrie 2008 se
modifică după cum
urmează: Articolul
313/2 va avea
următorul cuprins:
Articolul 313/2.
Nesoluționarea sau
nedeclararea
conflictului de
interese (1)
Nedeclararea
conflictului de
interese de către
persoana prevăzută
la articolul 3 din
Legea privind
declararea averii,
intereselor personale,
conflictelor de
interese și cadourilor,
se sancționează cu
amendă de la 75 la
100 de unități
convenționale
aplicată persoanei cu
funcții de
răspundere, cu sau
fără privarea de
dreptul de a
desfășura o anumită
activitate pe un
termen de la 3 luni la
un an (2)
Nesoluționarea
conflictului de
interese în
conformitate cu
prevederile legii
privind declararea
averii, intereselor
personale, conflictelor
de interese și
cadourilor, se
sancționează cu
amendă de la 100 la
150 unități
convenționale
aplicată persoanei cu
funcții de
răspundere, cu sau
fără privarea de
dreptul de a
desfășura o anumită
activitate pe un
termen de la 3 luni la
un an” Articolul 319/1
Împiedicarea
activității Centrului
Național de
Integritate (1)
Neprezentarea,

În cazul articolului 313/2 alin. (1) și
Coruptibilitate
(2) se face referire la denumirea
Lacune de drept
proiectului de lege care face parte din
pachetul de inițiativă legislativă al
Ministerului Justiției. În cazul alin. (1)
se face referire directă la un articol
anume - articolul 3 dintr-o lege
anume - Legea privind declararea
averii, intereselor personale,
conflictelor de interese și cadourilor.
La alin. (2) se face referire la
denumirea exactă a legii. Similar este
și pentru articolele 319/1 și 330/2. Nu
este stabilită răspundere
contravențională pentru sesizarea cu
rea-credință a Centrului Național de
Integritate.

Odată ce pachetul de
legi va fi aprobat și se
va cunoaște cu
exactitate numărul și
data adoptării
proiectelor de lege
privind Centrul
Național de
Integritate și privind
declararea averii,
intereselor personale,
conflictelor de
interese și cadourilor,
acestea urmează a fi
incluse în textul
analizat mai sus.
Pentru cazul
articolului 313/2 alin.
(1) se recomandă de
exclus trimiterea la
articolul 3 din
proiectul de lege.
Includerea în Codul
Contravențional a
unei componente noi
de contravenții care
ar sancționa
sesizarea cu rea
credință a Centrului
Național de
Integritate.
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prezentarea tardivă
și/sau prezentarea
neautentică a datelor,
a informațiilor, a
înscrisurilor sau a
documentelor
solicitate de Centrul
Național de
Integritate în
condițiile prevăzute
de Legea cu privire la
Centrul Național de
Integritate Articolul
330/2 Încălcarea
termenelor de
depunere a
declarației de avere
și interese personale
(1) Depunerea tardivă
nejustificată a
declarației de avere
și interese personale
de către persoana
obligată să o depună
în condițiile stabilite
de Legea privind
declararea averii,
intereselor personale,
conflictelor de
interese și
cadourilor,”
14 Articolul
XXXVII.
Legea
Curții de
Conturi nr.
261-XVI din
5
decembrie
2008

La articolul 21 alin. (2)
litera e) va avea
următorul cuprins: e)
incompatibilității,
stabilite prin actul de
constatare rămas
definitiv se
completează cu
literele g) și h), cu
următorul cuprins: g)
rămînerii definitive a
actului de constatare
prin care s-a stabilit
emiterea/adoptarea
de către acesta a unui
act administrativ,
încheierea unui act
juridic, luarea a unei
decizii sau
participarea la luarea
unei decizii cu
încălcarea
dispozițiilor legale
privind conflictul de
interese

Redacția actuală a articolului 21 alin. Coruptibilitate
(2) lit. e) este "incompatibilității cu o Lacune de drept
altă activitatea remunerată", iar
excluderea temeiului de revocare a
mandatului membrului Curții de
Conturi pe motiv de exercitare a unei
alte activități remunerate ar limita din
restricțiile specifice pentru funcția
de membru al Curții de Conturi. La
litera g) propusă a fost omisă
opțiunea de încheiere directă sau
prin persoane interpuse a actelor
juridice.

Includerea unei litere
separate în articolul
21 alin. (2) pentru a
stabili temeiul de
revocare prin
incompatibilitate,
stabilit printr-un act de
constatare rămas
definitiv.
Includerea opțiunii de
încheiere directă sau
prin persoane
interpuse a actelor
juridice în textul lit. g)

15 Articolul
XXXVIII.
Legea nr.
269-XVI din
12
decembrie
2008 privind
aplicarea
testării la
detectorul

Articolul 4 litera a) se
completează la final
cu cuvintele ”Centrul
Național de
Integritate”

Propunerea este adecvată însă
Coruptibilitate
trebuie coordonată cu prevederile
Concurenţa normelor de drept
proiectului de lege privind Centrul
Național de Integritate pentru a
asigura că nu doar ofițerii de
integritate vor fi supuși testului, dar și
alți angajați ai CNI.

Prevederile
proiectului de lege
privind Centrul
Național de
Integritate trebuie
ajustate la
modificările propuse
în Legea privind
aplicarea testării la
detectorul
comportamentului
simulat.

16 Articolul
XXXIX.
Legea nr.
80 din 5 mai
2010 cu
privire la
statutul
personalului
din
cabinetul
persoanelor

La articolul 9 alin. (2) A fost omisă opțiunea de încheiere
se completează cu
prin persoane interpuse a actelor
literele b1) - b3) cu
juridice.
următorul cuprins:
b/1) rămînerii
definitive a actului de
constatare prin care
s-a stabilit
emiterea/adoptarea
de către acesta a unui
act administrativ,

Coruptibilitate
Lacune de drept

Includerea opțiunii de
încheiere prin
persoane interpuse a
actelor juridice.
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cu funcții
de
demnitate
publică

încheierea unui act
juridic, luarea unei
decizii sau
participarea la luarea
unei decizii cu
încălcarea
dispozițiilor legale
privind conflictul de
interese

17 Articolul XL.
Legea nr.
133 din 8
iulie 2011
privind
protecția
datelor cu
caracter
personal

Articolul 22 alin. (9)
A fost omisă opțiunea de încheiere
se completează cu
prin persoane interpuse a actelor
literele c) și d) cu
juridice.
următorul cuprins: c)
rămînerii definitive a
actului de constatare
prin care s-a stabilit
emiterea/adoptarea
de către acesta a unui
act administrativ,
încheierea unui act
juridic, luarea unei
decizii sau
participarea la luarea
unei decizii cu
încălcarea
dispozițiilor legale
privind conflictul de
interese

Coruptibilitate
Lacune de drept

Includerea opțiunii de
încheiere prin
persoane interpuse a
actelor juridice.

18 Articolul
XLIV.
Legea nr.
283 din 28
decembrie
2011 cu
privire la
Poliția de
Frontieră

La articolul 39 alin. (1) A fost omisă opțiunea de încheiere
se completează cu
prin persoane interpuse a actelor
literele n/1) - n/3) cu
juridice.
următorul cuprins:
n/1) rămînerii
definitive a actului de
constatare prin care
s-a stabilit
emiterea/adoptarea
de către acesta a unui
act administrativ,
încheierea unui act
juridic, luarea unei
decizii sau
participarea la luarea
unei decizii cu
încălcarea
dispozițiilor legale
privind conflictul de
interese.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Includerea opțiunii de
încheiere prin
persoane interpuse a
actelor juridice.

Concluzii
Proiectul de lege de modificare şi completare a unor acte legislative necesită ajustări şi completări
adiţionale. Unele modificări precum cele ce ţin de funcţionalitatea CNI necesită revizuire împreună cu
proiectul de lege privind Centrul Naţional de Integritate. Au fost admise unele omisiuni privind formularea
corectă şi completă a genului de incompatibilitate, în special cele ce ţin de încheierea actelor prin
persoane interpuse, alteori s-au comis erori de numerotare a articolelor şi alineatelor care sunt propuse
spre modificare. O omisiune importantă în proiectul de modificare şi completare a unor acte legislative ţine
de neajustarea prevederilor actelor legislative supuse modificărilor la prevederile speciale ce ţin de
imposibilitatea aplicării sancţiunilor disciplinare precum avertismentul, mustrarea sau mustrarea aspră, în
cazul încălcării regimului de integritate. Nu s-au revizuit suficient prevederile speciale ce ţin de diverşi
subiecţi care au fost incluşi în categoria de persoane supuse reglementărilor de integritate. Spre exemplu
Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public, care mai prevăd şi alte forme de sancţiuni
disciplinare în afară de cele excluse din domeniul de aplicare de către articolul 29 alin. (4) din proiectul de
lege privind declararea averii şi intereselor personale, conflictelor de interese şi cadourilor.
Proiectul de lege nu a prevăzut o contravenţie administrativă aparte pentru sesizarea cu rea-credinţă a
CNI despre cazurile de incompatibilitate sau încălcarea stării de integritate.
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