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COMENTARIILE ȘI PROPUNERILE
Autorității Naționale de Integritate la amendamentele la legislația specială ANI și a cadrului normativ conex
(inițiativa deputaților PAS, consultările publice din 28.07.2021, ora 14:00, „Sala Europa”, sediul Parlamentului RM)

Nr/
ord.
1.

2.

Proiecte de modificare
(amendamentele propuse)

Comentariile și propunerile ANI

Art. I. –Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională
de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016,
nr.245–246, art.511), cu modificările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
Se propune de a completa cu:

1. În întreg cuprinsul actului normativ, textul “funcției publice
sau funcției de demnitate publică”, “mandatelor sau a funcțiilor publice
ori de demnitate publică” și “mandatelor, a funcțiilor publice și de
demnitate publică” se substituie cu textul “funcțiilor prevăzute în art. 3
alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor
personale”.
Argumentare:
Subiecți ai legii nu sunt doar persoanele ce dețin funcții publice sau funcții
de demnitate publică ci și alți agenți publici cum ar fi spre exemplu
conducătorii organizațiilor publice și adjuncții acestora (conducători de
întreprinderi de stat/societăți comerciale cu capital majoritar de stat,
directori și adjuncți de instituții școlare/preșcolare, directori și adjuncți de
instituții publice medicale, etc). Astfel, pentru a nu admite interpretări de
ordin juridic precum că efectele legii nu se răsfrîng asupra acestor
categorii de subiecți ai declarării, modificarea este esențială.
Notă:
Propunerea a fost susținută de Banca Mondială – scrisoarea oficială din 28
iulie 2020 (Support to Anti-Corruption Reform and Strengthening Asset
Declaration System Technical Assistance: World Bank Comments and
Recommendations to the Draft Law on Amendments in the Laws of
Moldova on Asset Declarations and Conflict of Interest)
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3.

Se propune de a modifica art. 4:
la alineatul (1) după sintagma „bugetul de stat” se completează cu
textul „ , fondurile alocate constituind nu mai puțin de 0,...% din bugetul
de stat.”.
Notă:
Propunerea rezultă din Recomandările experților Consiliului
Europei formulate în Documentul tehnic (06/2021): ANALIZA
CADRULUI
LEGISLATIV,
PROCEDURILOR
INTERNE,
ORGANIZĂRII ȘI EFICACITĂȚII AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE
INTEGRITATE DIN REPUBLICA MOLDOVA (prezentat în cadrul
evenimentului (masă rotundă) din 29.07.2021 (recomandarea nr. 1).
(Proiectul „Acțiune împotriva Corupției în Republica Moldova” finanțat
de Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii
(INL) al Departamentului de Stat SUA, implementat de Consiliul
Europei).

4.

la alineatul (4) cuvântul “anual” se exclude.
Argumentare:
Existența condiționalității legale de a efectua auditul anual al ANI de către
Curtea de Conturi, este în exces. Or, Curtea de Conturi, în dependență de
analizele proprii de evaluare a riscurilor își poate planifica și decide care
instituții publice urmează a fi auditate. În fapt, fără a stabili încălcări pentru
un an fiscal verificat, Curtea de Conturi este obligată să revină și în anul
următor, ceea ce împovărează formal instituția respectivă și nu-i permite
de ași focusa resursele administrative pe alte instituții care ar prezenta
interes pentru Curte.
Notă:
Propunerea a fost susținută de Banca Mondială – scrisoarea oficială din 28
iulie 2020.
Se propune de a modifica art. 7:
la alineatul (1), cuvântul „asigurării” se substituie cu cuvântul
„exercitării”;
la alineatul (1), litera b) cuvintele „privind depunerea în termen a” se
exclud;
Argumentare:
Deoarece Legea reglementează procedura de verificare a declarației de
avere și interese personale, iar controlul acestora nu rezidă doar în
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verificarea depunerii în termen a declarației, omiterea concretizării de la
alin. (1) lit. b) este necesară.
Notă:
Propunerea a fost susținută de Banca Mondială – scrisoarea oficială din 28
iulie 2020.
5.

6.

7.

Articolul 7:
la alineatul (1):
litera c) se expune în următoarea redacție:
„c) efectuează controlul averii deţinute de subiecţii declarării,
constată dacă există o diferenţă substanţială între veniturile obținute
și cheltuielile realizate pe de o parte și averea dobândită pe de altă
parte pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcţiilor publice ori
de demnitate publică, constată averea nejustificată şi adresează
instanţei de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii
nejustificate;”
Articolul 7:
la alineatul (1):
la lit. d) expresia „Serviciul Fiscal de Stat” se substituie cu „organele
fiscale”.
Articolul 7:
la alineatul (1):
se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
„e1) solicită, în condiţiile legii, conducerii organizaţiei publice sau a
autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării
suspendarea din funcţie a subiectului declarării a cărui avere a fost
constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, pe perioada
examinării în instanţa de judecată a actului de constatare;”

Opinia ANI:
Este necesar de a reformula noțiunea, prin repoziționarea cheltuielilor.
„c) efectuează controlul averii deţinute de subiecţii declarării, constată dacă
există o diferenţă substanţială între veniturile obținute pe de o parte și
averea dobândită și cheltuielile realizate pe de altă parte pe parcursul
exercitării mandatelor sau a funcţiilor publice ori de demnitate publică,
constată averea nejustificată şi adresează instanţei de judecată cereri în
vederea dispunerii confiscării averii nejustificate;”

Opinia ANI:
Există pericolul creării neargumentate, contrar interesului public, a unor
perturbări în activitatea instituțiilor publice, prin eventuala
indisponibilizare a conducătorilor acestor instituții fapt ce va afecta și
managementul acestor instituții dar și lipsirea pentru o perioadă
nedeterminată de sursele de venit a subiectului controlului. La fel, în
perspectiva în care actul de constatare nu va fi menținut de către instanța de
judecată, persoanei vizate urmează să-i fie restituit venitul ratat urmare a
acțiunilor ANI, ceea ce va însemna remunerarea unei prestații nerealizate.
Circumstanțele date, sunt determinante în aprecierea legiferări acestor
norme.
La fel, odată ce inspectorul de integritate va putea doar propune sancțiunea
cu eliberarea din funcție sau încetarea mandatului, decizia revenind
angajatorului care va acționa într-o procedură disciplinară, nu există
certitudinea că propunerea inspectorului va fi menținută iar persoana va fi
eliberată din funcție ulterior. S-ar primi că suspendarea ar putea într-un final
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să fie lipsită de temei, or că persoana nu va fi eliberată din funcție de către
angajator.
Notă:
Poziția ANI coincide cu cea a Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28
iulie 2020, cităm:
Suspendarea din funcție în timp ce procesul judiciar de examinare a cazului
este în curs pare a fi excesivă. În practică, aceasta ar însemna că subiecții
declarării și-ar pierde funcțiile doar în baza unei constatări de către un
organ administrativ (ANI), care încă nu este confirmată de instanță. Deși
concepută ca măsură temporară, ținând cont de durata examinărilor
judiciare, suspendarea echivalează cu încetarea de facto a funcției. Ca
atare, acordarea unui organ administrativ a competenței de a efectua
demiterea din funcție publică a funcționarilor aleși sau desemnați, a
judecătorilor și procurorilor, a conducătorilor agențiilor independente sau
a funcționarilor publici de carieră ridică întrebări în privința existenței
unui control și echilibru adecvat în scopul limitării abuzurilor potențiale.
Controlul judiciar este esențial pentru a asigura că aprecierea de către ANI
a unei situații speciale este corectă și că funcționarul/subiectul declarării
într-adevăr a încălcat legislația. Doar atunci când este determinat acest
fapt putem discuta despre sancțiunea potrivită – pierderea funcției, amenda
sau altă sancțiune disciplinară.
Poziția Centrului de resurse juridice din Moldova (CRJM)-scrisoarea
oficială nr. 18/20 din 03 martie 2020, cităm:
Inspectorii de integritate primesc în plus competența de a solicita
suspendarea din funcția publică pe durata procedurilor judiciare pentru
cei cu privire la care s-au constatat încălcări ale regimului conflictelor de
interese, al incompatibilităților sau averi nejustificate. Măsura este una
extrem de puternică, echivalând pe termen scurt cu eliberarea din funcție
în baza unui simplu act de constatare (care este una act administrativ) din
partea inspectorilor de integritate. Acest lucru este cu atât mai grav cu cât
impactul ar fi resimțit atât pentru funcțiile elective, cât și pentru funcțiile
publice unde funcționarii se bucură de stabilitate. Ținând cont și de durata
medie a procedurilor judiciare de durată în cauzele de contencios
administrativ, considerăm aceasta măsura excesivă. Propunem eliminarea
respingerea propuneri.
Se propune de a exclude mecanismul de suspendare din funcție.
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8.

9.

10.

Articolul 7:
la alineatul (1):
se completează cu litera e2) cu următorul cuprins:
„e2) solicită conducerii organizaţiei publice sau a autorităţii
responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării a cărui
avere a fost constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată,
dispunerea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de
serviciu ale acestuia.”
Articolul 7:
Opinia ANI:
la alineatul (2) litera c) după cuvintele „dispozitivul actului de De exclus litera c).
constatare prevede” se introduce textul „propunerea de”;
Notă:
Argumentele expuse supra, la propunerea de completare a articolului 7
alineatul (1), cu litera e1).
Se propune de a modifica art. 7:
la alineatul (2), litera f) cuvântul ”stabilită” se substituie cu cuvântul
”constatată”;
Argumentare:
Încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese se constată prin act
de constatare.

11.

Se propune de a modifica art. 7:
la alineatul (2), litera i) va avea următorul cuprins: “i) ține Registrul
electronic al persoanelor care au interdicții de a ocupa o funcție publică sau
o funcție de demnitate publică, aplicate de către Autoritatea Națională de
Integritate şi asigură accesul liber on-line la conținutul acestuia.”;
Argumentare:
Registrul este parte componentă a SIA e – Integritate. Totodată, registrul
conține informații despre interdicțiile rezultate din actele de constatare
rămase definitive. Deoarece interdicțiile pot fi generate și de alte
circumstanțe (contravenții și infracțiuni), fiind aplicate de instanțele de
judecată, utilizarea sintagmei de – registru de stat – este nepotrivită, or, ANI
nu poate substitui atribuțiile altor instituții de stat și a ține evidența și a altor
interdicții ce nu țin de activitatea acesteia.
Notă:
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Poziția Centrului de resurse juridice din Moldova (CRJM)-scrisoarea
oficială nr. 18/20 din 03 martie 2020, cităm:
Susținem această prevedere. Totodată, considerăm oportun formularea
unor propuneri de modificare a legislației care să asigure accesibilitatea
și interoperabilitatea Registrului electronic al persoanelor care au
interdicții de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică
cu alte instituții.
12.

Se propune de a exclude lit. i) din art. 7 alin. (3).
Argumentare:
1. Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020,
cităm:
După cum a fost menționat în comentariile anterioare ale BM, cerința
ca ANI să elibereze așa-numitele certificate de integritate candidaților
electorali a fost o provocare substanțială pentru ANI. Termenele restrânse,
procedura ineficientă, precum și conținutul certificatelor au afectat
reputația ANI. În pofida denumirii care duce în eroare, certificatul
confirmă doar faptul că un candidat care a fost funcționar nu a fost
sancționat pentru o anumită declarație de avere, conflict de interese sau
încălcări legate de incompatibilități și nu a avut o sentință penală
definitivă. Aceasta este o procedură formalistă care consumă timp și
resurse considerabile ale ANI care nu dispune de personal suficient.
Analiza Băncii Mondiale a recomandat abrogarea cât de curând posibil a
cerinței ca ANI să elibereze certificate de integritate candidaților electorali
și introducerea unui baze de date online accesibilă pentru public a
persoanelor sancționate pentru infracțiuni de corupție și legate de corupție,
inclusiv a celor care au interdicția de a ocupa o funcție publică.
2. Poziția Centrului de resurse juridice din Moldova (CRJM)scrisoarea oficială nr. 18/20 din 03 martie 2020, cităm:
Propunem eliminarea certificatelor de integritate, indiferent de
modalitatea de accedere în funcție.
La moment, este în discuție excluderea certificatelor de integritate
(disponibil la https://bit.ly/2uOyfUG). Certificatele de integritate au fost pe
punctul de a paraliza activitatea ANI în perioade electorale. În plus
denumirea acestor documente este de natură să genereze o perceptivă
greșită în societate – ele au de fapt o relevanță limitată, care reflectă
situația unei persoane la momentul eliberării certificatului, această situație
putând-se schimba ulterior.
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3. Recomandările experților Consiliului Europei formulate în
Documentul tehnic (06/2021), cităm:
Recomandarea 52.
Ar trebui să se ia în considerare înlocuirea certificatelor de integritate
cu o simplă solicitare de date privind înregistrarea încălcărilor, care să fie
transmisă către ANI de către entitatea publică de recrutare și la care ANI
să răspundă sub forma unei simple notificări sau a unui extras.
13.

Se propune de a modifica art. 7:
alineatul (3) se completează cu literele b1), j) și k) cu următorul cuprins: ”
b1) elaborează și aprobă Regulamentul privind evaluarea calității
controalelor efectuate și a actelor întocmite de către inspectorii de
integritate;” și ”j) publică, pe pagina web oficială a instituției, comunicate
de presă despre subiecții declarării averii și intereselor personale, în privința
cărora au fost inițiate controale sau au fost emise acte de constatare; k)
publică, pe pagina web oficială a instituției, actele de constatare emise în
privința subiecților declarării averii și intereselor personale, la momentul
emiterii actelor, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu
caracter personal.”.
Argumentare:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, cităm:

14.

Aceasta este o modificare binevenită care se aliniază la recomandarea
anterioară a experților Băncii Mondiale ca ANI să publice online actele de
constatare ale inspectorilor de integritate imediat ce au fost remise.
Recomandăm echilibrarea acestei prevederi cu obligația de a publica
informații privind faptul dacă funcționarul a contestat actul de constatare
și privind hotărârea judecătorească adoptată urmare a examinării unui
astfel de apel (în primă instanță și în apel). Recomandăm de asemenea de
a nu limita această prevedere doar la publicarea comunicatului de presă și
a actelor de constatare privind declarațiile de avere și interesele personale,
dar de a include și încălcările referitoare la conflictele de interese,
incompatibilitățile, alte restricții și limitări.
Articolul 7:
Opinia ANI:
alineatul (3) se completează cu literele j) și k) și se expune în
De exclus litera j) și k).
următoarea redacție:
Argumentare:
„j) ține Registrul electronic al persoanelor care au fost suspendate
1) Argumentele expuse în pct. 7 tabel.
din funcție sau le-au fost încetat mandatul, raporturile de muncă sau
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de serviciu în legătură cu încălcarea regimului juridic al declarării
averii și intereselor personale sau al regimului juridic al conflictelor
de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor;
k) ține Registrul electronic al bunurilor confiscate pentru
nerespectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor
personale.”

2) Nu este clară necesitatea instituirii Registrul electronic al
persoanelor care au fost suspendate din funcție sau le-au fost încetat
mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu. Suspendarea este o stare de
fapt temporară, care durează din momentul contestării actului de constatare
și finalizează cu rămânerea definitivă a actului. În sine, suspendarea nu
comportă consecințe juridice pentru viitor asupra persoanei controlate,
respectiv evidența a situațiilor respective nu este clară din punct de vedere
a oportunității.
3) Legat de evidența situațiilor de încetarea a funcțiilor/mandatelor.
ANI ține Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o
funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică. Potrivit legii interdicția
se aplică de la data eliberării sau destituirii din funcţia publică ori de
demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept a mandatului
său iar dacă persoana nu mai ocupă funcția – de la data rămînerii definitive
a actului de constatare. Așadar, observăm că Registrul existent conține deja
informația despre persoanele cărora le-au încetat mandatele sau funcțiile.
4) Legat de Registrul electronic al bunurilor confiscate propus.
Potrivit Legii, hotărîrea judecătorească rămasă definitivă, prin care se
constată caracterul nejustificat al averii, se transmite Autorității spre
informare și Ministerului Finanțelor spre executare. Respectiv, ținerea
evidenței respective de către ANI este inoportună, or, acțiunile de mai
departe sunt asigurate de către Ministerul Finanțelor.
5) Nota informativă la proiect explică că modificările propuse nu
implică cheltuieli bugetare. Instituirea unor noi registre, inclusiv
modificările propuse la blancheta DAIP, dezvoltarea fișei de repartizare
aleatorie a DAIP și a sesizărilor – vor necesita cheltuielile respective pentru
dezvoltare.
Propunere ANI:
Instituirea Registrului electronic de evidență a conflictelor de interese.
Registrul respectiv va constitui un modul la SIA e – Integritate, iar prin
intermediul aplicației electronice se vor putea depune declarațiile de
conflicte de interese real în vederea obținerii unei decizii de soluționare a
conflictelor de interese reale. În sensul dat, subiecții declarării care, potrivit
legii, depun declarațiile de conflict de interese real la ANI, vor putea obține
soluțiile necesare în timp util, în format de document electronic, fiind
respectat termenul legal de 3 zile și optimizat timpul necesar în cazul
utilizării corespondenței simple (Poșta Moldovei).
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15.

Articolul 8:
alineatul (2) se completează la final cu următorul text „ , la
propunerea Președintelui Autorității”.
Se propune de a modifica art. 9:
Alineatul (1) va avea următorul conținut: “(1) Autoritatea este condusă de
un președinte, care este numit în funcție de Președintele Republicii
Moldova, la propunerea Consiliului de Integritate.”
De completat cu alineatul (11) următorul conținut: “(11) În activitatea sa,
președinte Autorității este asistat de un vicepreședinte, care este numit în
funcție de Președintele Republicii Moldova, la propunerea președintelui
Autorității, selectat în temeiul încrederii personale acordate de persoana cu
funcţie de demnitate publică pe care o asistă.”

16.

Argumentare:
1.
Recomandările experților Consiliului Europei formulate în
Documentul tehnic (06/2021), cităm:
Recomandarea 7
Se recomandă să se ia în considerare posibilitatea de a avea un
„consiliu” de conducere format din trei persoane, care ar fi un organism
colegial în procesul de luare a deciziilor. O astfel de soluție este prezentă
în multe țări din UE și din întreaga lume (Armenia (5 membri), Croația (5
membri), Slovenia (3 membri)). Alternativ, se poate lua în considerare
posibilitatea de a avea o structură ierarhică în care Președintele alege un
Vice-Președintele.
ANI consideră varianta alternativă propusă este mai eficientă din punct
de vedere organizațional și economic. Salarizarea în mod egal a 3 – 5
persoane, membri ai unui consiliu ANI, este peste politicile bugetare, la fel,
din practică, lipsa unei verticale a conducerii a creat situații subversive și
de destabilizare în activitatea instituției (situația cînd vicepreședintele
acționează în mod autonom de președintele ANI, nu execută indicațiile și
sarcinile ce i-au fost atribuite).
17.

Articolul 11:
alineatul (31) se abrogă;

Nu putem susține această modificare, ori rezultatul la testul poligraf susține
un substrat în pus de reputație ireproșabilă în partea ce ține de integritatea
profesională. Astfel, Autoritatea nu se va deosebi cu nimic de alte autorități
asta deși este oglinda integrității.
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18.

19.

20.
21.

Articolul 11:
la alinetul (10) cuvintele „ , după care sînt testaţi la detectorul
comportamentului simulat (poligraf)” se exclud;
Articolul 11:
la alineatul (11) cuvintele „efectuarea testării la detectorul
comportamentului simulat (poligraf)” se substituie cu cuvintele
„susținerea interviului în fața Consiliului de Integritate”.
Articolul 11:
Propoziția a doua din alineatul (11) se exclude.
Articolul 12:
alineatul (1):
cuvintele „7 membri” se substituie cu cuvintele „9 membri”;
la litera a) cuvintele „un reprezentant desemnat” se substituie cu
cuvintele „doi reprezentanți desemnați”;
alineatul se completează cu litera a1) și se expune în următoarea
redacție:
„a1) un reprezentant desemnat de Președintele Republicii
Moldova”;
alineatul (2) cuvintele „prin concurs, în baza unui regulament
aprobat de Guvern” se exclud;

Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, cităm:
Activitatea Consiliului de Integritate al ANI reprezintă un motiv serios
de îngrijorare. Îndeplinirea funcțiilor importante ale Consiliului a avut
loc cu întârzieri semnificative. Societatea civilă și alte părți interesate
consideră Consiliul de Integritate drept un organ care se confruntă cu
provocări serioase de eficacitate. Ar trebui de utilizat examinarea
modificărilor propuse pentru a revizui modelul existent de
activitate/administrare. În cazul în care Consiliul de Integritate este
menținut, ar fi important de asigurat funcționarea sa eficace. Una din
opțiuni ar fi ca membrul Consiliului să fie o funcție permanentă și ca
membrii Consiliului să fie remunerați. Ar putea fi recomandabil de
asemenea de limitat numărul entităților care desemnează membrii
Consiliului și de stipulat în prevederile legii procedura de selectare a
membrilor Consiliului. O astfel de procedură ar trebui să se bazeze pe
concurs deschis și meritele candidaților. Modificările propuse privind
componența Consiliului ar spori politizarea acestuia, ceea ce nu este
recomandabil. Deputații și membrii Guvernului nu ar trebui să fie
delegați în Consiliu. Mai degrabă, autoritățile relevante ar trebui să
selecteze reprezentanții lor printr-un concurs deschis și transparent și în
baza meritelor.
Recomandările experților Consiliului Europei formulate în Documentul
tehnic (06/2021), cităm:
Recomandarea 18
Se recomandă analizarea rolului și oportunității CI, ținând cont de
faptul că în prezent acest mecanism nu este productiv și afectează atât
eficiența ANI cât și a CI.
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În contextul expunerilor supra, ANI susține recomandările ce țin
de:

-

-

22.

1. a reduce numărul de membri (spre exemplu Consiliul format
din 5 membri, desemnați de Președinție, Parlament, Guvern, CALM și
societatea civilă);
2. a selecta membrii Consiliului de Integritate în baza unui
concurs organizat de către entitățile ce deleagă membrii (MJ –
selectează membrul din societatea civilă);
3. a remunera membrii pentru participarea la ședințele
Consiliului (prin derogare de la legile speciale în partea ce ține de
incompatibilitățile funcției de bază).
Suplimentar, ANI propune ca membrii delegați direct de
autoritățile publice vizate să aibă pregătire juridică.
Finalmente, este necesar de a puncta că, în situația politică actuală, sunt
create premisele reale pentru ca ANI să treacă sub control politic, mai ales
că se propune de a investi CI cu atribuții de evaluare a activității conducerii
ANI și de a propune revocarea. Or, candidaturile majorității membrilor CI
(6 din 9) vor fi decise de către factorul politic (Parlament, Președinție,
Guvern, Ministerul Justiției).
Se recomandă excluderea propunerii de a desemna în cadrul Consiliului de
Integritate doi reprezentanți ai Parlamentului Republicii Moldova.
Reprezentarea în componența Consiliului de Integritate trebuie să fie egală,
adică, o autoritatea publică desemnează un singur membru, astfel pentru a
nu admite situația când membrii mai multor autorități desemnați în cadrul
Consiliului de Integritate, având majoritate de voturi, adoptă hotărâri fără a
ține cont de opinia celorlalți membri. Mai degrabă, se recomandă ca,
societatea civilă să desemneze un singur reprezentant, încât prin includerea
reprezentantului președinției Republicii Moldova, numărul membrilor
desemnați în cadrul Consiliului de Integritate să rămână același.
Se propune de a modifica art. 12:
la alineatul (7) litera l) se exclude textul „şi ale inspectorilor de integritate,
precum şi sesizările ce ţin de încălcarea de către aceştia a regimului juridic
al incompatibilităților”;
Argumentare:
Reieșind din prevederile legii, conflictele de interese ale inspectorilor de
integritate se soluționează de președintele ANI. Delegarea acestei atribuții
către CI, care este un organ nepermanent și care se întrunește în
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dependență de cvorum, ar însemna compromiterea celerității soluționării
conflictului de interese real declarat de către inspector, în termenul de 3
zile prevăzut de lege.
Subsecvent, litera l) repetă conținutul literei j), legat de sesizările privind
incompatibilitățile.
Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, cităm:
Recomandăm de specificat în lege cine va fi autorizat să soluționeze
conflictele de interese ale inspectorilor de integritate, eliminând
competența respectivă din sfera Consiliului. O astfel de împuternicire nu
ar trebui să fie conferită altor inspectori. Soluționarea conflictelor de
interese ale inspectorilor de integritate ar putea fi atribuită președintelui
ANI.
23.

24.

25.

Articolul 12:
alineatul (7):
la litera d) se completează la final cu textul „care include și
obiectivele de performanță”;
Articolul 12:
alineatul (7):
alineatul se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
„(g1) constată temeiul de eliberare din funcție a inspectorului de
integritate prevăzut la art.24 alin.(2) lit. e) și propune președintelui
Autorității eliberarea acestuia din funcție;”;
Articolul 12:
alineatul (10) se completează la final cu următoarele propoziții
„Consiliul solicită președintelui Autorității desemnarea persoanelor
responsabile pentru asigurarea lucrărilor de secretariat în cadrul
Consiliului. La necesitate, Consiliul este asistat în activitatea sa de 2
inspectori de integritate desemnați prin votul majorității membrilor
Consiliului.”

Opinia ANI:
Atribuția respectivă este improprie Consiliului de Integritate și ține mai
degrabă de competențele președintelui Autorității, care este și președinte al
Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de inspector de integritate.
Opinia ANI:
Delegarea a doi inspectori de integritate către CI, care vor fi selectați de
către CI, este de nedorit. Or, s-ar primi că cei doi inspectori vor avea o
sarcină de serviciu substanțial redusă față de ceilalți inspectori de integritate
și, în același timp, s-ar primi favorizați comparativ cu alți inspectori prin
faptul că vor fi unicii care vor verifica alți inspectori și conducerea ANI.
Considerăm că sesizările în care sunt vizați inspectorii de integritate și
conducerea ANI, trebuie să fie repartizate aleatoriu către toți inspectorii de
integritate iar inspectorul de integritate care va fi selectat de sistem, va
realiza controlul propriu-zis sub autoritatea și în colaborare cu Consiliul de
Integritate.
În privința art. 12 alin. (10) care, potrivit proiectului, urmează a fi modificat,
se recomandă excluderea sintagmei „La necesitate, Consiliul este asistat în
activitatea sa de 2 inspectori de integritate desemnați prin votul majorității
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membrilor Consiliului.”. Inspectorii de integritate au ca misiune principală
efectuarea controlului averii și a intereselor personale, a respectării
regimului juridic al conflictelor de interese, a incompatibilităților,
restricțiilor și limitărilor. Consiliul de integritate nu reprezintă un organ
ierarhic superior al Inspectoratului de Integritate, iar inspectorii de
integritate nu se subordonează în nici un fel membrilor Consiliului
respectiv. Mai mult decât atât, în condițiile în care, potrivit proiectului,
Consiliul de integritate constată temeiul de eliberare din funcție a
inspectorului de integritate prevăzut la art. 24 alin.(2) lit. e) din Legea nr.
132/2016 (în legătură cu tăinuirea unor fapte ce împiedică angajarea în
serviciu;) și propune președintelui Autorității eliberarea acestuia din
funcție;”, această situație ar putea influența modul în care inspectorii
desemnați să asiste Consiliul de integritate, vor desfășura activitatea pe
perioada cât au fost desemnați. O altă dependență dintre inspectorii de
integritate și Consiliul de integritate are în vedere faptul că, în conformitate
cu art. 12 alin. (7) lit. j) din Legea nr. 132/2016, Consiliul de Integritate
efectuează controlul averilor și al intereselor personale, constată
încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al
incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și
vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate.
Prin urmare, pentru a nu admite eventuale influențe necorespunzătoare
dintre inspectorii de integritate și Consiliul de Integritate, asistarea
membrilor organului colegial de către inspectorii de integritate este
inoportună.
Notă:
Recomandările experților Consiliului Europei formulate în Documentul
tehnic (06/2021), cităm:
Recomandarea 25
ANI ar trebui să monitorizeze distribuția volumului de muncă între
inspectorii de integritate pentru a verifica dacă orice dezechilibru în
această privință creează blocaje care se acumulează individual la nivelul
inspectorilor și, corespunzător, ineficiențe generale în utilizarea resurselor
umane.
26.

La art. 14:
Alineatul (1) lit. b) va avea următorul cuprins:
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27.

28.

„b) numeşte în funcţii inspectorii de integritate, suspendă şi
dispune încetarea raporturilor de serviciu ale acestora în condiţiile
legii;”
La art. 14:
Alineatul (1) se completează cu lit. b1) cu următorul cuprins:
„b1) numeşte în funcţii funcţionarii publici din aparatul Autorităţii,
modifică, suspendă şi dispune încetarea raporturilor de serviciu ale
acestora în condiţiile legii, angajează, pe bază de contract,
personalul contractual din cadrul Autorităţii, modifică, suspendă şi
dispune încetarea raporturilor de muncă ale acestora;”
Se propune de a modifica art. 14:
La alineatul (1):
litera g) se completează pe final cu textul: “și asigură caracterul public al
actului normativ, prin publicarea acestuia pe pagina web oficială a
instituției”;
se completează cu literele h1) și h2) cu următorul cuprins: “h1) aprobă
Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar; h2)
aprobă Regulamentul privind evaluarea calității controalelor efectuate și a
actelor întocmite de către inspectorii de integritate”.
Argumentare:
Asigurarea caracterului public al Metodologiei de control este necesar în
contextul în care legea face expres trimitere la un asemenea act de
procedură, întru asigurarea drepturilor persoanelor supuse controlului de ași
valorifica dreptul la apărare. Mai mult decît atît, instanțele de judecată, în
cadrul litigiilor în care examinează actele de constatare contestate, la fel
conchid necesitatea asigurării caracterului public al Metodologiei de
control.
Delegarea împuternicirii de a aproba regulamentele propuse în la literele h1)
și h2) este evidentă, or anume președintele ANI este responsabil de
organizarea controlului asupra aplicării întocmai a normelor legale.
Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, cităm:
În analiza anterioară a Băncii Mondiale s-a remarcat că metodologia ANI
de verificare a rămas confidențială. Metodologia este menționată în lege,
care stipulează de asemenea că acțiunile inspectorilor din cadrul
procesului de verificare nu sunt făcute publice. Totuși, această prevedere
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29.

30.

nu ar exclude publicarea regulamentelor de verificare, ce descriu în linii
generale pașii întreprinși de inspectori pentru a verifica declarațiile.
Informațiile despre sursele de informații și metodele de verificare utilizate
în decursul verificării sunt oricum publice, ca parte a actului de constatare
elaborat în rezultatul verificării. Metodologia ca atare nu include semnale
de alertă sau alte metode sensibile de descoperire a averii nejustificate sau
a datelor false. Prin urmare, confidențialitatea acestor regulamente
normative pare nejustificată. Publicarea metodologiei ar permite controlul
public al activității ANI, o angajare mai bună față de societatea civilă și ar
spori încrederea în deciziile și procedurile ANI. Recomandăm de stipulat
în articolul 14 sau altă prevedere a Legii nr. 132 ca metodologia de control
al averilor și intereselor personale să fie făcută publică.
Opinia ANI:

La art. 14:
după litera g) se introduce litera g1), cu următorul cuprins:
„g1) unifică practica inspectorilor de integritate și întreprinde alte Se recomandă excluderea din proiectul prezentat a propunerii de la art. 14
alin. (1) pct. g1) cu textul „unifică practica inspectorilor de integritate și
măsuri permise de lege pentru unificarea acesteia;”
întreprinde alte măsuri permise de lege pentru unificarea acesteia;”.
Conducătorul Autorității Naționale de Integritate nu intervine în nici un fel
în activitatea de control desfășurată de către inspectorii de integritate, or, în
caz contrar, o încercare a președintelui Autorității de unificare a practicii
inspectorilor de integritate poate fi asimilată cu tentativa de influențare
necorespunzătoare a angajaților respectivi. Inspectorii de integritate poartă
răspundere absolută pentru controalele efectuate și, drept urmare, nimeni
nu trebuie să le indice modul în care să exercite atribuțiile, sub rezerva
respectării întocmai a prevederilor legale.
La art. 14:
Opinia ANI:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Vicepreședintele Autorității exercită atribuțiile menționate la Se propune de a lăsa norma în redacția care este în vigoare. A se vedea
alin. (1) stabilite de președintele Autorității, după consultarea modificarea propusă la art. 9. Astfel, este devide impropriu cadrul de
prealabilă cu Consiliul de Integritate. În cazul absenţei reglementare la acest aspect, atunci cînd președintele își va alege
preşedintelui Autorităţii, al vacanţei funcţiei acestuia sau al vicepreședintele iar atribuțiile vicepreședintelui vor fi decise de Consiliul
suspendării mandatului acestuia, toate atribuţiile preşedintui de Integritate, care, în fapt, nu ar trebui să aibă implicare în administrarea
instituției.
Autorităţii sînt exercitate de vicepreşedintele ei.”
Nu vedem raționamentul implicării Consiliului în managementul Autorității
și care ar fi efectele consultării prealabile.
Propunerea privind consultarea Consiliului de Integritate de către
președintele Autorității, atunci când ultimul urmează să stabilească
atribuțiile vicepreședintelui, poartă un caracter arbitrar și echivoc. Opinia
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Consiliului de Integritate constituie o recomandare sau poartă caracter
obligatoriu pentru președintele Autorității? În calitate de conducător al
Autorității Naționale de Integritate, președintele dispune de autonomie și,
respectiv, dânsul este poziționat cel mai bine să decidă care vor fi atribuțiile
angajaților din subordine, inclusiv a vicepreședintelui Autorității.
Notă:
Recomandările experților Consiliului Europei formulate în Documentul
tehnic (06/2021), cităm:
Recomandarea 7
Se recomandă să se ia în considerare posibilitatea de a avea un
„consiliu” de conducere format din trei persoane, care ar fi un organism
colegial în procesul de luare a deciziilor. O astfel de soluție este prezentă
în multe țări din UE și din întreaga lume (Armenia (5 membri), Croația (5
membri), Slovenia (3 membri)). Alternativ, se poate lua în considerare
posibilitatea de a avea o structură ierarhică în care Președintele alege un
Vice-Președintele.
31.

Articolul 15 alineatul (2) se completează cu literele a1) și a2) și se
expune în următoarea redacție:
„a1) Consiliul constată managementul defectuos urmarea analizei
raportului anual de activitate a Autorității sau neîndeplinirea
obiectivelor de performanță stabilite în strategia și planul de
activitate al Autorității;
a2) Consiliul constată îndeplinirea necorespunzătoare sau
neexecutarea obligațiilor, prerogativelor sau atribuțiilor de serviciu
prevăzute la art.14 din prezenta lege;”

-

-

Opinia ANI:
Normele propuse de exclus.
În situația politică actuală, sunt create premisele reale pentru ca ANI să
treacă sub control politic. Or, candidaturile majorității membrilor CI vor fi
decise de către factorul politic.
În circumstanțele de mai sus, delegarea atribuției către CI de a da apreciere
managementului și îndeplinirii obligațiilor de serviciu de către conducerea
ANI sub rezerva revocării din funcție, este la fel de periculos, atentează la
autonomia instituției și poziționează ANI în sfera influențelor politice.
Este necesar de a crea un echilibru legal, care ar asigura autonomia și lipsa
de vulnerabilitate și interdependență a președintelui ANI față de CI. Or,
președintele ANI se va pomeni sub o presiune constantă din partea CI atunci
când va încerca să asigure procesele de lucru și activitatea instituției.
Nu este prevăzut mecanismul de verificare a managementului defectuos, or
această normă este pasibilă de interpretare.
Natural, prerogativele respective ar trebui să revină Parlamentului RM.
Se recomandă excluderea propunerii referitoare la completarea art. 15 alin.
(2) din Legea nr. 132/2016 cu lit. a1) și a2), or, aceste propuneri, de fapt, nu
vin să consolideze capacitatea Autorității de a își îndeplini eficient
misiunea, ci au un caracter distructiv. În plus, nu este clar în baza căror
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32.

criterii, Consiliul de Integritate va face constatările privind managementul
defectuos sau neîndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu de
către conducătorului Autorității.
Se propune de a modifica art. 17:
Se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: “(4) Inspectorii de
integritate sunt subordonați inspectorului de integritate șef, care
organizează, controlează, monitorizează și evaluează exercitarea conformă
a atribuțiilor de serviciu de către inspectorii de integritate, inclusiv asigură
practica uniformă și aplicarea uniformă a dispozițiilor legale de către
inspectori. ”
Argumentare:
Se propune fortificarea Inspectoratului de Integritate cu poziția de
Inspector de integritate șef. Completarea propusă se impune imperativ
întru asigurarea activităților de control, organizare și evaluare a activității
Inspectoratului de integritate (cu statut de direcție generală).
Notă:
Recomandările experților Consiliului Europei formulate în Documentul
tehnic (06/2021), cităm:
Recomandarea nr. 6.
Recomandarea nr. 11.
Ar trebui analizată posibilitatea implementării unui nivel ierarhic ferm și
adecvat pentru inspectorii de integritate, pentru a se asigura verificarea
actelor de constatare emise de inspectori și, de asemenea, pentru a asigura
practici uniforme și aplicarea uniformă a dispozițiilor legale de către
inspectori.
De exemplu, în cadrul organelor procuraturii există un control ierarhic al
actelor emise de un procuror pentru a verifica dacă prevederile legale au
fost interpretate și aplicate corect, fără a da instrucțiuni specifice pe caz.
O astfel de practică, dacă ar fi implementată în cadrul ANI, ar conduce la
unificarea practicilor interne și ar asigura o aplicare uniformă a
dispozițiilor legale. Ar fi important ca un astfel de filtru să asigure doar
aplicarea corectă și uniformă a legii, dar să nu dea instrucțiuni specifice
inspectorilor cu privire la cazuri concrete.
Se recomandă ca activitățile de monitorizare, control și organizare a
activității inspectorilor să fie efectuate de către șeful Inspectoratului de
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Integritate, însă acest control nu trebuie să constituie o imixtiune în
activitatea inspectorului de integritate sau în procesul decizional al
acestuia, ci instrucțiuni, recomandări, îndrumări neobligatorii în scopul de
a spori calitatea actelor emise.
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
33.

34.

Articolul 18:
Opinia ANI:
la alineatul (1) litera e) va avea următorul cuprins:
„e) are experiență de lucru de cel puţin 3 ani în domeniul studiilor Modificarea propusă ar trebui revizuită, or, daca o persoană a acumulat 15
ani stagiu de muncă și doar primii 3 ani a activat în domeniul studiilor, fapt
deţinute;”;
ce îi permite să fie eligibil pentru funcția de inspector de integritate, s-ar
putea ca pregătirea celui din urmă să nu mai fie în rezonanță cu funcția la
care aspiră. La fel, considerăm că studiile economice nu sunt suficiente
pentru exercitarea eficientă a funcției de inspector de integritate.
Se propune următoarele modificări:
la lit. d) de exclus textul “sau economice”;
lit. e) de păstrat în redacția în vigoare.
Opinia ANI:

Articolul 18:
alineatul (21) se expune în următoarea redacție:
„(21) Prin depunerea actelor, candidaţii acceptă iniţierea verificării Legat de inițiativa excluderii testului poligraf din probele concursului
conform Legii nr.271/2008 privind verificarea titularilor şi a pentru funcțiile de inspectori de integritate.
Probabil este de interesul general al societății ca în funcțiile respective să
candidaţilor la funcţii publice.”
acceadă persoane cu o reputație ireproșabilă. Or, din practica ANI, unul din
candidații la funcția de inspector de integritate, în timpul testării la poligraf,
a recunoscut fapte de luare de mită, fiind vorba de zeci de mii de lei.
Întrebarea este dacă este potrivită o asemenea persoană pentru funcția de
inspector de integritate?
Totodată, reiterăm și conținutul Hotărârii Curții Constituționale nr. 6/2018,
prin care s-a concluzionat că:
Curtea admite faptul că testul poligraf ar putea contribui, în coroborare cu
alte probe în privința cărora nu există dubii, la respingerea unor persoane
lipsite de integritate de la ocuparea funcției de președinte sau de
vicepreședinte al Autorităţii Naționale de Integritate și la prevenirea actelor
de corupție în cadrul acestei instituții (pct. 71).
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35.

Testul poligraf reprezintă, așadar, doar un element care poate fi coroborat
cu alte probe sau care poate fi aplicat împreună cu metode cu caracter
științific incontestabil (pct. 78).
În sensul dat, considerăm necesar de a păstra testul poligraf, iar rezultatele
acestuia să fie considerate doar în coroborare cu alte probe, exact cum a
menționat Curtea Constituțională.
Articolul 19:
Suplimentar, se propune de a modifica art. 17:
la litera a) după cuvintele „la situația averilor deținute” se la litera a) textul „incompatibilităţile şi conflictele de interese ” se substituie
completează cu textul „ , veniturile dobândite și cheltuielile cu textul „ incompatibilităţile, conflictele de interese, restricțiile și
realizate”;
limitările”;
Argumentare:
Propunere de ajustare (completare).

36.

Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
Se propune:

Articolul 19:
la litera d) textul „mandatului, a funcției” se substituie cu textul
În întreg cuprinsul actului normativ, textul “funcției publice sau funcției de
„mandatelor, a funcțiilor”, iar cuvintele „veniturile obținute” se
demnitate publică”, “mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate
substituie cu cuvintele „veniturile dobândite și cheltuielile realizate”;
publică” și “mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică” se
substituie cu textul “funcțiilor prevăzute în art. 3 alin. (1) din Legea nr.
133/2016 privind declararea averii și intereselor personale”.
Argumentare:
Subiecți ai legii nu sunt doar persoanele ce dețin funcții publice sau funcții
de demnitate publică ci și alți agenți publici cum ar fi spre exemplu
conducătorii organizațiilor publice și adjuncții acestora (conducători de
întreprinderi de stat/societăți comerciale cu capital majoritar de stat,
directori și adjuncți de instituții școlare/preșcolare, directori și adjuncți de
instituții publice medicale, etc). Astfel, pentru a nu admite interpretări de
ordin juridic precum că efectele legii nu se răsfrîng asupra acestor
categorii de subiecți ai declarării, modificarea este esențială.
Notă:
Propunerea a fost susținută de Banca Mondială – scrisoarea oficială din 28
iulie 2020.
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37.

Se propune de a modifica art. 19:
la litera e) cuvintele „prevăzute de” se substituie cu cuvintele „ prevăzute
în art. 12 alin. (7) din”;
Argumentare:
Propunere de ajustare (completare).

38.

Articolul 19:
litera f) va avea următorul conţinut:
„f) solicită conducerii organizaţiei publice sau a autorităţii
responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării dispunerea
încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale
persoanei care a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese,
al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor sau în privinţa căreia
s-a constatat, în totalitate sau în parte, o avere nejustificată, printr-o
hotărâre judecătorească definitivă, în cazul în care dispozitivele
actelor de constatare prevăd propunerea de încetarea mandatului, a
raporturilor de muncă sau de serviciu”;

Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
Opinia ANI:
De a exclude cuvintele “propunerea de”.
Odată ce inspectorul de integritate va putea doar propune sancțiunea cu
eliberarea din funcție sau încetarea mandatului, decizia revenind
angajatorului care va acționa într-o procedură disciplinară, mai degrabă că
propunerea inspectorului nu va fi menținută iar persoana nu va fi eliberată
din funcție. Sancțiunile pentru încălcarea regimurilor juridice al averii
(constatarea, în totalitate sau în parte, a unei averi nejustificate), al
conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor, nu
trebuie să fie încadrate și deduse din procedurile disciplinare, ci să fie
aplicate, prin derogare de la legile speciale, în baza prezentei legi. Or, în
speță, prin actul de constatare, inspectorul de integritate a stabilit încălcarea
deja, procedură ce nu necesită a fi reevaluată în cadrul unei proceduri
disciplinare.
Notă:
Aceeași opinie a expus-o și dl Vladislav Gribincea (CRJM), în cadrul
consultărilor publice din 28.07.2021, ora 14:00, „Sala Europa”, sediul
Parlamentului RM.

39.

Articolul 19:
Opinia ANI:
litera g) se expune în următoarea redacție:
„g) întocmesc procese-verbale și acte de constatare în condiţiile la litera g) cuvântul ”întocmesc” se substituie cu cuvintele ”emit și
legii;”
semnează”;
Argumentare:
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Modificarea propusă este importantă deoarece instanțele de judecată, în
unele spețe, au pus la dubii legalitatea actelor semnate de către inspectorul
de integritate. În fapt, se motiva că semnificația verbului ”a întocmi” care,
în opinia instanței, nu înseamnă și “a semna” acte. În circumstanțele date,
considerînd că inspectorul poartă întreaga responsabilitate pentru actele
asumate, modificarea este una esențială.
Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
40.

41.

Articolul 19:
Opinia ANI:
se completează cu lit. i) și se expune în următoarea redacție:
Se propune de a exclude mecanismul de suspendare din funcție.
„i) solicită, în condiţiile legii, suspendarea din funcţie a subiectului
Argumentele sunt expuse în pct. 7 tabel.
declarării pe perioada examinării în instanţă a actului de constatare,
în cazul în care dispozitivul actului de constatare prevede propunerea
de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu.”.
Se propune de a modifica art. 19:
se completează cu litera î) cu următorul cuprins: „ î) asigură, de comun cu
subdiviziunea juridică, reprezentarea intereselor Autorității, pe actele de
constatare pe care le-a emis.”.
Argumentare:
Modificarea propusă este una necesară întru responsabilizarea inspectorului
de integritate care a emis actul de constatare și asigurarea unei reprezentări
eficiente în instanța de judecată a intereselor Autorității în contextul actului
contestat a cărui autor este. Or, doar inspectorul de integritate cunoaște cel
mai bine conținutul documentelor pe care și-a întemeiat actul de constatare
și poate livra argumentele suficiente menținerii acestuia. La fel și instanța
de judecată, din practica ANI, în mai multe spețe solicită prezența
inspectorului de integritate care a emis actul de constatare.

42.

Se propune de a modifica art. 19:
se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: „ (2) Activitățile
desfășurate de către inspectorii de integritate, specificate în alineatul (1), în
privința persoanelor cu funcţii de demnitate publică prevăzute în anexa la
Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de
demnitate publică, țin de competența exclusivă a inspectorilor de integritate
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din cadrul subdiviziunii specializate a Inspectoratului de integritate și care
au o experiență în funcția de inspector de integritate de cel puțin 1 an.” .
Argumentare:
Precedentul ANI a demonstrat că lipsa practicii și a experienței în funcția
de inspector de integritate a condiționat, afectînd inclusiv principiul
celerității, investigarea dosarelor în care sunt vizați demnitarii de stat
(inclusiv dosarele de rezonanță).
În sensul dat, specializarea inspectorilor de integritate ar fi o soluție
potrivită în depășirea carențelor menționate.
Notă:
Necesitatea specializării inspectorilor de integritate este menționată și în
Recomandările experților Consiliului Europei formulate în Documentul
tehnic (06/2021), recomandarea nr. 8.
Doar că, consideră ANI, specializarea propusă în 3 sau 4 structuri de control
specializate (pe declarații de avere și controlul averii, conflicte de interese
și incompatibilități, restricții și limitări), nu este cea mai bună soluție,
deoarece s-ar produce un dezichilibru între volumul sarcinilor realizate de
către inspectorii de integritate (de exemplu, procedurile de control a
regimului juridic al conflictelor de interese sunt cele mai multe, iar cele de
control a restricțiilor și limitărilor sunt cele mai reduse ca număr).
43.

Articolul 20:
la alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
„b) să solicite şi să obţină gratuit informaţiile necesare de la orice
persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de
hârtie şi/sau în format electronic, pentru realizarea atribuţiilor de
verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, precum
și pentru verificarea și/sau controlul respectării regimului juridic al
conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, al restricţiilor şi al
limitărilor;”;

Opinia ANI:
1) De a completa norma cu mențiunea “prin derogare de la prevederile
legilor speciale, să solicite și să ......”.
2) De a exclude textul “verificare și/sau”.
Argumentare:
1) Specificarea este necesară deoarece, unii furnizori de informații
(instituții publice) fac referire la legea lor specială în care se
menționează eliberarea informațiilor pe suport de hîrtie contra cost
(informații din cadastrul bunurilor imobile).
2) Inspectorii solicită informații exclusiv în cadrul unei proceduri de
control inițiate. Utilizarea sintagmei “verificare” ține de controlul
declarațiilor, procedură în cadrul căreia nu sunt solicitate informații sau
documente.
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Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, cităm:
Recomandăm să se specifice că solicitarea de informații acoperă inclusiv
solicitarea informațiilor confidențiale și cu acces limitat.
44.

45.

Articolul 20:
Alineatul (1), se completează cu litera (b1) și se expune în
următoarea redacție:
„ (b1) să solicite, în cadrul procedurilor de control iniţiate, de la
autorităţile anticorupţie (Centrul Naţional Anticorupţie,
Procuratura Anticorupţie, Serviciul de Informaţii şi Securitate,
Ministerul Afacerilor Interne) și/sau de la alte instituţii (Serviciul
Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Agenţia de Recuperare
a Bunurilor Infracţionale, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul
Vamal), efectuarea unor verificări de specialitate sau prezentarea
informaţiilor relevante obiectului controalelor efectuate, inclusiv
despre bunurile imobile sau mobile aflate în alte jurisdicţii;”;
Articolul 20:
Opinia ANI:
La alineatul (1) literele c) și d) cuvântul „verificarea” se substituie la alineatul (1) litera c) și litera d) cuvintele ” verificarea averilor” de
cu cuvintele „verificarea și/sau controlul”;
substituit cu cuvintele ”controlul averilor”.
Argumentare:
Inspectorii de integritate efectuează controale ale respectării regimurilor
juridice (avere, conflict de interese, incompatibilități, restricții și limitări).
Verificări sunt supuse declarațiile de avere și interese personale – în cadrul
procedurii de control a declarațiilor.
Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.

46.

47.

Articolul 20:
Alineatul (1) se completează cu litera e) și se expune în următoarea
redacție:
„e) să efectueze sau să solicite efectuarea evaluărilor și expertizelor
pentru determinarea valorii de piaţă a bunurilor în procedurile de
control;
Articolul 20:
Opinia ANI:
Alineatul (2) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
Propunerea de completare a art. 20 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu lit.
a1) prin care inspectorul de integritate ar fi obligat să respecte metodologia
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48.

„a1) să respecte metodologia de efectuare a verificărilor și a de efectuare a verificărilor și a controalelor și să nu emită, fără o motivare
controalelor și să nu emită, fără o motivare convingătoare, acte care convingătoare, acte care se abat de la practica consolidată a inspectorilor de
se abat de la practica consolidată a inspectorilor de integritate.”;
integritate.” se recomandă a fi modificată cu excluderea textului „și să nu
emită, fără o motivare convingătoare, acte care se abat de la practica
consolidată a inspectorilor de integritate.” Fiecare inspector de integritate
poartă răspundere personală pentru controalele efectuate și nu este ținut să
își desfășoare activitatea conform practicii altor inspectori de integritate, ci,
examinează cauza conform circumstanțelor particulare.
Se propune de a modifica art. 22:
alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Inspectorul de integritate este
responsabil de legalitatea acțiunilor realizate în cadrul procedurilor de
control instrumentate, de calitatea controalelor efectuate și a actelor
întocmite.”.
Argumentare:
Modificarea este una de îmbunătățire a textului normei și de ajustare la
modificarea propusă anterior, potrivit căreia Regulamentul privind
evaluarea calității controalelor efectuate și a actelor întocmite de către
inspectorii de integritate urmează a fi aprobat de președintele ANI.
Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.

49.

50.

La articolul 24 alineatul (2) litera e) se expune în următoarea
redacție:
„e) în cazul constatării ulterior angajării faptului de necorespunderea
cerințelor prevăzute la art.18 alin.(1);”.
Se propune de a modifica art. 24:
la alineatul (2) litera g) va avea următorul cuprins: „g) în cazul în care
rămîne definitiv actul de constatare prin care s-a constatat: o avere
nejustificată, nedeclararea și nesoluționarea unui conflict de interese real,
un conflict de interese consumat, o incompatibilitate nesoluționată în
termen, o restricție sau limitare încălcată;”;
Argumentare:
Propunere de îmbunătățire a normei.
Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
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51.

Se completează cu articolele 241 – 244 cu următorul cuprins:
“Articolul 241. Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea inspectorului
de integritate
(1) În exerciţiul funcţiei, inspectorul de integritate se supune numai legii.
(2) Nici o persoană nu este în drept să intervină în activitățile, în derulare,
de control a averilor, de verificare a declaraţiilor de avere și interese
personale, de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor
de interese, al incompatibilităților, al restricțiilor și al limitărilor,
realizate de inspectorul de integritate.
(3) Împiedicarea lui de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu atrag
răspunderea prevăzută de lege.
(4) Nu constituie imixtiune în activitatea inspectorului de integritate în
sensul alineatului (2) activitățile de monitorizare, control și organizare a
activității subdiviziunii, asigurate de către inspectorul de integritate șef
și controlul exercitat de subdiviziunile cu atribuții de audit, asigurare a
securității și integrității în cadrul instituției, după finalizarea procedurilor
de control.
Articolul 242. Protecţia juridică a inspectorului de integritate
(1) Inspectorul de integritate este persoană inviolabilă şi se află sub
protecţia statului. Persoana, onoarea şi demnitatea lui sunt ocrotite de
lege.
(2) Urmărirea penală a inspectorului de integritate se exercită de către
procuror, cu informarea Consiliului de Integritate.
(3) Atingerea demnităţii şi onoarei, ameninţarea, uzul de violenţă,
atentatul la viaţa inspectorului de integritate, la sănătatea şi la bunurile
lui şi ale membrilor săi de familie atrag răspunderea prevăzută de lege.
Articolul 243. Protecţia socială a inspectorului de integritate
(1) Protecţia socială a inspectorului de integritate se efectuează în
conformitate cu Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public şi Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
(2) Prejudiciul cauzat bunurilor inspectorului de integritate sau bunurilor
rudelor acestuia pînă la gradul I în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale
de serviciu se repară integral, cu drept de regres împotriva persoanelor
culpabile. Cuantumul mijloacelor financiare respective se stabilește și se
acordă în temeiul hotărîrii irevocabile a instanţei de judecată.
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(3) Inspectorul de integritate are dreptul la asistenţă medicală şi la
tratament medical (ambulatoriu şi staţionar) din contul statului în modul
stabilit de Guvern.
(4) Inspectorul de integritate este asigurat obligatoriu de la bugetul de stat
şi din alte surse prevăzute în acest scop.
(5) Inspectorul de integritate, care nu dispune de locuință în mun.
Chișinău și care intenționează să închirieze o locuință în raza mun.
Chișinău în legătură cu activitatea în cadrul Autorității, are dreptul la
compensarea cheltuielilor pentru închirierea (subînchirierea) unei
locuinţe, în proporție de până la 50% din salariul lui de funcție.
Articolul 244. Măsurile de încurajare și promovare
(1) Inspectorul de integritate este stimulat pentru exercitarea eficientă a
atribuţiilor, manifestarea spiritului de iniţiativă, pentru activitate
îndelungată şi ireproşabilă în serviciul public în conformitate cu art.40
din Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public.
(2) Nu pot fi aplicate măsurile de încurajare și promovare inspectorilor de
integritate care au sancțiuni disciplinare nestinse. ”.
Argumentare:
În corespundere cu legea, inspectorul de integritate constituie funcție
publică cu statut special. În context, în prezent, careva norme ce ar
reglementa acest statut special sau care ar explica în ce constă acest statut,
nu există.
La fel, ținînd cont de categoria de subiecți ai declarării care intră în aria
de competență a inspectorilor de integritate și de eventualele pericole la
care se expun, asigurarea unui statut special, stimulentelor salariale,
garanțiilor și protecției din partea statului sunt esențiale.
Notă:
Recomandările experților Consiliului Europei formulate în Documentul
tehnic (06/2021), cităm:
Recomandarea nr. 10.
Având în vedere numărul redus de candidați pentru pozițiile de inspectori
de integritate și ținând cont de opinia majoritară menționată cu privire la
„statutul special”, ar fi util să se ia în considerare posibilitatea includerii
unor stimulente salariale și garanții sociale (dreptul de a călători gratuit
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în transportul public, dreptul la locuință etc.) pentru inspectorii de
integritate din cadrul ANI.
52.

Articolul 26. Etapele controlului averii şi intereselor personale
Inspectorii de integritate verifică declarațiile de avere şi interese
personale; iar în cazurile prevăzute de prezenta lege, inițiază
controlul averii şi al intereselor personale; verifică prealabil
sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice,
precum şi cele din oficiu; și efectuează controlul averii și
intereselor personale.

Opinia ANI:
Se propune păstrarea redacției în vigoare a art. 26, cu completarea acestuia
cu alin. (2) după cum urmează:
se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: „ (2) Controlul averii
și intereselor personale ale persoanelor cu funcţii de demnitate publică
prevăzute în anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor
cu funcţii de demnitate publică, este efectuat în condițiile articolului 19
alineatul (2).”.
se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: „(3) În caz de
concediu anual sau concediu de boală a inspectorului de integritate, sau din
alte cazuri neimputabile voinței părților, scurgerea termenilor de procedură
se suspendă în conformitate cu art. 81 Cod administrativ.”.
Argumentare:
Consecutivitatea acțiunilor este alta decît cea propusă:
- Verificarea prealabilă a sesizării;
- Verificarea declarațiilor de avere și interese personale ;
- Inițierea unui control și realizarea acestuia.
Nu este clar care de fapt sânt etapele controlului exclusiv al averii și ce
presupune acesta. Or, verificarea declarației nu face parte din controlul
averii, la fel și verificarea prealabilă a sesizărilor nu se referă doar la
controlul averii, deoarece acesta poate fi inițiat și privind
incompatibilitățile, conflictele, etc.
Legat de propunerea de completare cu alin. (2) – a se vedea argumentarea
de la pct. 42 tabel.

53.

Articolul 27. Verificarea declaraţiilor de avere şi interese personale
(1) Verificarea declaraţiilor de avere şi interese personale constă în
verificarea depunerii în termen a declaraţiilor de către subiecţii
declarării, verficarea respectării cerinţelor de formă a declaraţiilor de
avere şi interese personale, verificarea dacă există aparența încălcării
regimului juridic de declarare a averii şi a intereselor personale,
precum și verificarea informațiilor declarate de subiectul declarării

Opinia ANI:
Delegarea către CI a atribuției de a identifica zonele de risc și a decide
categoriile de subiecți ai declarării a căror declarații vor fi supuse
controlului, pe lîngă faptul că este a activitate improprie CI, este
compromisă din simplul motiv că în CI se vor afla exponenți ai
executivului, puterii judecătorești, legislativ (exponenți ai unor categorii de
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sau informațiilor obținute de inspector în vederea depistării bănuielii
rezonabile privind existența unei averi nejustificate.
(2) Verificarea declaraţiilor de avere şi interese personale este
iniţiată după expirarea termenului de depunere a declaraţiilor de
avere şi interese personale. Declaraţiile de avere şi interese personale
ce vor fi verificate anual sunt identificate aleatoriu, și aprobate anual
de către Consiliul de Integritate, în funcție de factorii de risc, de
corupție, de vulnerabilitate a subiecților declarării sau a activității
profesionale pe care o desfășoară aceștia.
(3) Cel puţin 40% dintre declaraţiilor de avere şi interese personale
verificate în decursul unui an calendaristic vor viza deputați, miniștri,
judecători, procurori, conducători ai instituțiilor/autorităților publice
autonome.
(4) Declaraţiile de avere şi interese personale supuse verificării se
repartizează aleatoriu inspectorilor de integritate, prin sistemul
electronic de distribuire. Fişa de repartizare și de redistribuire
aleatorie se anexează în mod obligatoriu la dosar.
(5) Verificarea declarațiilor de avere și interese personale se
efectuează în
cel mult
două
luni
din momentul
distribuirii/redistribuirii declarațiilor de avere. Ținându-se cont de
complexitatea cauzei, de volumul de informații ce necesită a fi
obținute și analizate, de comportamentul participanților vizați,
precum și de conduita autorităților relevante, în baza unei solicitări
motivate a inspectorului de integritate, termenul de verificarea
declarațiilor de avere și intereselor personale poate fi prelungit cu
încă o lună de către președintele sau vicepreședintele Autorității.
(6) Redistribuirea declaraţiilor de avere şi interese personale
repartizate spre verificare, se face în modul prevăzut de alin.(4), în
următoarele cazuri:
a) imposibilitatea inspectorului de a-şi exercita atribuţiile timp de cel
puţin 30 de zile din motive de boală, delegare, detaşare, transfer;
b) admiterea de către președintele sau vicepreședintele Autorității a
solicitării motivate a inspectorului de integritate căruia i-au fost
repartizate declarațiile de avere și interese personale;
c) suspendarea din funcţie a inspectorului de integritate în condiţiile
legii;
d) starea de incompatibilitate a inspectorului de integritate;
e) conflictul de interese al inspectorului de integritate;

subiecți ai declarării cu funcții importante în stat, care s-ar putea pomeni
tutelați de către membrii CI).
La fel, normele propun un mecanism anevoios legat de procedurile de
verificare, deoarece:
- nu este clar care anume declarații urmează a fi verificate. Or, în sensul dat
ar fi binevenit instituirea unui termen de decădere – de exemplu 2 ani de
zile de la expirarea termenului limită pentru depunerea declarației (în caz
contrar se poate interpreta că se pot verifica oricare declarații, începând cu
anul 2002 de cînd acestea au început a fi depuse pe suport de hîrtie);
- cum va stabili Consiliul de Integritate care vor fi acele criterii de risc, în
baza cărui act juridic sau metodologii
- conducerea nu trebuie să fie implicată în prelungirea termenelor de
verificare a declarațiilor (este necesară instituirea funcției de șef de
Inspectorat);
- instituirea proceselor verbale prin care se iau decizii urmare a verificării
declarațiilor este inoportună și va însemna o activitate ce va încărca
inspectorul de integritate cu activități suplimentare irelevante. La moment,
inspectorii de integritate, urmare a controlului declarațiilor distribuite
întocmesc note informative despre rezultatele controlului iar în cazul în care
sunt temeiuri – întocmesc sesizări din oficiu privind inițierea procedurilor
de control. Procedura respectivă este una funcțională și suficientă;
- instituirea posibilității contestării în instanța de judecată, în termen de 30
de zile, a procesului verbal de constatare a nedepunerii în termen a
declarațiilor de avere și interese personale sau depunerea tardivă a acesteia,
iarăși generează unele proceduri suplimentare (aducere la cunoștință a
procesului verbal persoanei care a depus DAIP, urmărirea termenului de
contestare), or, nedepunerea sau depunerea tardivă a DAIP înseamnă o
circumstanță faptică care nu necesită proceduri speciale sau complexe de
stabilire a faptelor. Mai mult ca atît, contestarea unui asemenea proces
verbal suspendă toate acțiunile inspectorului pe speță (atragerea la
răspundere contravențională, remiterea demersului pentru depunerea DAIP,
etc.);
- procesul verbal de verificare, conform Codului administrativ, nu este un
act administrativ individual, ci o operațiune administrativă, el nu creează,
modifică sau stinge careva raporturi juridice, dar este un act premărgător
actului de constatare, respectiv poate fi contestat în instanța de judecată doar
concomitent cu actului administrativ individual. Acest act nu poate avea
absolut nici un efect juridic din motiv că în cazurile prevăzute la lit. c), d)
și e) se constată doar aparența unei încălcări și cu toate acestea inspectorul
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f) neverificarea declaraţiei de avere şi interese personale, din motive
nejustificate, pe o durată mai mare de 30 de zile;
g) eliberarea din funcţie a inspectorului de integritate.
(7) Despre redistribuirea declarațiilor în temeiul alin.(6) lit. a), b), d)
- f) este informat Consiliul de Integritate în cel mult 7 zile de la
redistribuire.
(8) După finalizarea verificării, inspectorul de integritate emite un
proces-verbal cu privire la verificarea declaraţiilor de avere şi
interese personale. În funcție de rezultatele verificării, inspectorul de
integritate va emite un proces-verbal cu privire la:
a) constatarea depunerii în termen a declarațiilor de avere și
intereselor personale, întrunirea condițiilor de formă a acesteia și
lipsa aparenței încălcării regimului juridic al declarării averii și
intereselor personale;
b) constatarea nedepunerii în termen a declarațiilor de avere și
interese personale sau depunerea tardivă a acesteia;
c) constatarea aparenței nedeclarării tuturor bunurilor sau intereselor
personale de către subiectul declarării ori declararea eronată sau
incompletă a acestora;
d) constatarea aparenței nedeclarării conflictelor de interese,
incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor
e) constatarea aparenței existenței unei diferențe substanțiale între
veniturile obținute și cheltuielile realizate pe de o parte și averea
dobândită pe de altă parte.
(9) Actul prevăzut la alin.(8) lit b) poate fi contestate în instanța de
judecată de contencios administrativ de la sediul Autorității, în
termen de 30 de zile de la publicarea actului pe pagina web oficială
a autorității.
(10) Dacă în urma verificării declaraţiilor de avere şi interese
personale se constată că subiectul declarării nu a depus sau a depus
tardiv declaraţia de avere şi interese personale, inspectorul de
integritate îi aplică acestuia o sancţiune contravenţională conform
Codului contravenţional al Republicii Moldova. Depunerea
declaraţiei de avere şi interese personale după expirarea termenului
de depunere, în intervalul de timp cuprins între termenul de depunere
şi data iniţierii controlului, se califică ca depunere tardivă a
declaraţiei.
(11) În cazul nedepunerii declaraţiei de avere şi interese personale,
inspectorul de integritate transmite organizaţiei publice în care

va emite o sesizare din oficiu, iar în cazul lit. b) inspectorul va aplica
amendă contravențională. Este de menționat că anume sesizarea din oficiu
v-a fi repartizată aleatoriu dar nu acest act. Emiterea actelor menționate pe
fiecare declarație, impune un volum de lucru enorm pentru inspectori care
de fapt se dublează. Mai mult ca atât emiterea acestor acte v-a crea o
confuzie cu actele emise în urma controlului averii și intereselor personale;
- în tot textul se folosesc sintagmele: aparența rezonabilă (art. 27) sau
suspiciuni rezonabile sau bănuială rezonabilă, dubiu (art. 27 și 33). Se
creează o confuzie între aceste sinonimie, fiind necesară uniformizarea
terminologiei prin utilizarea sintagmei de ,,bănuială”;
- fiecărui inspector sunt repartizate peste 200 de declarații (în total sunt
peste 60 000 de subiecți), întocmirea unui act pe fiecare declarație v-a bloca
activitatea inspectoratului minim pe 2-3 luni, mai ales că în cazul depistării
unor încălcări – inspectorul face o sesizare din oficiu care v-a fi repartizată
și examinată separat. Această norma va reduce semnificativ din lucrul
inspectorului pe control care se va concentra pe scrierea a 200 de acte de
verificare a declarațiilor timp de 2-3 luni (dublând lucru pe hârtie.
Se recomandă excluderea din competența inspectorilor de integritate a
atribuției de verificare dacă există aparența încălcării regimului juridic de
declarare a averii şi a intereselor personale, or această sintagmă „aparența
încălcării regimului juridic„ este una vicioasă, echivocă, arbitrară și care
favorizează apariția abuzului din partea persoanelor implicate în procedura
de control. Mai mult decât atât, lipsesc criteriile privind determinarea
aparenței încălcării regimului juridic al declarării.
ANI consideră necesară de a revizui conținutul propus pentru art. 27,
prin prisma observațiilor de mai sus. Mai mult ca atît, ANI optează
pentru verificarea automatizată a declarațiilor de avere și interese
personale, în cadrul SIA e – Integritate, fără implicarea factorului
uman. Declarațiile selectate în sistem, potrivit criteriilor de risc
predefinite și setate, vor fi distribuite inspectorilor de integritate
pentru realizarea acțiunilor ce se impun.
Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020:
Verificarea respectării cerințelor de formă și conținut ale declarațiilor de
avere și interese personale, precum și validarea datelor din declarațiile de
avere și interese persoanele trebuie să fie automatizată pe deplin prin
intermediul sistemului e-Integritate. Verificarea care nu poate fi
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activează subiectul declarării sau transmite pe numele subiectului
declarării, în cazul în care acesta exercită o funcţie de demnitate
publică, un demers pentru depunerea declaraţiei de avere şi interese
personale în termen de 30 de zile.
(12) Nedepunerea declaraţiei de avere şi interese personale în termen
de 30 de zile de la recepţionarea demersului inspectorului de
integritate sau refuzul de a o depune constituie temei de încetare a
mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu. Inspectorul de
integritate notifică imediat despre aceasta conducerea organizaţiei
publice sau a autorităţii responsabile de numirea în funcţie a
subiectului declarării în vederea declanşării procedurii de încetare a
mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului
vizat de demers. Conducătorul organizaţiei publice sau al autorităţii
responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării este
obligat să informeze Autoritatea cu privire la măsurile întreprinse în
termen de o lună de la data recepţionării notificării inspectorului de
integritate.
(13) Dacă în procesul verificării declaraţiilor de avere şi interese
personale există bănuieli rezonabile privind săvârşirea unei
infracţiuni sau încălcarea legislaţiei fiscale, inspectorul de integritate
sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, organul fiscal.
Sesizarea depusă la organul de urmărire penală sau, după caz, la
organul fiscal nu afectează verificarea declarației de avere și interese
personale inițiată de către inspectorul de integritate. În acest caz,
inspectorul de integritate va continua procedura de verificare.
(14) Dacă în urma verificării declarațiilor de avere și interese
personale inspectorul de integritate constată aparența încălcării
regimului juridic de declarare a averii şi a intereselor personale sau
constată nedeclararea tuturor bunurilor și intereselor personale ori
declararea eronată sau incompletă a acestora, inspectorul de
integritate face o sesizare privind efectuarea controlul averii și
intereselor personale.
(15) Dacă în urma verificării declaraţiilor de avere şi interese
personale inspectorul de integritate constată aparența încălcării
regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilitate,
restricții sau limitări, inspectorul de integritate face o sesizare privind
efectuarea controlului privind respectarea regimului juridic al
conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și
limitărilor.

automatizată poate face parte din controlul ulterior „manual” al
declarațiilor. Nu este necesar de avut o procedură separată de examinare a
conținutului declarațiilor de avere în afara controlului averii. ANI urmează
să stabilească regulile de validare pentru formularele electronice din
sistemul e-Integritate pentru a verifica coerența logică și deplinătatea
formularelor. Astfel de reguli de validare ar determina care secțiuni sunt
obligatorii, care pot fi lăsate necompletate, însă marcate cu „Nu se știe” sau
„Nu este aplicabil” etc. Aceasta ar permite economisirea timpului valoros
al inspectorilor de integritate. Sistemul electronic ar accepta declarațiile
doar dacă ele sunt conforme regulilor de validare și ar avertiza subiectul
declarării înainte de acceptarea formularului în sistem dacă au fost depistate
neconcordanțe sau date lipsă. Astfel toate declarațiile vor fi complete în
măsura cerută de reguli. Aceasta ar elimina necesitatea unor verificări
formale adiționale. Orice date care lipsesc din declarație ar putea fi
verificate în cadrul procedurii de control al averii prin stabilirea exactității
și deplinătății informațiilor prezentate și aplicarea sancțiunii pentru
nedeclararea informațiilor sau denaturarea datelor. O astfel de abordare ar
permite verificarea conformării formale a tuturor declarațiilor și va elimina
necesitatea „regulii de 40%”, adică prevederea din articolul 27(3) al Legii
nr. 132 conform căreia cel puțin 40% din declarațiile verificate în decursul
unui an ar viza persoane cu funcții de demnitate publică.ANI a selectat
acești funcționari printr-un proces decizional discreționar ceea ce prezintă
un motiv de preocupare. Regulile de stabilire a priorităților ar trebui să fie
aplicate verificării reale a declarațiilor („controlul averii”) și nu doar
verificărilor formale pe care ANI trebuie să le aplice tuturor declarațiilor.
Aceasta ar deplasa accentul eforturilor de verificare pe depistarea
încălcărilor substanțiale legate de date false, conflicte de interese, averi
nejustificate etc. ANI urmează să-și demonstreze performanța prin
intermediul controlului averilor și nu prin efectuarea verificărilor formale
care pot fi ușor automatizate. În ceea ce ține de controlul depunerii în
termen, întrucât ANI operează un registru al subiecților declarării, acesta ar
trebui să fie de asemenea automatizat în măsură maximă prin compararea
datelor din registru cu informațiile privind depunerile din sistemul eIntegritate. Dacă anumite cazuri de nedepunere nu pot fi depistate prin
intermediul verificărilor automatizate cu registrul subiecților declarării,
controlul depunerii declarațiilor ar putea fi inițiat urmare a unei plângeri din
partea publicului sau a unei sesizări din partea autorităților. Legea ar putea
obliga organizațiile care angajează subiecții declarării să verifice depunerea
declarațiilor care nu pot fi verificate automat prin intermediul aplicației
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software. Organizația angajatoare ar verifica în registrul public online
depunerea declarațiilor de către subiecții declarării pe care îi angajează și ar
raporta cazurile de încălcări la ANI.
Modificările prezintă o oportunitate de a revizui abordarea existentă față de
verificarea declarațiilor de avere în Moldova. Modificările propun doar
schimbări limitate care abordează în mod insuficient deficiențele principale
ale sistemului actual de declanșatori aiverificării. Analiza anterioară
realizată de experții Băncii Mondiale a constatat că ANI nu utilizează un
cadru clar pentru prioritizarea declarațiilor pentru verificare. O astfel de
prioritizare este deosebit de relevantă și importantă din cauza temeiurilor
largi care declanșează verificarea, de ex., verificarea din oficiu (din cauza
lipsei informațiilor din declarație, din cauza nedepunerii declarației sau a
depunerii tardive și în baza informațiilor din surse deschise) și verificarea
bazată pe sesizarea din partea unei persoane fizice sau juridice. Modificările
propuse (noul alineat 5) introduc o condiție pentru inițierea „controlului
averii” în baza nedepunerii declarației și anume că subiectul declarării
trebuie să fie avertizat despre nedepunere și că verificarea este inițiată doar
dacă subiectul declarăriinu a depus declarația timp de 30 de zile sau a
refuzat s-o depună în alt mod. Aceasta nu elimină controlul automat al averii
în baza motivelor formale de nedepunere. Aceasta nu permite de acordat
prioritate verificării.Apare de asemenea și întrebarea care ar fi obiectul unui
asemenea control, dacă declarația încă nu a fost depusă. Legea nu
autorizează ANI să verifice averea din afara declarației. Articolul 26 face o
legătură clară dintre verificare („controlul averii”) și datele din declarație.
Dacă declarația nu a fost depusă, atunci nu este nimic de verificat.
Recomandăm să nu se impună verificarea obligatorie a averii doar pentru
că declarația nu a fost depusă la timp sau pentru că există vreo
neconcordanță formală în declarație. Mai degrabă, este mai bine de stabilit
în lege sau legislația secundară reguli privind stabilirea priorităților de
verificare în baza riscurilor. Ar putea exista opțiuni diferite de introducere
a acestei prioritizări. De exemplu, legea ar putea impune următoarele: - 50%
de verificări ale averilor vizează declarațiile depuse de persoane care dețin
funcții de demnitate publică. Legea ar putea numi funcțiile specifice sau ar
putea face referință la Legea Republicii Moldova cu privire la statutul
persoanelor cu funcții de demnitate publică. Declarațiile depuse de aceste
persoane ar putea fi selectate pentru verificare în mod aleatoriu prin
intermediul unui software automatizat; - 40% de verificări ale averilor sunt
declanșate de analiza automatizată a riscurilor a declarațiilor, inclusiv prin
intermediul verificărilor încrucișate cu registrele și bazele de date
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guvernamentale externe; - 10% de verificări ale averilor se bazează pe
sesizările recepționate de la persoane fizice, entități juridice, agenții publice
și depistate de ANI în urma propriei sale monitorizări a mass-media și
internetului. Proporția diferitor declanșatori ai verificării ar putea fi diferită.
O anumită proporție (de ex., 5%) ar putea fi alocată de asemenea verificării
declarațiilor selectate în mod aleatoriu din totalul declarațiilor. Legea sau
regulamentele ar putea stipula că ANI efectuează verificarea într-o ordine
(secvență) stabilită începând de la declarațiile cu nivelul cel mai înalt de
prioritate. Astfel ANI ar procesa atât de multe declarații cât ar avea
capacitatea să o facă, iar legea nu va impune realizarea unei sarcini
imposibile de verificare a sute de declarații.
Recomandările experților Consiliului Europei formulate în Documentul
tehnic (06/2021), cităm:
Recomandările nr. 29 - 31.

54.

Articolul 28. Iniţierea controlului averii şi al intereselor personale
(1) Autoritatea inițiază controlul averii şi al intereselor personale
din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau juridice, în
conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale metodologiei de
efectuare a controlului averii şi al intereselor personale şi privind
respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al
incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor.
(2) Controlul din oficiu se iniţiază printr-o sesizare de către
preşedintelele ori vicepreşedintele Autorităţii sau de către

Dezvoltarea capacităților de verificare automatizată cu scopul de a ajunge
la capacitatea de a efectua controale anuale în privința a cel puțin 10-20%
din declarații.
Pentru a direcționa mai bine eforturile către funcționarii care au comis mai
probabil încălcări, pe termen lung, selecția declarațiilor ar trebui să se
bazeze mai mult pe o evaluare sistematică a riscurilor. Printre criteriile de
risc ar putea fi indicii informale (inclusiv rapoarte și cercetări din massmedia) și indicii formale (infracțiuni de corupție detectate, plângeri)
privind corupția care are loc în anumite instituții sau care sunt comise de
anumite categorii de funcționari.
Ar trebui să se completeze domeniul de aplicare al controlului
declarațiilor, în conformitate cu articolul 27 din Legea nr. 132, cu
elementul de evaluare prima facie a plauzibilității economice a
declarațiilor și să se ajusteze Metodologia în consecință, după caz.
Opinia ANI:
Legat de sesizările anonime care pot servi temei pentru efectuarea
controlului din oficiu.
Norma respectivă este una derogatorie de la prevederile Codului
administrativ potrivit căruia acestea nu pot fi examinate. Mai mult ca atît,
ANI are deja un precedent judiciar, atunci cînd actul de constatare a fost
anulat din cauza că s-a dat curs la un demers care avea la origine o petiție
anonimă (în fapt, CNA a remis o petiție anonimă, iar ANI a inițiat un control
la demersul CNA).
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inspectorul de integritate. Controlul din oficiu este iniţiat în cazul
prevăzut la art.27 alin.(14), precum şi în baza informaţiilor publice
sau sesizărilor anonime. Sesizarea privind efectuarea controlului
din oficiu se distribuie conform art. 30, care se aplică în modul
corespunzător.

55.

56.

La caz, ar fi binevenit ca norma să fie reformulată, în sensul că ANI să
verifice informațiile conținute în petițiile anonime accesînd sursele publice,
iar în cazul în care apare bănuiala rezonabilă să se autosesizeze în baza
acestor surse publice dar nu în baza unei petiții anonime.

La fel, rezultă că inspectorul va fi obligat să inițieze controlul daca
președintele, vicepreședintele a depus o sesizare. În realitate însă aceste
sesizări se depun fără a consulta bazale de date și informațiile publice pot
să nu fie veridice. Din acest motiv sesizările depuse de președinte,
vicepreședinte și inspectori, urmează să fie verificate prealabil conform art.
31, dar nu să constituie temei obligatoriu pentru inițiere.
Articolul 29. Depunerea sesizărilor
Opinia ANI:
(1) Persoanele fizice și juridice pot depune, în condițiile legii, Reiterăm opinia de la pct. 54 tabel, legat de petițiile anonime.
sesizări în adresa Autorității în formă scrisă, prin poștă sau fax, în Suplimentar, nu este clară norma de la alin. (2), precum că ANI nu are
formă electronică sau în mod verbal fiind consemnat într-un dreptul de a respinge sesizarea pe motiv că nu ține de competența sa și este
proces-verbal.
obligată să primească sesizarea și să o examineze în condițiile legii. A(2) Autoritatea nu are dreptul de a respinge sesizarea pe motiv că priori, ANI recepționează și petiții care nu țin de competența acesteia și,
nu ține de competența sa. Autoritatea este obligată să primească potrivit Codului administrativ, le remite potrivit competențelor, or, ANI nu
sesizarea și să o examineze în condițiile legii.
își poate aroga competențele altor instituții și organe publice.
(3) Sesizările anonime pot servi drept temei pentru efectuarea
controlului din oficiu.
Se recomandă excluderea posibilității de a iniția controlul în baza sesizărilor
anonime. Or, în caz contrar, se creează condițiile de a apărea un abuz din
partea persoanelor care, nefiind obligate să își dezvăluie identitatea, vor
depune sesizări în mod nejustificat. De asemenea, în cazul în care,
persoanele care au depus sesizări anonime, urmează a fi atrase în procedura
de control, pentru a depune mărturii, documente relevante, acest fapt va fi
imposibil de exercitat în condițiile în care, inspectorul de integritate, nu
cunoaște identitatea autorului sesizării.
Articolul 30. Distribuirea aleatorie a sesizărilor
Opinia ANI:
(1) Sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, Din practica instanțelor de judecată, se interpretează diferit momentul
precum şi cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi repartizării aleatorii. Din această cauză, este necesar de a reglementa cu
lucrătoare şi se repartizează aleatoriu prin sistemul electronic de claritate termenul în care se repartizează aleatoriu sesizarea (se propune
distribuire a sesizărilor.
termenul – 3 zile lucrătoare de la înregistrare).
(2) Redistribuirea sesizărilor repartizate inspectorilor de integritate
se poate face în condiţiile art. 27 alin. (6) din prezenta lege.
La fel, se propune completarea cu alineatul (3) cu următorul cuprins: „(3)
Sesizările în care sunt vizate persoanele cu funcţii de demnitate publică
prevăzute în anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor
cu funcţii de demnitate publică, se distribuie sau redistribuie aleatoriu către
inspectorii de integritate specificați în articolul 19 alineatul (2).”.

34

57.

58.

59.

Articolul 31. Verificarea prealabil al sesizărilor depuse de
persoanele fizice sau persoanele juridice
(1) În termen de 30 zile de la data repartizării sesizării depuse de
persoanele fizice sau persoanele juridice, inspectorul de integritate
efectuează verificarea prealabilă al acestora. În cadrul controlului
prealabil, inspectorul de integritate verifică existenţa aparenței
privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii şi a
intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu
emiterea de către inspector a unui proces-verbal de iniţiere a
controlului sau de refuz al iniţierii controlului.
(2) Procesul-verbal de iniţiere a controlului sau de refuz al iniţierii
acestuia va cuprinde:
a) anul, luna şi ziua întocmirii lui;
b) numele, prenumele şi funcţia celui care l-a întocmit;
c) numele, prenumele şi domiciliul subiectului controlului;
d) temeiurile şi motivele iniţierii controlului sau ale refuzului de
iniţiere a acestuia;
e) semnătura celui care a întocmit actul.
(3) Procesul-verbal menționat în alin.(2) se publică pe pagina web
oficială a Autorității în cel mult 7 zile de la emitere.
Articolul 32. Drepturile persoanei supuse controlului averii şi al
intereselor personale
Persoana supusă controlului averii şi al intereselor personale are
dreptul:
a) să ia cunoştinţă de actele şi de materialele controlului, inclusiv
sesizarea depersonalizată;
b) să fie informată despre inițierea controlului menționat la art.33;
c) să fie asistată de un avocat sau avocat-stagiar;
d) să prezinte date şi informaţii suplimentare pe care le consideră
necesare;
e) să conteste, în condiţiile legii, actul de constatare emis de către
inspectorul de integritate.
Articolul 33. Controlul averii şi al intereselor personale
(1) Controlul sesizărilor depuse conform art.28 alin.(2), precum și
cele pe marginea cărora a fost emis un proces-verbal de inițiere a

Argumentare:
A se vedea argumentarea de la pct. 42 tabel.
Opinia ANI:
Considerăm redacția actuală a alin. (1) art. 31 mai reușită. Suplimentar se
propune, la alineatul (1) după textul ”regimului juridic de declarare a averii
și a intereselor personale” de completat cu textul ”, precum și prezența unor
eventuale diferențe substanțiale între averea dobîndită și veniturile
obținute”, iar după textul ”prin intermediul sistemului informațional eIntegritate” de completat cu textul ”, precum și altor baze de date, registre
de stat puse la dispoziția inspectorului de integritate.”.
Argumentare:
Articolul propus nu se extinde asupra sesizărilor din oficiu, or și sesizările
respective la fel sunt supuse verificării prealabile.
Se operează cu termenul de verificare a aparenței (?), fiind eludate
prevederile privind verificarea respectării cerințelor de formă, de conținut
și existența unei bănuieli rezonabile, validarea datelor din declarații prin
intermediul SIA e – Integritate.
Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
Opinia ANI:
în primul alineat, după cuvintele „intereselor personale” de completat cu
cuvintele „ , în cadrul procedurii de control,”;
Argumentare:
Completarea este necesară pentru a clarifica suficient intervalul în care
subiectul beneficiază de drepturile enumerate. Or, în situația unui cobtrol
finalizat, realizarea drepturilor respective nu poate fi asigurată în volum
deplin de către ANI (de exemplu, dreptul de a prezenta date şi informaţii
suplimentare pe care le consideră necesare).
Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
Opinia ANI:
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controlului conform art.31 alin.(1) se efectuează conform
prezentului articol.
(2) Cel puţin 40% dintre controalele de avere şi interese personale
finalizate în decursul unui an calendaristic vor viza deputați, miniștri,
judecători, procurori, conducători ai instituțiilor/autorităților publice
autonome. Controalele de avere și interese personale efectuate din
oficiu de Autoritate sunt identificate aleatoriu și aprobate anual de
către Consiliul de Integritate, în funcție de factorii de risc, de
corupție, de vulnerabilitate a subiecților declarării sau a activității
profesionale pe care o desfășoară aceștia.
(3) În procesul de control al averii şi al intereselor personale,
inspectorul de integritate verifică datele şi informaţiile privind
averea existentă a persoanei supuse controlului, precum şi
modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării
mandatelor, a funcţiilor publice sau de demnitate publică. Controlul
poate fi inițiat pe durata exercitării mandatelor, a funcţiilor publice
şi de demnitate publică, precum şi în decurs a trei ani după încetarea
exercitării acestora.
(4) Controlul averii și intereselor personale se extinde asupra
soțului/soției, părinților/socrilor și copiilor persoanei supuse
controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj
sau dacă are persoane la întreţinere, verificarea se va extinde şi
asupra averii acestor persoane.
(5) Dacă există aparența sau suspiciuni rezonabile că bunurile
persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor
persoane, verificarea se va extinde şi asupra acestor bunuri și
persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri şi bunuri
obţinute din donaţii, verificarea se va extinde și asupra donatorului.
(6) În cadrul procesului de efectuarea controlului averii şi intereselor
personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice
măsuri și să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de
drept public ori privat, inclusiv instituţiilor financiare, oferirea cu
titlu gratuit a documentelor şi informaţiilor necesare pentru
realizarea controlului.
(7) La solicitarea inspectorului de integritate, subiecţii menţionaţi la
alin.(4), (5) și (6) sînt obligaţi să prezinte Autorităţii pe suport de
hârtie sau în format electronic în termen de 15 de zile de la
receptionarea solicitării, datele, informaţiile, înscrisurile şi
documentele justificative solicitate. În cazul în care inspectorul de

Se propune ca cel puțin 40% din controalele de avere și interese personale
finalizate să vizeze deputați, miniștri, judecători, etc. Controalele de avere
din oficiu urmează să fie identificate de către CI.
Pornind de la faptul că un control este precedat de o sesizare, nu este clar
cum poate fi asigurat procentajul. CI nu poate deliberat să decidă inițierea
controlului, neavând just temei (sesizare persoane fizice/juridice sau
sesizare din oficiu). A nu se confunda cu procedura de verificare (control)
a declarațiilor de avere și interese personale.
Suplimentar, implicarea CI riscă să pună la dubii derularea procesului, or
unii membri ai CI provin din mediul deputaților, judecătorilor și
procurorilor.
Legat de conținutul alin. (3), reiterăm propunerile și argumentele expuse în
pct. 2 din tabel, în sensul utilizării noțiunii de - funcțiile prevăzute în art. 3
alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor
personale în loc de mandate, a funcţii publice şi de demnitate publică.
Legat de conținutul propus la alin. (14), conducerea ANI nu trebuie să aibă
implicare în procedurile de control ale inspectorilor de integriate, atribuția
respectivă urmând a fi asigurată de către inspectorul de integritate – șef.
La fel, fixarea unui termen concret pentru realizarea controlului ar putea
prejudicia efectuarea completă și obiectivă a controlului. De exemplu în
cazul dispunerii unei expertize complexe, sau solicitării informațiilor de la
autoritățile competente a altor state, termenul de 18 luni poate fi depășit.
Există cazuri când dosarul nu poate fi finisat din motive independente de
voința inspectorului de integritate. Ar fi binevenit de a opera cu noțiunea
de termen rezonabil care v-a fi stabilit pe fiecare dosar în parte și prelungit
de către șeful Inspectoratului de integritate.
Mai mult ca atât, controlul averii nu va dura de fapt 12 luni, dar aproximativ
10 luni, din motiv ca, începând cu luna aprilie-mai, inspectorii vor verifica
doar declarații si vor întocmi acte privind verificarea acestora, cu
publicarea actelor de verificare, efectiv sesizările repartizare in martieaprilie se vor lua în lucru abia prin luna iunie.
Se propune următoarea redacție la alineatul (11):
(11) Pentru clarificarea tuturor neconcordanţelor dintre valoarea declarată
şi valoarea reală a bunurilor menţionate în declaraţie, inspectorul de
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integritate constată că subiecţii menţionaţi la alin.(4), (5) și (6) nu iau furnizat în termen informaţia solicitată privind averea şi veniturile
persoanei în cauză sau iau furnizat date neautentice, acesta le va
aplica sancţiunea prevăzută de Codului contravenţional al Republicii
Moldova.
(8) Inspectorul de integritate poate solicita informaţiile necesare
pentru desfăşurarea activităţii sale, și de la autoritățile competente
din alte state precum şi de la organizaţiile şi asociaţiile internaţionale
în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova
este parte.
(9) Dacă persona supusă controlului, membrii familiei, persoanele
apropiate acesteia sau alte persoane menționate la alin.(5) nu prezintă
documentele și informațiile solicitate, inspectorul de integritate
poate constata, dacă alte documente sau informații nu sugerează
contrariul, că suspiciunile sale cu privire la încălcarea regimului
juridic de declarare a averii şi a intereselor personale sunt întemeiate.
(10) În cazul în care inspectorul de integritate are dubii rezonabile că
persoana supusă controlului deţine şi alte bunuri decât cele înscrise
în declaraţia de avere şi interese personale ori există aparența
diferenţei substanţiale între veniturile obținute, cheltuielelor
suportate şi averea deţinută, inspectorul de integritate îi solicită
persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea
acestei diferenţe. Inspectorul invită persoana supusă controlului
pentru ca aceasta să-și prezinte punctul de vedere. Punctul de vedere
urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare.
Neprezentarea informațiilor sau dovezilor privind justificarea
diferenței dintre veniturile obținute, cheltuielelor suportate şi averea
deţinută personal de subiectul declarării sau prin intermediul unor
terţi, reprezintă suspiciune/bănuială rezonabilă de deținerea unei
averi nejustificate.
(11) Pentru clarificarea tuturor neconcordanţelor dintre valoarea
declarată şi valoarea reală a bunurilor menţionate în declaraţie,
inspectorul de integritate poate dispune evaluarea sau expertiza
acestora. Persoana supusă controlului poate să evalueze bunurile pe
cont propriu.
(12) În cazul în care se constată existenţa unei bănuieli rezonabile
privind săvârşirea unei infracţiuni sau încălcarea legislaţiei fiscale,
la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează
organele de urmărire penală sau, după caz, organele fiscale. Organele

integritate poate dispune evaluarea sau expertiza acestora iar persoana
supusă controlului este obligată să prezinte bunul sau să acorde acces
la acesta. Refuzul de a prezenta bunul se consemnează într-un procesverbal.
Persoana supusă controlului poate să evalueze bunurile pe cont propriu.
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de urmărire penală şi organele fiscale au obligaţia să informeze
inspectorul de integritate cu privire la decizia luată. Autoritatea este
în drept să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală,
al procurorului și al organului fiscal.
(13) În cazurile menţionate la alin.(12), inspectorul de integritate
continuă procedura de control.
(14) Controlul averii și intereselor personale se efectuează în cel mult
12 luni de la repartizarea sesizării. Ținându-se cont de complexitatea
controlului, de comportamentul participanților vizați și a autorităților
relevante, în baza unei solicitări motivate a inspectorului de
integritate, președintele sau vicepreședintele Autorității poate
prelungi termenul de efectuarea controlului până la cel mult 18 luni.
Articolul 34. Rezultatele controlului averii şi al intereselor
personale
(1) Dacă inspectorul de integritate constată că între averea dobândită
în timpul exercitării mandatelor, a funcţiilor publice sau de demnitate
publică şi veniturile obţinute și cheltuielile suportate în aceeaşi
perioadă este o diferenţă substanţială, acesta întocmeşte un act prin
care constată încălcarea regimului juridic al declarării averilor și
intereselor personale.
(2) Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1),
inspectorul de integritate emite un act prin care încetează controlul.
(3) La solicitarea inspectorului de integritate, persoana în privinţa
căreia s-a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și
intereselor personale poate fi suspendată din funcţie până în
momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.
(4) Din momentul în care actul de constatare privind existența, în
totalitate sau în parte, a unei averi nejustificate a rămas definitiv,
inspectorul de integritate sesizează, în termen de cel mult 5 zile,
conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de
numire în funcție a subiectului declarării în vederea încetării
mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.
(5) În cazurile prevăzute la alin.(3) și (4), inspectorul de integritate
depune o cerere în adresa conducerii organizații publice sau
autorității responsabile de numire în funcție a subiectului declarării
în vedere dispunerii suspendării din funcție a subiectului declarării
pe perioada examinării în instanţă a actului de constatare, sau, după
caz, în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de
serviciu ale acestuia. Cererea inspectorului urmează a fi examinată

Opinia ANI:
1)
Legat de conținutul alin. (1), reiterăm propunerile și argumentele
expuse în pct. 2 din tabel, în sensul utilizării noțiunii de - funcțiile prevăzute
în art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și
intereselor personale în loc de mandate, a funcţii publice şi de demnitate
publică.
Se propune de a utiliza formularea – existența diferenței substanțiale între
averea dobândite/cheltuielile suportate în timpul exercitării mandatelor, a
funcţiilor publice sau de demnitate publică şi veniturile obţinute în aceeaşi
perioadă.
2)
Legat de alin. (3) și (5), se propune excluderea posibilității de
suspendare. Argumentele sunt expuse în pct. 7 tabel.
3)
La alin. (4), se propune de a substitui textul ”5 zile” cu ”15 zile
lucrătoare”.
4)
La alin. (6), se propune de a specifica că cerința de confidențialitate
nu se aplică la demersurile sau sesizările parvenite, prin scrisoare oficială,
de la instituțiile publice.
5) Legat de confiscarea averii.
Nu este clar momentul în care Autoritatea va înainta acțiunea de confiscare,
or, la moment contestarea actelor de constatare suspendă acțiunile de
confiscare ale Autorității pînă la luarea unei decizii de către instanța de
contencios administrative. La fel, ținînd cont de specializarea instanțelor de
judecată, suntem reticienți asupra posibilității legale ca acțiunea de
confiscare să fie examinată în cadrul aceleiași proceduri în care s-a
contestat actul de constatare.
O soluție ar fi, aplicarea măsurii asiguratorii până la pronunțarea instanței
de contencios administrativ pe actul de constatare iar în cazul menținerii
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de conducerea organizații publice sau autorității responsabile în actului printr-o hotătîre judecătorească definitivă (or rămînerea definitivă a
termen de 30 de zile de la primirea acesteia. Din momentul primirii actului de constatare prin necontestare), Autoritatea să depună acțiunea de
cererii, organizația sau autoritatea responsabilă de numire în funcție confiscare.
a subiectului declarării dispune inițierea procedurii administrative în
condițiile art.69 din Codul administrativ. Procedura administrativă
se finalizează prin emiterea sau refuz de emitere a unui act
administrativ individual sau prin efectuare sau refuz de efectuare a
unei operațiuni administrative. Dacă organizația sau autoritatea
responsabilă de numire în funcție refuză să emită actul administrativ
individidual, refuză să efectueze operațiunea administrativă sau nu
examinează cererea inspectorului de integritate în termenul prevăzut
de legislație, inspectorul este în drept să conteste acțiunile/inacțiunile
organizației sau autorităției responsabile de numire în funcție în
instanța de judecată în condițiile art.189 Cod administrativ.
(6) Acţiunile şi actele efectuate de inspectorul de integritate în
cadrul controlului averii nu sînt publice, cu excepţia actelor
menționate la art. 27 alin. (8), art. 31 alin. (3) și art. 34 alin. (1), (2)
și (5), care se publică pe pagina web oficială a Autorităţii în cel mult
7 zile de la emitere cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor
cu caracter personal. Numele și prenumele persoanei supuse
controlului se păstrează în actul publicat pe pagina web oficială.
Datele de identificare a persoanelor care depune sesizări în adresa
Autorității sunt confidențiale, cu excepția cazului în care persoana
care depune sesizarea acceptă în mod expres sau solicită ca datele
sale să fie publice.
(7) În situația prevăzută la alin. (1), Autoritatea aplică orice măsuri
de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la
sediul Autorității în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate
sau încasării în folosul statului a valorii acesteia. În cazul contestării
actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării
averilor și intereselor personale, Autoritatea poate solicita
confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a
actului de constatare.
Articolul 35. Actul de constatare
Opinia ANI:
(1) Actul de constatare va cuprinde următoarele:
1) În alin. (1) lit. a), de substituit cuvântul ”întocmirii” cu cuvîntul
a) partea introductivă, în care se indică data şi locul întocmirii
”emiterii”. Argumentarea – pct. 39 tabel;
actului, numele şi prenumele inspectorului de integritate, funcţia şi
2) În alin. (1) lit. b), de completat după cuvântul ”evaluărilor” cu ”și
datele privind persoana supusă controlului, motivul controlului;
expertizelor”. Argumentarea – inspectorul poate dispune și
expertize.
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b) partea descriptivă, care cuprinde: poziția persoanei supuse
3) În alin. (1) lit. d), alin. (2), de exclus mecanismul prin care
controlului; constatarea diferenţelor substanţiale nejustificate sau a
inspectorul doar poate propune, în procedură disciplinară, aplicarea
părţii nejustificate din avere; rezultatele evaluărilor;
unei sancțiuni iar decizia o ia angajatorul. Argumentarea – pct. 38
c) constatarea şi decizia luată;
tabel. În fapt, inspectorul trebuie să dispună ridicarea mandatului
d) propunerea sancțiunii ce urmează a fi aplicată de autoritatea
sau încetarea funcției, nu în cadrul unei proceduri disciplinare, dar
responsabilă de numirea în funcție a subiectului declarării;
ca efect al prezentei legi;
e) informația cu privire la exercitarea căilor de atac.
4) Suplimentar la cele menționate în alin. (1), dispozitivul actului de
(2) În dependență de încălcarea constatată, inspectorul de integritate
constatare mai conține și: dispunerea înaintării acțiunii de
va propune conducerii organizației publice sau autorității
confiscare; dispunerea depunerii acțiunii privind nulitatea actelor
responsabile de numire în funcție a subiectului declarării,
emise cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese;
declanșarea procedurii disciplinare și aplicarea sancțiunii sub forma
dispunerea aplicării interdicției de a ocupa funcții.
de avertisment sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de
5) La alin. (2), se propune de a exclude mecanismul de suspendare
muncă sau de serviciu ale acestuia. Inspectorul de integritate, de
din funcție. Argumentarea – pct. 7 tabel.
asemenea este în drept să solicite conducerii organizației publice sau
6) La alin. (3), se propune ca după cuvintele ”5 zile” de completat cu
autorității responsabile de numire în funcție, dispunerea suspendării
cuvântul ”lucrătoare”.
din funcție a subiectului declarării până la rămânerea definitivă a
actului de constatare. Suspendarea se solicitată doar în cazul în care Notă:
dispozitivul actului de constatare prevede propunerea de încetare a Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei modificarea propusă.
vizate de actul de constatare.
(3) Inspectorul de integritate, în termen de 5 zile de la emiterea
actului, îl transmite în scris persoanei supuse controlului, organelor
de urmărire penală sau organelor fiscale.
(4) Actul de constatare transmis organelor de urmărire penală sau
organelor fiscale este examinat în mod obligatoriu de către aceste
instituţii. Ele urmează să întreprindă de urgenţă măsurile care se
impun potrivit competenţelor lor legale şi să informeze inspectorul
de integritate cu privire la măsurile întreprinse. Autoritatea este în
drept să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală, al
procurorului și al organului fiscal.
62.

Articolul 36. Contestarea actului de constatare
(1) Actele de constatare menționate la art.34 alin. (1) și (2) pot fi
contestate în instanța de judecată de contencios administrativ de la
sediul Autorității, în termen de 30 de zile de la data recepționării, de
către persoana supusă controlului, autorul sesizării sau persoanele
menționate la art. 33 alin. (4) și (5).
(2) Dacă actul de constatare nu a fost contestat în termenul prevăzut
la alin.(1), actul de constatare rămâne definitiv, iar Autoritatea îl

Opinia ANI:
La alin. (1) de completat, pe final, cu următorul text: “, fără respectarea
procedurii prealabile” iar textul “autorul sesizării sau persoanele menționate
la art. 33 alin. (4) și (5)” de exclus.
Argumentare:
Subiectul controlului își exercită drepturile prevăzute de lege în cadrul
procedurii de control. Invocarea încălcărilor în cadrul procedurii de control,
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expediază, în termen de 15 zile, organelor competente în vederea
executării actului de constatare şi luării altor măsuri legale care se
impun.
(3) Conducătorul organizaţiei publice, sesizat în temeiul alin.(2), este
obligat să informeze Autoritatea despre măsurile întreprinse în
termen de o lună.
Articolul 37 se expune în următoarea redacție:
Articolul 37. Controlul privind respectarea regimului juridic al
conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și
limitărilor
(1) Autoritatea efectuează controlul privind respectarea regimului
juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor
și limitărilor din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau
juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale
metodologiei de efectuare a controlului averii şi al intereselor
personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de
interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor.
(2) Controlul din oficiu se iniţiază printr-o sesizare de către
preşedintelele ori vicepreşedintele Autorităţii sau de către inspectorul
de integritate. Controlul din oficiu este iniţiat în cazul prevăzut la art.
27 alin.(15), precum şi în baza informaţiilor publice și sesizărilor
anonime. Sesizarea privind efectuarea controlului din oficiu se
distribuie conform art. 30, care se aplică în modul corespunzător.
(3) După repartizarea aleatorie a sesizărilor de efectuare a controlului
privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al
incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor, inspectorul de
integritate va iniţia verificarea prealabilă a acestora.
(4) Prevederile art.30, art.31, art.32, art.33 alin.(6)-(8), (12)–(14) și
art.35, se aplică în mod corespunzător.
(5) Controlul poate fi inițiat dacă de la admiterea conflictului de
interese, apariția stării de incompatibilitate, restricție sau limitare nu
au trecut mai mult de cinci ani.

după emiterea actului de constatre, se examinează de către instanța de
judecată la examinarea legalității actului de constatare contestat.
Contestarea actului de către alte persoane decît subiectul controlului
contravine Codului administrativ. Nu persistă un drept sau interes legal
lezat, precum și temeiul de contestare a unui act, art. 189 Cod.
Opinia ANI:
1) Legat de sesizările anonime care pot servi temei pentru efectuarea
controlului din oficiu, considerăm necesar de a revizui propunerea prin
prisma argumentelor aduse în pct. 52 tabel.
2) La alin. (5), nu este clar ce se întîmplă atunci cînd este vorba de o
incompatibilitate care persistă și care a demarat mai mult de 5 ani în urmă
sau, aceeași situație, cînd este vorba de un contract încheiat în stare de
conflict de interese care continua să producă efecte. Considerăm necesar de
a dezvolta norma cu aceste situații neacoperite.
La caz, ANI propune următoarea redacție a alin. (5): “Controlul poate fi
inițiat dacă de la admiterea conflictului de interese, apariția stării de
incompatibilitate, restricție sau limitare nu au trecut mai mult de 3 ani. În
cazul în care încălcarea admisă produce în continuare efecte juridice,
termenul de decădere de 3 ani nu se aplică”.
3) Alin. (4) de completat cu prevederea privind trimiterea la art. 26.
Notă:
Recomandările experților Consiliului Europei formulate în Documentul
tehnic (06/2021), cităm:
Recomandarea 28.
Se recomandă stabilirea unui termen de prescripție de 3 ani pentru
investigarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a respectării
restricțiilor.
Se propune de a modifica art. 38:
la alineatul (1) cuvântul ”stabilește” se substituie cu cuvântul ”constată”;
Nota:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
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65.

66.

Articolul 38:
la alineatul (1) litera c) după cuvântul „restricţiile” se introduc
cuvintele „şi limitările”;
Se propune de a modifica art. 38:
la alineatul (2) cuvântul ”întocmeşte” se substituie cu cuvântul ”emite” iar
cuvântul ”întocmirii” se substituie cu cuvântul ”emiterii”.
Argumentare: - pct. 39 tabel.

67.

68.

Nota:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
Articolul 38:
Opinia ANI:
se completează cu alineatul (11) și (12) și se expune în următoarea La alin. (12), se propune de a specifica că cerința de confidențialitate nu se
redacție:
aplică la demersurile sau sesizările parvenite, prin scrisoare oficială, de la
„(11) Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1), instituțiile publice.
inspectorul de integritate emite un act prin care încetează controlul.
(12) Acţiunile şi actele efectuate de inspectorul de integritate în
cadrul controlului privind respectarea regimului juridic al
conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi
limitărilor nu sînt publice, cu excepţia actelor menționate la art.31
alin.(3), art. 38 alin. (1) și (11), art.39 alin.(22), art.40 alin.(4) și art.41
alin.(5) care se publică pe pagina web oficială a Autorităţii în cel
mult 7 zile de la emitere cu respectarea legislaţiei privind protecţia
datelor cu caracter personal. Numele și prenumele persoanei supuse
controlului se păstrează în actul publicat pe pagina web oficială.
Datele de identificare a persoanelor care depune sesizări în adresa
Autorității sunt confidențiale, cu excepția cazului în care persoana
care depune sesizarea acceptă în mod expres sau solicită ca datele
sale să fie publice.”
Articolul 38:
Opinia ANI:
Alineatul (3) se expune în următoarea redacție:
Prevederea contravine art. 36 alin. (1) din proiect, conform căreia actele de
1
„(3) Actele de constatare prevăzute la art.38 alin. (1) și (1 ) pot fi constatare pe avere se contestă în 30 zile de la data recepționării.
contestate în instanța de judecată de contencios administrativ de la Nu este clar de ce în cazul celorlalte acte se propune termenul de 30 zile de
sediul Autorității, în termen de 30 de zile de la publicarea actului pe la publicarea actului pe pagina web oficială a autorității, or, persoana va fi
pagina web oficială a autorității, de către persoana supusă controlului obligată să urmărească pagina web pentru a stabili momentul publicării.
sau autorul sesizării.”
Se propune de a uniformiza termenul și a opta pentru mecanismul instituit
în art. 36 alin. (1).
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69.
70.

Articolul 38:
Alineatul (5) se abrogă.
Se propune de a modifica art. 39:
la alineatul (1) după cuvintele „În cazul în care” se introduce textul „ , prin
actul de constatare,”;
Argumentare:
Modificarea propusă este necesară pentru a exclude situațiile cînd subiecții
controlului, avînd o decizie favorabilă în procedura contravențională, o
invocă în instanța de contencios administrativ, atunci cînd se examinează
legalitatea actului de constatare. Astfel, pentru a institui o consecutivitate
logică a acțiunilor inspectorului de integritate, se propune ca încălcarea
regimului juridic al conflictelor de interese să fie constatată mai întîi prin
actul de constatare, ca mai apoi, în baza acestuia, să fie demarată procedura
contravențională.
Mai mult ca atît, proiectul prevede norme similare la art. 40 alin. (12).
P.S. În sensul dat, este necesar de a revedea termenul de prescripție pentru
atragerea la răspundere contravențională pe componența respectivă de
contravenție, prin stabilirea unui termen special.

71.

72.

Nota:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
Articolul 39:
Opinia ANI:
alineatul (2):
La alin. (2), se propune de substituit textul ”5 zile” cu cuvântul ”15 zile
cuvintele „Autoritatea sesizează” se substituie cu cuvintele lucrătoare” iar textul „în vederea declanșării procedurii disciplinare sau,
„inspectorul de integritate sesizează”;
după caz,” și alte prevederi adiționale acestei proceduri, de exclus.
alineatul se completează la final cu următorul text:
Argumentare – la pct. 38 tabel.
„La aplicarea sancțiunii disciplinarea sau, după caz, încetării
mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu, autoritatea Nota:
competentă de numire în funcție a subiectului declarării va ține cont Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
de prevederile art.23 alin.(42) și (43) din Legea nr.133/2016 privind modificarea propusă.
declararea averii și intereselor personale.”
Articolul 39:
Opinia ANI:
se completează cu alineatele (21) și (22) și se expune în următoarea
redacție:
1)
Se propune de a exclude mecanismul de suspendare din funcție.
„(21) La solicitarea inspectorului de integritate, persoana în privinţa
Argumentarea – pct. 7 tabel.
căreia s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de
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interese poate fi suspendată din funcţie până în momentul în care
actul de constatare rămâne definitiv. Suspendarea este solicitată în
condiţiile legii, doar în cazul în care dispozitivul actului de
constatare prevede propunerea de încetarea mandatului, a
raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei vizate de actul
de constatare.
(2 (22) În cazurile prevăzute la alin.(2) și (21), inspectorul de integritate
depune o cerere în adresa conducerii organizații publice sau
autorității responsabile de numire în funcție a subiectului declarării
în vedere dispunerii suspendării din funcție a subiectului declarării
pe perioada examinării în instanţă a actului de constatare, sau, după
caz, în vederea declanțării procedurii disciplinare ori încetării
mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.
Cererea inspectorului de integritate urmează a fi examinată de
conducerea organizații publice sau autorității responsabile în
termen de 30 de zile de la primirea acesteia. Din momentul primirii
cererii, organizația sau autoritatea responsabilă de numire în
funcție a subiectului declarării dispune inițierea procedurii
administrative în condițiile art.69 din Codul administrativ.
Procedura administrativă se finalizează prin emiterea sau refuz de
emitere a unui act administrativ individual sau prin efectuare sau
refuz de efectuare a unei operațiuni administrative. Dacă
organizația sau autoritatea responsabilă de numire în funcție refuză
să emită actul administrativ individidual, refuză să efectueze
operațiunea administrativă sau nu examinează cererea
inspectorului de integritate în termenul prevăzut de legislație,
inspectorul este în drept să conteste acțiunile/inacțiunile
organizației sau autorităției responsabile de numire în funcție în
instanța de judecată în condițiile art.189 Cod administrativ.”
73.
74.

2)
De exclus mecanismul prin care inspectorul doar poate propune, în
procedură disciplinară, aplicarea unei sancțiuni iar decizia o ia angajatorul.
Argumentarea – pct. 38 tabel.

Se propune de a modifica art. 39:
alineatul (3) de abrogat. Argumentarea – pct. 38 tabel.
Se propune de a modifica art. 39:
Alineatul (8) de expus în următoarea redacție:
“(8) Sînt exceptate de la prevederile alin. (4)–(7) actele administrative și
contractele de muncă care nu mai produc efecte juridice, actele normative
și actele judiciare.”
Argumentare:
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Excluderea actelor administrative și contractelor de muncă care nu mai
produc efecte juridice din categoria actelor pasibile de a fi declarate nule,
este necesară pentru a elimina procedurile respective ce s-au dovedit a fi
doar formale și neeficiente. Or, avînd un contract de muncă sau un ordin de
angajare a unei peroane, care nu mai activează la momentul constatării
conflictului de interese, declararea nulității acestora este inoportună (banii
achitați pentru remunerarea muncii nu vor fi restituiți) și nu înseamnă
altceva decît irosirea resurselor administrativ (umane) ale ANI și instanțelor
de judecată, prin împovărarea cu niște litigii sterile.

75.

L

76.

77.

Subsecvent, ANI propune ca să fie create mecanismele necesare, ca în
cazul contractelor de procurare a bunurilor sau a serviciilor, urmare a
declarării nulității absolute a acestora, în bugetul statului să fie
direcționat venitul curat al agentului economic/prestatorului de
servicii, din contul subiectului controlului, ca urmare a realizării
contractului.
Articolul 40:
Opinia ANI:
alineatul (1) cuvintele „Autoritatea sesizează” se substituie cu De exclus mecanismul prin care inspectorul doar poate propune, în
cuvintele „inspectorul de integritate sesizează”, iar cuvintele procedură disciplinară, aplicarea unei sancțiuni iar decizia o ia angajatorul.
„încetării mandatului acestuia, a raporturilor de muncă sau de Argumentarea – pct. 38 tabel.
serviciu ale acestuia” se substituie cu cuvintele „declanșării
procedurii disciplinare sau, după caz, în vederea încetării mandatului,
a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia”
Articolul 40:
Opinia ANI:
se completează cu alineatul (11) și (12) și se expune în următoarea
1)
De exclus mecanismul prin care inspectorul doar poate propune
redacție:
aplicarea unei sancțiuni iar decizia o ia angajatorul. Argumentarea – pct. 38
„(11) La aplicarea sancțiunii disciplinarea sau, după caz, încetării tabel.
mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu, autoritatea
2)
este necesar de a revedea termenul de prescripție pentru atragerea
competentă de numire în funcție a subiectului declarării va ține cont la răspundere contravențională pe componența respectivă de contravenție,
de prevederile art.23 alin.(42) și (43) din Legea nr.133/2016 privind prin stabilirea unui termen special. Perioada efectuării controlului și durata
declararea averii și intereselor personale.
litigiului în instanța de judecată, va face imposibilă atragerea la răspunderea
(12) În cazul în care se constată, prin actul de constatare, încălcarea contravențională, datorită consumării termenului general de prescripție.
regimului juridic al incompatibilităţilor, inspectorul de integritate
întocmește un proces-verbal cu privire la contravenţie şi îl trimite
instanţei judecătoreşti spre examinare conform procedurii stabilite
de Codul contravenţional al Republicii Moldova.”
Articolul 40:
Opinia ANI:
Se propune de a exclude mecanismul de suspendare din funcție.
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78.

79.

80.

la alineatul (3) cuvintele „La solicitarea Autorității” se substituie cu
cuvintele „La solicitarea inspectorului de integritate”, iar cuvintele
„este suspendată” se substituie cu cuvintele „poate fi suspendată”,
iar după cuvintele „dispozitivul actului de constatare prevede” se
introduce cuvintele „propunerea de”.
Articolul 40:
Articolul se completează cu alineatul (4) și se expune în următoarea
redacție:
„(4) Procedura de solicitarea suspendării, declanșării procedurii
disciplinare sau, după caz, încetării mandatului, a raporturilor de
muncă ori de serviciu ale subiectului declarării care a încalcat
regimul juridic al incompatibilității se aplică corespunzător
prevederilor art.39 alin.(22) din prezenta lege.”
Articolul 41:
alineatul (1) se expune în următoarea redacție:
„(1) În cazul în care se constată, prin actul de constatare, încălcarea
regimului juridic al restricţiilor şi limitărilor, inspectorul de
integritate întocmește un proces-verbal cu privire la contravenţie şi îl
trimite instanţei judecătoreşti spre examinare conform procedurii
stabilite de Codul contravenţional al Republicii Moldova.”
Articolul 41:
la alineatul (2) cuvintele, „Autoritatea” se substituie cu cuvintele
„inspectorul de integritate”, iar cuvintele „în vederea încetării
mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei
supuse controlului” se substituie cu cuvintele „în vederea declanșării
procedurii disciplinare sau, după caz, în vederea încetării
mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia”
se completează cu alineatele (3), (4) și (5) și se expune în următoarea
redacție:
„(3) La aplicarea sancțiunii disciplinarea sau, după caz, încetarea
mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu, autoritatea
competentă de numire în funcție a subiectului declarării va ține cont
de prevederile art.23 alin.(42) și (43) din Legea nr.133/2016 privind
declararea averii și intereselor personale.
(4) La solicitarea inspectorului de integritate, persoana în privinţa
căreia s-a constatat încălcarea regimului juridic al restricţiilor sau
limitărilor poate fi suspendată din funcţie până în momentul în care
actul de constatare rămâne definitiv. Suspendarea se solicitată în
condiţiile legii, doar în cazul în care dispozitivul actului de

Argumentele sunt expuse în pct. 7 tabel.

Opinia ANI:
1)
Se propune de a exclude mecanismul de suspendare din funcție.
Argumentele sunt expuse în pct. 7 tabel.
2)
De exclus mecanismul prin care inspectorul doar poate propune
aplicarea unei sancțiuni, în procedură disciplinară, iar decizia o ia
angajatorul. Argumentarea – pct. 38 tabel.

Opinia ANI:
Este necesar de a revedea termenul de prescripție pentru atragerea la
răspundere contravențională pe componența respectivă de contravenție,
prin stabilirea unui termen special. Perioada efectuării controlului și durata
litigiului în instanța de judecată, va face imposibilă atragerea la răspunderea
contravențională, datorită consumării termenului general de prescripție.
Opinia ANI:
1) Se propune de a exclude mecanismul de suspendare din funcție.
Argumentele sunt expuse în pct. 7 tabel.
2)
De exclus mecanismul prin care inspectorul doar poate propune
aplicarea unei sancțiuni, în procedură disciplinară, iar decizia o ia
angajatorul. Argumentarea – pct. 38 tabel.
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81.

82.

constatare prevede propunerea de încetarea mandatului, a
raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei vizate de actul
de constatare.
(5) Procedura de solicitarea suspendării, declanșării procedurii
disciplinare sau, după caz, încetării mandatului, a raporturilor de
muncă ori de serviciu ale subiectului declarării care a încalcat
regimul juridic al restricțiilor și limitărilor se aplică corespunzător
prevederilor art.39 alin.(22) din prezenta lege.”
Art.II. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a
intereselor personale (publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2016, nr. 245-246, art. 513), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
Se propune de a modifica art. 1:
se completează cu litera c) cu următorul cuprins: „c) mecanismul de
declarare și soluționare a conflictelor de interese reale”.
Argumentare:
Propunere de îmbunătățire a normei.

83.

Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
Opinia ANI:
În contextul noțiunii, este de specificat că perioada de evaluare, prin prisma
termenului de decădere de 3 ani, nu va coincide neapărat cu momentul în
care persoana a devenit subiect al declarării. Or, din momentul obținerii
calității de subiect al declarării, persoana poate deține mai multe funcții
mandate/consecutive care, eventual, nu vor putea fi acoperite de o
procedură de control.

Articolul 2:
noţiunea „diferenţă substanţială” va avea următorul cuprins:
„diferenţă substanţială - diferență care depășește 20 de salarii medii
lunare pe economie dintre averea subiectului declarării avute la
începutul perioadei când acesta a devenit subiect al declarării
cumulat cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv venitul
membrilor familiei sau al concubinului/concubinei, pe de o parte,
comparativ cu averea avută la sfârșitul perioadei de verificare,
inclusiv cheltuielile suportate în această perioadă, pe de altă parte.;” La fel, se propune de a opera cu noțiunea de “perioadă de evaluare” în locul
celei de “perioadă de verificare”.
Propunere:
noțiunea „diferență substanțială” va avea următorul cuprins: “diferență
substanțială - diferenţa ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie
dintre averea dobândită, serviciile procurate, pe de o parte şi veniturile nete
obţinute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei,
concubinul/concubina, pe de altă parte, pe parcursul deținerii calității de
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subiect al declarării averii și intereselor personale suprapusă perioadei de
evaluare;”
Se propune de a modifica art. 2:
noțiunea de concubin/concubină va avea următorul cuprins:
“concubin/concubină – partenerul/partenera împreună cu care subiectul
declarării a format un cuplu; a dus o viață în comun; a deținut, a folosit sau
a dispus, în comun, de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent,
fără încheierea căsătoriei;”;
la noțiunea interes personal , după textul “din activităţile sale în calitate de
persoană privată, din relaţiile sale cu” de completat cu textul “persoane
fizice, inclusiv”;
la noțiunea persoană apropiată , după textul “concubinul/concubina
subiectului declarării,” de completat cu textul “nașul, finul sau cumătrul
subiectului declarării”;

84.

Argumentare:
1) Noțiunea propusă, considerăm, este una mult mai viabilă,
excluzând condiționalitatea celor 183 zile pentru a fi încadrat la categoria
dată, și care, în practică, este inoperabilă atât pentru ANI cât și pentru
subiecții declarării.
2) Considerăm că interesul personal poate rezulta și din relațiile cu
persoanele fizice care nu sunt neapărat persoane apropiate în sensul legii
(de exemplu, relațiile de prietenie, datorii față de o persoană fizică, etc. Or,
ar fi inacceptabil să se afirme că nu există un interes personal atunci cînd
subiectul declarării angajează în serviciu o persoană fizică căreia îi este
datoare bani).
3) Atribuirea nașului, finului sau cumătrului subiectului declarării la
categoria persoanelor apropiate, se bazează pe realitățile Republicii
Moldova, atunci cînd anume cu concursul acestor persoane se admit de cele
mai multe ori situații de conflicte de interese, care, rămîn în afara cadrului
legal și nu sunt sancționate. Propunerea este pe cît de revoluționară, pe atît
de necesară.
85.

Articolul 2:
se completează cu noțiunea „servicii procurate”:
„Servicii procurate” - cheltuieli suportate de către subiectul
declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, în
ţară şi în străinătate, a căror valoare pe parcursul unui an depăşeşte 6
salarii medii lunare pe economie.”

Opinia ANI:
Se propune de a fi ajusta noțiunea la conținutul similar al modificării
propuse la formularul declarației de avere și interese personale, cu
specificarea serviciilor ce urmează a fi declarate, în dependență de valoarea
individuală cumulativă (a se indica - valoare individuală cumulativă).
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86.

Se propune de a modifica art. 2:
se completează cu următoarele noțiuni:
Activitate / funcție remunerată (retribuită) – activitate sau funcție, pentru
desfășurarea sau deținerea căreia se cuvine o recompensă, care poate fi
materializată în foloase financiare, servicii sau bunuri.
Activitate didactică – activitatea de instruire și educație, desfășurată în
baza unui contract de muncă sau contract civil, în condițiile legii, inclusiv
în instituțiile acreditate din învățământul liceal, secundar general,
secundar profesional, mediu de specialitate, superior, postuniversitar,
precum şi în instituţiile de perfecţionare şi recalificare a cadrelor, publice
sau private.
Activitate științifică – activitate de cercetare desfășurată în condițiile
prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova.
Activitate de creație – activitatea de creare și realizare a operelor artistice,
literare şi de artă, de toate tipurile şi genurile, desfășurată în condițiile
Legii cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie.
Colecţie - ansamblu de obiecte de același fel sau de aceeași categorie,
colectate din curiozitate, din intenții estetice sau științifice și clasate după
anumite principii, și care reprezintă o valoare artistică, științifică,
documentară etc.”.
Argumentare:
Lipsa noțiunilor respective, creează mediul favorabil pentru interpretări
discreționare și eventual eronate, atât din partea subiecților declarării cât și
factorilor implicați în a lua decizii pe spețele respective.

87.

Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
Se propune de a modifica art. 3:
la alineatul (1) litera b) cuvintele „membrii Consiliului de observatori” de
substituit cu cuvintele “membrii Consiliului de supraveghere”;
la alineatul (1) litera i) de abrogat.
Argumentare:
În practică membrii organelor colegiale, de cele mai multe ori, dețin deja
calitatea de subiect al declarării, iar dubla calitate de subiect îl obligă să
depună două declarații de avere și interese personale, practic identice.
Notă:

49

88.

89.

90.

Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
Articolul 4:
Opinia ANI:
alineatul (1) se completează cu litera m) și se expune în următoarea Se completa cu specificarea serviciilor ce urmează a fi declarate, în
redacție:
dependență de valoarea individuală cumulativă (a se indica - valoare
„m) servicii procurate de către subiectul declarării împreună cu individuală cumulativă).
membrii familiei, concubinul/concubina, a căror valoare pe
parcursul unui an depăşeşte 6 salarii medii pe economie.”
Articolul 4:
Notă:
articolul se completează cu alineatul (11) și se expune în următoarea Subscriem propunerii expuse de către dl Vladislav Gribincea (CRJM), în
redacție:
cadrul consultărilor publice din 28.07.2021, ora 14:00, „Sala Europa”,
„(11) La Anexa nr.1 Secțiunea III și Secțiunea IV Litera A, subiecții sediul Parlamentului RM – de a completa formularul declarației de avere și
prevăzuți la art.3 alin.(1) vor declara valoarea de piață a bunurilor interese personale cu un cîmp suplimentar în care subiectul declarării va
imobile și mobile. Valoarea de piață a bunurilor se va indica de explica cauzele divergenței dintre valoarea de piață și valoarea declarată a
subiectul declarării, pe propria răspundere, reieșind din valoare de bunului.
piață a bunurilor similare de la ziua dobândirii lor. Stabilirea valorii
de piață a bunului se va face prin compararea valorii de piață a Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020:
bunurilor similare în natură, calitate, vechime sau prin compararea Cerința de a indica valoarea reală de piață drept secțiune obligatorie pare
altor indici asemănătoare ori prin efectuarea unei expertize sau excesivă. Subiectul declarării ar trebui să indice prețul real de achiziție,
evaluări în acest sens. În cazul în care între valoarea de piață și chiar dacă acesta a fost diferit de prețul indicat în documentul care certifică
valoarea declarată a bunului există o discrepanță de cel puțin 10 originea. Prețul de piață (evaluare) ar putea fi solicitat doar dacă subiectul
salarii medii pe economie, subiectul declarării poate justifica declarării îl cunoaște sau ar trebui să-l cunoască (de ex., dacă subiectul
diferența respectivă prin prezentarea argumentelor, documentelor, declarării sau altă entitate, cum ar fi banca, a efectuat estimarea bunului).
datelor și informațiilor cu privire la dreptul asupra bunului, locul de În scopuri de verificare, nu este necesar de cerut valoarea reală de piață,
amplasare a bunului, calitatea și caracteristicile bunului, gradului de care se poate schimba frecvent. De asemenea subiectul declarării nu este
uzură, vechimea bunului și alte date relevante care au stat la baza expert în evaluare și poate face o greșeală în calcularea prețului real de
dobândirii bunului respectiv.”
piață al bunurilor similare. Ținând cont de amenințarea cu sancțiuni penale
pentru informații false, această obligație este disproporționată.
Se propune de a modifica art. 7:
la alineatul (6) textul “este eliberat de răspundere” de substituit cu textul “
este eliberat de răspunderea prevăzută de art. 3521 alin. (2) Cod penal”;
Argumentare:
În redacția actuală, norma nu este suficient de clara (de care răspundere se
eliberează subiectul declarării).
Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
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Se propune de a modifica art. 71:
La alineatul (6) de exclud textul “, iar, în termen de 20 de zile de la expirarea
termenului prevăzut la art. 6 alin. (1), (2), (4) şi (5), conducătorul
organizaţiei publice informează Autoritatea Naţională de Integritate despre
colectarea declaraţiilor”.

91.

Argumentare:
În practică, norma nu se aplică. Procedura este una de prisos, or, categoria
de subiecți a căror identitate este secretă, nu ține de competența ANI.
Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
Se propune de a modifica art. 9:

92.

Alineatul (1) va avea următorul cuprins: “(1) Autoritatea Națională de
Integritate publică declarațiile primite pe pagina sa web oficială, imediat
ce au fost depuse, asigurînd accesul permanent la acestea în decurs de 10
ani de la data depunerii, cu excepţia datelor prevăzute la alin. (2) şi (3).”.
Argumentare:
Modificarea propusă este necesară pentru a ajusta norma existentă, or,
declaraţia devine publică imediat ce este semnată şi depusă de către
subiectul declarării în cadrul SIA e - Integritate, fără implicarea ANI.
La fel, termenul de 15 ani de accesibilitate publică a declaraţiei este prea
extins (în opinia CNPDCP).
93.

94.

Articolul 10:
În tot cuprinsul articolului după textul “Controlul averii şi al
intereselor personale” se introduce textul „ , încălcării regimului
juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor
şi limitărilor”.
Se propune de a modifica art. 12:
1)
la alineatul (7) după cuvintele “alţi conducători ai organizaţiilor
publice” se introduce textul “, care nu au șef ierarhic sau organ ierarhic
superior”;
2)
la alineatul (9) cuvintele „precum și inspectorii de integritate” se
exclud.
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3)
De completat cu alin. (31) în următoarea redacţie: “(31) Subiectul
declarării nu se consideră a fi în situaţie de conflict de interese real atunci
cînd este chemat să semneze acte administrative, în care este vizat el
personal sau persoanele apropiate acestuia, ce ţin de achitarea
salariului/premiilor sau acordarea concediilor, dacă cele menţionate nu
prezumă situaţii preferenţiale în raport cu alte persoane angajate în cadrul
aceleiaşi organizaţii publice.”.
Argumentare:
1) Cu titlu de îmbunătăţire şi sporirea clarităţii normei.
2) Reieșind din prevederile generale ale legii, conflictele de interese ale
inspectorilor de integritate se soluționează de președintele ANI. Delegarea
acestei atribuții către CI, care este un organ nepermanent și care se
întrunește în dependență de cvorum, ar însemna compromiterea celerității
soluționării conflictului de interese real declarat de către inspector, în
termenul de 3 zile prevăzut de lege, fapt demonstrat şi de practica ANI.
3) Modificarea propusă vine să rezolve şi să clarifice situaţiile incerte,
reducînd din obligaţiile subiecţilor declarării de a declara nişte conflicte de
interese, formale şi periodice, care nu aduc daune interesului public, apriori.

95.

Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
Se propune de a modifica art. 14:
la alineatul (1) de completat cu literele d1) și d2) cu următorul conținut:
“ d1) aprobă Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru
inspectorul de integritate debutant;
d2) aprobă Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor
profesionale ale inspectorului de integritate”
Argumentare:
Actele normative specificate sunt necesare, întru asigurarea calității și
eficienței prestației inspectorului de integritate. Mai mult ca atît, este uzual
în legislația RM, ca funcționarii publici cu statut special să aibă acte
particularizate calității și statutului acestora.
Exemplificând, Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, la fel
stabilește în art. 11 că, cităm: “Statutul juridic al funcţionarului public cu
statut special din cadrul Serviciului Vamal (în continuare – funcționar
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vamal) este reglementat de prezenta lege şi este conferit datorită naturii
atribuţiilor de serviciu. Acţiunea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția
publică și statutul funcționarului public se extinde asupra raporturilor de
serviciu ale funcționarului vamal în măsura în care acestea nu sînt
reglementate prin prezenta lege. Gradele de calificare stabilite prin Legea
nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
nu se conferă funcționarilor vamali.”.
În același timp, Legea nr. 302/2017 reglementează, la art. 33, perioada de
probă a funcţionarului vamal debutant (inclusiv eliberarea din funcție în
cazul obținerii calificativului „nesatisfăcător”) și Regulamentul cu privire
la perioada de probă pentru funcționarul public debutant, aprobat prin
ordinul directorului, iar la art. 38 - Regulamentul cu privire la evaluarea
performanţelor profesionale ale funcţionarului vamal, aprobat prin ordinul
directorului.
Se propune de a modifica art. 14:
la alineatul (3) cuvintele “cu excepția abţinerii” se substituie cu cuvintele
“cu excepția soluționării prin abţinere”;
Argumentare:
Cu titlu de îmbunătăţire şi sporirea clarităţii normei.
Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.

96.

97.

98.

Articolul 14:
alineatul (4) se completează la final cu următoarea propoziţie:
„În cazul soluţionării conflictului de interese real prin abţinere,
prevederile articolului 12 alineatele (4) - (9) nu se aplică, subiectul
declarării fiind obligat să informeze despre soluţionarea prin
abţinere şeful ierarhic, organul ierarhic superior, Autoritatea
Naţională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.”
Se propune de a modifica art. 14:
la alineatul (5) sintagma „3 zile” se substituie cu sintagma „3 zile
lucrătoare”;
Argumentare:
Cu titlu de îmbunătăţire şi sporirea clarităţii normei. În sensul dat trebuie de
anticipat situaţiile în care acele 3 zile pot fi de odihnă (de sărbătoare), ceea
ce ar face imposibil de a respecta termenul.
Notă:

53
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
99.

100.

101.

102.

103.

Articolul 14:
alineatul (5) litera c) se expune în următoarea redacție:
„c) redistribuirea sarcinilor şi atribuţiilor subiectului declarării sau
delegarea responsabilităţii de emitere/adoptare a actului
administrativ, de încheiere a actului juridic, de participare la luarea
deciziei sau de luare a deciziei către o altă persoană cu competenţe
decizionale, inclusiv în cazul în care conflictul de interese real se
poate repeta;”
Articolul 14:
alineatul (5) se completează cu litera d) și se expune în următoarea
redacție:
„d) acceptarea emiterii/adoptării actului administrativ, încheierii
actului juridic, participării la luarea deciziei sau luării deciziei, dacă
alte opţiuni de soluţionare specificate la literele a) - c) nu pot fi
aplicate.”
Articolul 14:
se completează cu la alineatul (51) și se expune în următoarea
redacție:
„(51) La aplicarea opţiunii de soluţionare specificate în alineatul (5)
litera d), conducătorul organizaţiei publice va informa, în termen de
3 zile lucrătoare de la aplicarea opţiunii de soluţionare, Autoritatea
Naţională de Integritate despre conflictului de interese real
soluţionat.”
Articolul 14:
la alineatul (8) litera b) se expune în următoarea redacție:
„b) recomandarea de a accepta emiterea/adoptarea actului
administrativ, încheierea actului juridic, participarea la luarea
deciziei sau luarea deciziei, dacă opţiunea de soluţionare
specificată la litera a) nu poate fi aplicată.”
Articolul 14:
articolul se completează cu alineatul (81) și se expune în următoarea
redacție:
„(81) În cazul în care subiecții enumerați la art.12 alin.(7) au
informat, în condițiile legii, Autoritatea Națională de Integritate
despre existența conflictului de interese, iar Autoritatea nu a
soluționat conflictul de interese în termenul prevăzut de lege,

Opinia ANI:
Considerăm că norma trebuie să facă specificările de rigoare, legat de
sancţiunile de care nu vor fi pasibili. Or, încălcarea regimului juridic al
conflictelor de interese include pe lîngă nedeclarare şi nesoluţionare şi
conflictul consumat. În cazul în care nu se intervine, se va înţelege că dacă
ANI din careva cauze nu a oferit soluţii, atunci solicitantul nu va fi atras la
răspundere nici pentru un conflict de interese consumat, ceea ce este contrar
scopurilor legii.
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104.

105.

106.

subiecții prevăzuți la art.12 alin.(7) nu vor putea fi sancționați Propunem de a menţiona că subiectul nu va purta răspundere
pentru încălcarea regimului juridic al conflictului de interese.”
contravenţională pentru nedeclararea sau nesoluţionarea conflictului de
interese real declarat.
Articolul 23:
Opinia ANI:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
Alineatul (3) de expus în următoarea redacţie: “ (3) Fapta subiectului
„(3) Fapta subiectului declarării în privinţa căruia s-a constatat declarării în privinţa căruia s-a constatat starea de incompatibilitate
starea de incompatibilitate nesoluţionată în termenul legal nesoluționată în termenul legal prevăzut constituie temei pentru încetarea
constituie temei pentru atragerea la răspundere disciplinară, mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia.”;
contravențională sau, după caz, pentru încetarea mandatului, a
raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia.”;
Argumentare - pct. 38 tabel:
1) Mecanismul prin care inspectorul doar poate propune, în procedură
disciplinară, aplicarea unei sancțiuni iar decizia o ia angajatorul de exclus.
Inspectorul trebuie să dispună ridicarea mandatului sau încetarea funcției,
nu în cadrul unei proceduri disciplinare, dar ca efect al prezentei legi.
2) Mai mult ca atît, există pericolul invocării dublei sancţionări a
aceleiaşi fapte (nesoluţionarea în termen a incompatibilităţii), atît
contravenţional (art. 3134 CC) cît şi disciplinar (încetarea mandatului, a
raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia). Astfel, considerăm
necesar de a exclude răspunderea contravenţională pentru încălcarea
regimului juridic al incompatibilităţilor, cu operarea modificărilor
respective în Codul contravenţional al RM.

Articolul 23:
La alineatul (4) cuvintele „constituie temei pentru răspunderea
contravenţională sau penală şi pentru revocarea, destituirea sau,
după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de
serviciu ale subiectului în cauză” se substituie cu cuvintele
„constituie
temei
pentru
răspunderea
disciplinară,
contravențională, penală sau, după caz, pentru revocarea,
destituirea sau, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori
de serviciu ale subiectului în cauză”;
Articolul 23:
se completează cu alineatul (41), (42), (43) și se expune în
următoarea redacție:
„(41) Fapta subiectului declarării în privinţa căruia s-a constatat
încălcarea regimului juridic al restricţiilor sau al limitărilor
constituie temei pentru atragerea la răspundere disciplinară,

Opinia ANI:
Mecanismul prin care inspectorul doar poate propune, în procedură
disciplinară, aplicarea unei sancțiuni iar decizia o ia angajatorul de exclus.
Inspectorul trebuie să dispună ridicarea mandatului sau încetarea funcției,
nu în cadrul unei proceduri disciplinare, dar ca efect al prezentei legi.
Argumentare - pct. 38 tabel.

Opinia ANI:
Mecanismul prin care inspectorul doar poate propune, în procedură
disciplinară, aplicarea unei sancțiuni iar decizia o ia angajatorul de exclus.
Inspectorul trebuie să dispună ridicarea mandatului sau încetarea funcției,
nu în cadrul unei proceduri disciplinare, dar ca efect al prezentei legi.
Argumentare - pct. 38 tabel.
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contravențională sau, după caz, pentru încetarea mandatului, a
raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia.
(42) La aplicarea sancțiunii de încetarea mandatului, raporturilor de
muncă ori de serviciu, pentru încălcarea regimului juridic al
conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și
limitărilor, conducerea organizaţiei publice sau a autorităţii
responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării trebuie
să țină cont de gravitatea faptei săvârșite și consecințele ei, de
funcția deținută de subiectul declarării, și de proporționalitatea
sancțiunii aplicabile.
Pentru fapta săvârșită pentru prima dată și care nu a adus daune
interesului public, autoritatea competentă de a aplica sancțiunea de
încetarea mandatului, raporturilor de muncă ori de serviciu, pentru
încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al
incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, va aplica sancțiunea
de avertisment și va acorda un termen de 30 de zile pentru
înlăturarea circumstanțelor/faptelor care a determinat aplicarea
sancțiunii. Nerespectarea termenului de 30 de zile constituie temei
pentru revocarea, destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a
raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză.
(43) La aprecierea faptului dacă au fost aduse daune interesului
public în sensul alin.(42), se va ține cont de caracterul sistematic
sau unitar al abaterii/încălcării, numărul de persoane afectate,
mărimea prejudiciului material adus, consecințele la nivel local,
național sau internațional, gradul de lezare a credibilității
autorităților/instituțiilor
publice,
deprecierea
reputației
autorității/instituții publice, impactul abaterii asupra bunei
funcționări a autorității/instituții publice, precum și alte
circumstanțe care ar afecta interesul public.”
107.

Se propune de a modifica art. 23:
alineatul (6) va avea următorul cuprins: “(6) Subiectul declarării eliberat
sau destituit din funcţie potrivit prevederilor alin. (3)–(5), sau care a
demisionat din inițiativă proprie urmare a constatării încălcării, este decăzut
din dreptul de a mai exercita funcțiile prevăzute în art. 3 alin. (1) din
prezenta lege, cu excepţia funcţiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la
data eliberării sau destituirii sau demisiei din funcţia respectivă sau din data
încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcţie
publică electorală, ea nu mai poate ocupa funcțiile prevăzute în art. 3 alin.
(1) din prezenta lege, aceeaşi categorie de funcţie publică electorală din care
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a admis încălcarea, cu excepţia altor funcţii publice electorale, pe o perioadă
de 3 ani de la încetarea funcției sau mandatului.”;
Argumentare:
Esenţa modificării propuse rezidă în acoperirea tuturor situaţiilor aferente
posibile atestate în practică. Bunăoară, momentan norma prevede interdicţia
de 3 ani doar pentru funcţiile publice sau o funcţiile de demnitate publică şi
funcţiilor electorale, fiind omise celelate categorii de subiecţi care nu deţin
asemenea funcţii (conducători şi adjuncţi de organizaţii publice:
întreprindere de stat sau municipală, societate comercială sau instituţie
financiară cu capital majoritar de stat; conducători de instituţii de
învăţămînt şi medicale). Anume din acest motiv se propune de a opera cu
termenul de - funcții prevăzute în art. 3 alin. (1) din prezenta lege.
Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
Se propune de a modifica art. 23:
alineatul (7) va avea următorul cuprins: “(7) În cazul în care persoana nu
mai ocupă o funcţie care generează calitatea de subiect al declarării averii
și intereselor personale la data constatării averii nejustificate, a stării de
incompatibilitate, a conflictului de interese, a încălcării restricției sau a
limitării, interdicţia de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas
definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă şi irevocabilă
hotărîrea judecătorească prin care se confirmă existenţa averii nejustificate,
a stării de incompatibilitate, a conflictului de interese, a încălcării restricției
sau a limitării.”.

108.

Argumentare: pct. 106 tabel.
Notă:
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține
modificarea propusă.
Se propune de a modifica art. 23:
la alineatul (8) cuvintele “ de stat al” se exclud.

109.

110.

Anexa nr.1:

Argumentare: pct. 11 tabel.
Notă:
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secțiunea III va avea următorul conținut:
III. BUNURI IMOBILE ÎN ŢARĂ ŞI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

111.

Anexa nr.1:
secţiunea IV, litera A va avea următorul conţinut:
IV. BUNURI MOBILE ÎN TARĂ SI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini
agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de
transport supuse înmatriculării

Subscriem propunerii expuse de către dl Vladislav Gribincea (CRJM), în
cadrul consultărilor publice din 28.07.2021, ora 14:00, „Sala Europa”,
sediul Parlamentului RM – de a completa formularul declarației de avere și
interese personale cu un cîmp suplimentar în care subiectul declarării va
explica cauzele divergenței dintre valoarea de piață și valoarea declarată a
bunului.
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020:
Cerința de a indica valoarea reală de piață drept secțiune obligatorie pare
excesivă. Subiectul declarării ar trebui să indice prețul real de achiziție,
chiar dacă acesta a fost diferit de prețul indicat în documentul care certifică
originea. Prețul de piață (evaluare) ar putea fi solicitat doar dacă subiectul
declarării îl cunoaște sau ar trebui să-l cunoască (de ex., dacă subiectul
declarării sau altă entitate, cum ar fi banca, a efectuat estimarea bunului).
În scopuri de verificare, nu este necesar de cerut valoarea reală de piață,
care se poate schimba frecvent. De asemenea subiectul declarării nu este
expert în evaluare și poate face o greșeală în calcularea prețului real de
piață al bunurilor similare. Ținând cont de amenințarea cu sancțiuni penale
pentru informații false, această obligație este disproporționată.
Notă:
Subscriem propunerii expuse de către dl Vladislav Gribincea (CRJM), în
cadrul consultărilor publice din 28.07.2021, ora 14:00, „Sala Europa”,
sediul Parlamentului RM – de a completa formularul declarației de avere și
interese personale cu un cîmp suplimentar în care subiectul declarării va
explica cauzele divergenței dintre valoarea de piață și valoarea declarată a
bunului.
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020:
Cerința de a indica valoarea reală de piață drept secțiune obligatorie pare
excesivă. Subiectul declarării ar trebui să indice prețul real de achiziție,
chiar dacă acesta a fost diferit de prețul indicat în documentul care certifică
originea. Prețul de piață (evaluare) ar putea fi solicitat doar dacă subiectul
declarării îl cunoaște sau ar trebui să-l cunoască (de ex., dacă subiectul
declarării sau altă entitate, cum ar fi banca, a efectuat estimarea bunului).
În scopuri de verificare, nu este necesar de cerut valoarea reală de piață,
care se poate schimba frecvent. De asemenea subiectul declarării nu este
expert în evaluare și poate face o greșeală în calcularea prețului real de
piață al bunurilor similare. Ținând cont de amenințarea cu sancțiuni penale
pentru informații false, această obligație este disproporționată.
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112.

Anexa nr.1:
se completează cu secţiunea VII1 cu următorul cuprins:
VII 1. Servicii procurate în perioada de declarare, în ţară şi în
străinătate, a căror valoare individuală cumulativă depăşeşte 6 salarii
medii lunare pe economie
În art. XXXV. – Dispoziții finale și tranzitorii

113.

Legea nu reglementează în dispozițiile finale și tranzitorii aspecte
importante ce țin de:
Controalele
privind
averea,
conflictele
de
interese,
incompatibilitățile și restricțiile, începute în condițiile procedurilor de pînă
la data intrării în vigoare a modificărilor prin prezenta lege;
Valabilitatea actelor și acțiunilor efectuate de către inspectorii de
integritate de pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi;
Termenul de ajustare a declarației de avere și interese personale în
cadrul sistemului electronic e – Integritate, instituirea de noi registre
electronice, or, termenul de 6 luni nu poate fi suficient;
- Resursele financiare necesare pentru implementarea prevederilor
prezentei legi.
PROPUNERI DE MODIFICARE A ACTELOR LEGISLATIVE
CONEXE ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE INTEGRITATE
114.
Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018,
nr. 441-447, art. 715), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
În anexa nr. 3, tabelul nr. 2, compartimentul Autorități publice autonome:
1. la pct. 2 Funcții publice de conducere, se introduce poziția:
A2....
2.

Inspector de integritate șef

104

8,62

la pct. 3 Funcții publice de execuție, pozițiile A2087, A2107 și A2140, vor avea următorul conținut:
A2087

Inspector
principal

de

integritate

102

8,26
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A2107

Inspector

de

integritate

99

7,76

95

7,14

superior
A2140

Inspector de integritate

Argumentare:
Se propune fortificarea Inspectoratului de Integritate cu poziția de Inspector de integritate șef. Completarea propusă se impune imperativ întru
asigurarea activităților de control, organizare și evaluare a activității Inspectoratului de integritate (cu statut de direcție generală).
În corespundere cu legea, inspectorul de integritate constituie funcție publică cu statut special. În context, în prezent, careva norme ce ar reglementa
acest statut special sau care ar explica în ce constă acest statut, nu există.
La fel, ținînd cont de categoria de subiecți ai declarării care intră în aria de competență a inspectorilor de integritate și de eventualele pericole la
care se expun, asigurarea unui statut special, stimulentelor salariale, garanțiilor și protecției din partea statului sunt esențiale.
Notă:
Recomandările experților Consiliului Europei formulate în Documentul tehnic (06/2021), cităm:
Recomandarea nr. 10.
Având în vedere numărul redus de candidați pentru pozițiile de inspectori de integritate și ținând cont de opinia majoritară menționată cu privire
la „statutul special”, ar fi util să se ia în considerare posibilitatea includerii unor stimulente salariale și garanții sociale (dreptul de a călători
gratuit în transportul public, dreptul la locuință etc.) pentru inspectorii de integritate din cadrul ANI.
Recomandarea nr. 6.
Recomandarea nr. 11.
Ar trebui analizată posibilitatea implementării unui nivel ierarhic ferm și adecvat pentru inspectorii de integritate, pentru a se asigura verificarea
actelor de constatare emise de inspectori și, de asemenea, pentru a asigura practici uniforme și aplicarea uniformă a dispozițiilor legale de către
inspectori.
De exemplu, în cadrul organelor procuraturii există un control ierarhic al actelor emise de un procuror pentru a verifica dacă prevederile legale
au fost interpretate și aplicate corect, fără a da instrucțiuni specifice pe caz. O astfel de practică, dacă ar fi implementată în cadrul ANI, ar
conduce la unificarea practicilor interne și ar asigura o aplicare uniformă a dispozițiilor legale. Ar fi important ca un astfel de filtru să asigure
doar aplicarea corectă și uniformă a legii, dar să nu dea instrucțiuni specifice inspectorilor cu privire la cazuri concrete.
Se recomandă ca activitățile de monitorizare, control și organizare a activității inspectorilor să fie efectuate de către șeful Inspectoratului de
Integritate, însă acest control nu trebuie să constituie o imixtiune în activitatea inspectorului de integritate sau în procesul decizional al acestuia,
ci instrucțiuni, recomandări, îndrumări neobligatorii în scopul de a spori calitatea actelor emise.
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Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține modificarea propusă.
115.

Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 318), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
La articolul 8 alineatul (3) după textul “Cheltuielile activităţii operaţionale pentru furnizarea pe suport de hîrtie a informaţiei din cadastru către
autorităţile menţionate, cu excepţia autorităţilor publice locale” se completează cu textul “și a Autorității Naționale de Integritate”.
Argumentare:

Operarea modificărilor sunt necesare pentru ca Autoritatea să poată obține informații gratuite, pe suport de hârtie, din Registrul
bunurilor imobile, administrat de Agenția Servicii Publice.
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține modificarea propusă.
116.

Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
La articolul 501 alineatul (5) după cuvintele „de contravenții sau infracțiuni” cuvintele „ sau a cazurilor privind averile nejustificate constatate
prin actul de constatare al Autorității Naționale de Integritate”.
Argumentare:
Necesitatea modificării menționate rezidă în posibilitatea punerii în aplicare a mecanismelor confiscării, conform art. 2781 – 2782 din Codul de
procedură civilă.
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține modificarea propusă.

117.

Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.7884, art.100).
1. La articolul 30 alineatul (3) sintagma „la art.1551 și art.179” se substituie cu textul „la art.1551 , art.179, art.3132, art.3134, 3136
și art.3302 ”.
Argumentare: Extinderea termenului de prescripție este necesară în contextul în care, potrivit modificărilor propuse, atragerea la răspundere
contravențională poate fi operată doar după rămânerea în definitivă a actului de constatare emis de către inspectorul de integritate.
A se vedea argumentele de la pozițiile 70, 76, 79 tabel.
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține modificarea propusă.
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2. Articolul 3132 alin. (1) și (2), la sancțiune, textul „cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen
de la 3 luni la un an” de exclus.
Argumentare: Prin modificarea sancțiunii, cu eliminarea posibilității de privare de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un anumit termen,
se urmărește scopul creării temeiurilor juridice necesare pentru ca contravenția respectivă să fie examinată, constatată și sancționată exclusiv de
către inspectorul de integritate, fără a fi solicitată și instanța de judecată pentru examinarea și aplicarea sancțiunii. Suplimentar, pe lângă faptul că
instanța de judecată își va fluidiza activitatea, modificarea propusă prezintă interes și din perspectiva că, prin prisma Legii nr. 133/2016 privind
declararea averii și a intereselor personale, în cazul constatării unui conflict de interese consumat, survine interdicția de 3 ani de a exercita o
funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică, cu excepţia funcţiilor electorale, ceea ce eventual poate constitui o suprapunere de norme și de
sancțiuni.

3. Articolul 3134,
la lit. b), cuvintele “agent public” de substituit cu cuvintele “subiectul declarării”;
la sancțiune textul „ , cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, inclusiv de a ocupa funcţii publice şi funcţii de
demnitate publică, pe un termen de la 6 luni la un an,” de exclus.
Argumentare: Noțiunea de “agent public”, definită în art. 3 din Legea nr. 82/2017 integrității, include mai multe categorii de persoane,
suplimentar celor enumerate în art. 3 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale. În cazul dat, ținând cont de faptul
că potrivit art. 4233 Cod contravențional, competența de a constata contravențiile de la art. art. 3134 - 3136 Cod contravențional revine Autorității,
se creează un vid legat de imposibilitatea sancționării persoanelor care prestează servicii de interes public, acestea din urmă nefiind subiecți ai
declarării averii și intereselor personale în sensul Legii nr. 133/2016. Concomitent, art. 21 din Legea citată utilizează noțiunea de “subiect al
declarării”.
Cu alte cuvinte, Autoritatea nu poate să exercite calitatea de agent constatator, prin prisma competențelor atribuite prin articolul 4233 Cod
contravențional în privința agenților publici care nu sunt subiecți ai declarării averii și intereselor personale în sensul art. 3 din Legea nr. 133/2016
privind declararea averii și a intereselor personale.
Cu referire la modificarea sancțiunii, suplimentar la argumentarea de la pct. 2 supra, prin prisma Legii nr. 133/2016, în cazul constatării unei
incompatibilități nesoluționate, survine interdicția de 3 ani de a exercita o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică, cu excepţia funcţiilor
electorale, ceea ce eventual poate constitui o suprapunere de norme și de sancțiuni (încălcarea principiului ne bis in idem (dublarea unei pedepse)).
A se vedea argumentele de la poziția 103 tabel.
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține modificarea propusă.

4. Articolul 3135, la lit. b) cuvintele “agentului public” de substituit cu cuvintele “funcționarului public”.
Argumentare: Argumentarea de la pct. 3 supra. Totodată, necesitatea de a corobora cu prevederile art. 26 din Legea nr. 158/2008 cu privire
la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, potrivit cărora funcţionarul public nu poate exercita o funcţie publică în subordinea nemijlocită
a unei rude directe (părinte, frate, soră, fiu, fiică) sau a unei rude prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate şi soră a soţului/soţiei) în cadrul aceleiaşi
autorităţi publice.
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Suplimentar argumentului invocat, de armonizare a normei contravenționale cu cea existentă în Legea nr. 158/2008, menționăm că și
Legea nr. 82/2017 integrității, în art. 12 alin. (1) statuează cu maximă claritate că: “Întru evitarea promovării intereselor personale şi asigurarea
respectării interesului public, agentul public care ocupă o funcţie publică, inclusiv o funcţie publică cu statut special sau o funcţie de demnitate
publică, respectă restricţia de desfăşurare a activităţii profesionale în raporturi ierarhice nemijlocite cu o rudă directă sau cu o rudă prin afinitate
în cadrul aceleiaşi entităţi publice.” Astfel, devine evident că nu pot fi atrași la răspundere contravențională, în baza art. 3135 Cod contravențional,
toți agenții publici ci doar cei care ocupă o funcţie publică, o funcţie publică cu statut special sau o funcţie de demnitate publică.
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține modificarea propusă.

5. Articolul 3136,
la alin. (1) și alin. (2), cuvintele “agent public” de substituit cu cuvintele “subiectul declarării”.
Argumentare: Argumentarea de la pct. 3. Concomitent, art. 18 alin. (3), art. 19, art. 20 din Legea nr. 133/2016 utilizează noțiunea de “subiect al
declarării”.
alin. (1) de completat, la începutul aliniatului, cu următorul text: “Necomunicarea despre ofertele de muncă, dacă aceste locuri de muncă pot
genera un conflict de interese, obținerea de beneficii datorită funcţiei deţinute anterior, inclusiv datorită informațiilor de serviciu obţinute în
exercitarea funcţiei respective, ”.
Argumentare: Necesitatea de a institui răspunderea contravențională pentru derogările admise de la prevederile art. 18 alin. (1) și alin. (2) din
Legea nr. 133/2016.
Poziția Băncii Mondiale – scrisoarea oficială din 28 iulie 2020, susține modificarea propusă.

6. Articolul 3191 de completat cu alin. (11) cu următorul cuprins:
“(11) Neprezentarea datelor, a informaţiilor, a înscrisurilor sau a documentelor solicitate repetat, în condițiile alin. (1),
se sancţionează cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 210 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”.
Argumentare: Necesitatea normei propuse a fost dedusă din practica existentă, pentru a responsabiliza și mai mult părțile implicate – furnizori
ai informației, fiind menită să asigure activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate.

7. Articolul 3302,
la alin. (1) după textul “ în condiţiile Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale” de completat cu textul
“sau admiterea erorilor sau lipsei unor date în declarațiile de avere și interese personale”;
se completează cu alineatul (4) cu următorul conținut:
“(4) Neprezentarea sau refuzul prezentării informației solicitate repetat, în condițiile alineatului (3),
se sancționează cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale.”.
Argumentare: Necesitatea de a institui răspunderea contravențională pentru derogările admise de la prevederile art. 5 alin. (1), (2), (4) și art. 7
alin. (6) din Legea nr. 133/2016.
Potrivit prevederilor art. 5 alin. alin. (5) și (51) din Legea nr. 133/2016:
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a) în cazul în care subiectul declarării constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună
declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației;
b) în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost
introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care
actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.
Astfel, considerând prevederile normelor sus-citate, ANI propune de a institui răspunderea contravențională în condițiile literei b) supra / art.
5 alin. (51) din Legea nr. 133/2016, adică în cazul când subiectul declarării averii și intereselor personale nu-și rectifică declarația în termenul oferit
de lege iar faptul dat este constatat printr-un act de constatare rămas definitiv (fapte care nu se produc neapărat intenționat, pentru ca, potrivit
sugestiei autorului proiectului, de a face uz răspunderea penală prevăzută la art. 3521 alin. (2) Cod penal).
Mai mult ca atât, Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prevede expres că:
a) În vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcţii: constatarea și sancționarea încălcărilor regimului juridic al declarării
averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor (art. 6 lit. c));
b) În domeniul asigurării controlului averii şi al intereselor personale, Autoritatea: constată contravenţiile referitoare la încălcarea regimului
juridic al declarării averii și intereselor personale, date în competența sa, conform Codului contravențional al Republicii Moldova (art. 7 alin. (1)
lit. e));
c) Consiliul are următoarele atribuții: constată contravențiile ce țin de încălcarea de către preşedintele și vicepreşedintele Autorității a
regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese sau al incompatibilităților și încheie procese-verbale cu
privire la acestea. Procesele-verbale cu privire la contravenţii se trimit spre examinare în fond instanţei de judecată competente în conformitate cu
Codul contravențional al Republicii Moldova (art. 12 alin. (7) lit. m));
Astfel, în mod cert, în contextul prevederilor Legii nr. 132/2016 sus – citate (evidențiate), faptele de încălcare a regimului juridic al declarării
averii și intereselor personale urmează a fi reglementate de Codul contravențional și sancționate contravențional, or, cele din urmă vor avea doar
caracter declarativ.

8. La articolul 4233:
la alin. (1) sintagma „la art.3191 şi 3302” se substituie cu textul „la art.3132, art.3134, art.3191 și art.3302”;
la alin. (3) sintagma „la art. 3132, 3134–3136” se substituie cu textul „la art.3135- 3136”.

