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Anexa 2 
 
 
II. COMPONENTA LEGISLATIVĂ 
 

Întrucît actele de corupţie şi cele conexe, faptele de comportament coruptibil se săvîrşesc prin 
abuz de funcţie, de putere şi de atribuţii, prevăzute de lege, iar organele de urmărire penală nu 
pot acţiona decît în limitele legii, a doua componentă grupează principalele măsuri de ordin 
legislativ ce urmează a fi întreprinse pentru implementarea Strategiei.  

 
Priorităţi de acţiune Indicatori de progres Rezultate scontate 

4. Conformarea legislaţiei 
naţionale standardelor 
internaţionale anticorupţie 

- numărul rapoartelor de 
expertiză anticorupţie  
- numărul de recomandări 
formulate şi acceptate  
- numărul proiectelor de acte 
normative elaborate şi 
aprobate în vederea asigurării 
conformităţii cu standardele 
anticorupţie 

Cadrul normativ naţional 
ajustat la standardele 
internaţionale anticorupţie 

5. Perfecţionarea legislaţiei 
anticorupţie şi îmbunătăţirea 
mecanismelor ei de 
funcţionare, inclusiv prin 
exercitarea controlului 
parlamentar  
 

- numărul proiectelor de acte 
normative elaborate şi 
aprobate pentru îmbunătăţirea 
legislaţiei anticorupţie şi 
ameliorarea mecanismelor ei 
de funcţionare 

6. Ajustarea cadrului normativ 
la necesităţile justificate de 
sporire a eficienţei activităţii 
organelor de drept şi a 
organelor de control  
 

- numărul proiectelor de legi 
elaborate şi aprobate la 
solicitarea sau din iniţiativa 
organelor de drept sau a 
organelor de control 

Legislaţie anticorupţie 
funcţională şi aplicabilă plenar 
pentru prevenirea şi 
combaterea eficientă a 
corupţiei 
 

 
Prioritatea de acţiune 4: Conformarea legislaţiei naţionale standardelor 

internaţionale anticorupţie 

Incapacitatea de a ajusta legislaţia la standardele anticorupţie internaţionale echivalează cu 
restanţele autorităţilor publice către cetăţenii Republicii Moldova şi către comunitatea 
internaţională, faţă de care sînt asumate anumite angajamente. Pentru redresarea situaţiei se cere 
studierea neconcordanţelor din legislaţie şi elaborarea unor proiecte de acte normative 
corespunzătoare. Un filtru eficient de neadmitere a noi neconcordanţe în legislaţie este expertiza 
anticorupţie efectuată de CNA şi de societatea civilă, care, în virtutea rolului important ce îi 
revine, urmează a fi susţinută şi promovată în continuare.  
 

Planificate Realizate 
Calificarea progresului în atingerea rezultatului scontat: 

- considerabil (60 – 100%) 

- parţial (30 – 60%) 

- insuficient (1 – 30%) 

- lipsă  (0%) 
Acţiunea nr.14 „Întocmirea de 
rapoarte de expertiză anticorupţie 

Realizări: În anul 2012, experţii CNA au examinat, 
inclusiv sub aspect anticorupţie, 628 de proiecte şi au 
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pe marginea proiectelor de acte 
normative” 

întocmit rapoarte de expertiză anticorupţie asupra a 122 
proiecte de acte legislative şi asupra a 154 proiecte de 
acte normative. Identificaţi 808 factori de coruptibilitate, 
dintre care cei mai des întâlniţi sunt: discreţii excesive 
ale autorităţii publice – în 41,35% de cazuri, formulări 
lingvistice ambigui – 21,66%, conflicte a normelor de 
drept – 10,96%, lipsa responsabilităţilor sau aplicarea 
sancţiunilor necorespunzătoare -7,12%. 
În anul 2013 experţii CNA au examinat, inclusiv sub 
aspect anticorupţie, 1003 de proiecte şi au întocmit 
rapoarte de expertiză anticorupţie asupra a 319 proiecte 
de acte legislative şi asupra a 213 proiecte de acte 
normative. Identificaţi 1291 factori de coruptibilitate, 
dintre care cei mai des întâlniţi sunt: discreţii excesive 
ale autorităţii publice – în 53,75% de cazuri, formulări 
lingvistice ambigui – 20,21%, conflicte a normelor de 
drept – 9,53%, lipsa responsabilităţilor sau aplicarea 
sancţiunilor necorespunzătoare -5,65%. 

Termen - Permanent 
Executor - CNA 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: CNA 

Indicatorii de progres - Numărul 
de proiecte expertizate din totalul 
proiectelor, numărul de rapoarte de 
expertiză, numărul de recomandări 
formulate în rapoarte şi eficienţa lor 

Indicator atins: În 2012 – expertizate 276 proiecte din 
628 examinate. Identificaţi 808 factori de coruptibilitate, 
corespunzător cărora au fost formulate recomandări.  
În anul 2013 – expertizate 532 proiecte din 1003 
examinate. Identificaţi 1291 factori de coruptibilitate, 
corespunzător cărora au fost formulate recomandări. 

Rezultatul scontat: Înlăturarea 
normelor care pot favoriza factorii 
şi riscurile de corupţie din 
proiectele de legi şi din actele 
normative ale Guvernului 

Calificarea progresului:  
anul 2012 – considerabil (eficienţa calculată 64,5%) 
anul 2013 – parţial   (eficienţa calculată 43,5%)                                                             

Acţiunea nr.15 „Crearea unui grup 
de lucru pentru examinarea 
deficienţelor cadrului legislativ 
naţional privind finanţarea 
partidelor politice şi a campaniilor 
electorale şi pentru formularea 
propunerilor de rigoare” 

Realizări: Grupul de lucru a fost creat sub egida CEC, în 
componenţa căruia au fost incluşi reprezentanţi ai 
autorităţilor statale, partidelor politice şi societăţii civile. 
În cadrul a 45 şedinţe ale grupului restrâns şi 7 şedinţe 
ale grupului extins au fost examinate peste 200 propuneri 
de ameliorare a cadrului legal respectiv, făcute de 
reprezentaţi ai unor organisme internaţionale, instituţii 
publice, reprezentanţi ai partidelor politice ţi societăţii 
civile. Urmare, au fost elaborate propuneri de modificare 
a legislaţiei (Codului electoral, Legii privind partidele 
politice, Codului contravenţional, Codului penal şi de 
procedură penală, Legea Curţii de Conturi, Codul Fiscal).  

Termen - Ianuarie 2012 
Executor - CEC, MJ, PG, MF, CC, 
CNA 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: CEC, MJ, PG, MF, CC, CNA 

Indicatorii de progres - Grup de 
lucru creat, întruniri desfăşurate, 
concluzii formulate 

Indicator atins: Grup creat. Şedinţe desfăşurate – circa 
45. Examinate peste 200 propuneri. 

Rezultatul scontat - Activităţi 
iniţiate în vederea implementării 
recomandărilor GRECO, adresate 
Republicii Moldova în urma rundei 

Calificarea progresului:  
 considerabil 
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a III-a de evaluare 
Acţiunea nr.16 „Elaborarea unui 
proiect de lege privind modificarea 
şi completarea Codului penal al 
Republicii Moldova nr.985-XV din 
18 aprilie 2002 în vederea punerii 
în aplicare a recomandărilor 
GRECO la capitolul “Incriminări”, 
adresate Republicii Moldova în 
urma rundei a III-a de evaluare” 

Realizări:  Elaborată şi adoptată Legea nr. 245 din  
02.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative şi  Legea nr.78 din 12.04.2012 pentru 
modificarea şi completarea Codului penal. 

Termen - Ianuarie 2012 
Executor – CNA, MJ, PG 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real:: CNA 

Indicatorii de progres - Proiect de 
lege elaborat şi înaintat Guvernului 
spre aprobare. Ponderea 
recomandărilor GRECO 
implementate 

Indicator atins: Proiecte elaborate/adoptate  – 2  
Ponderea recomandări GRECO implementate la capitolul 
“Incriminări”– 75% 

Rezultatul scontat - Cadrul 
legislativ naţional conformat la 
Convenţia penală privind corupţia 
şi la protocolul adiţional la această 
convenţie. 
Recomandări GRECO 
implementate 

Calificarea progresului:  
considerabil 

Acţiunea nr.17 „Elaborarea unui 
proiect de lege privind modificarea 
şi completarea cadrului legislativ în 
vederea punerii în aplicare a 
recomandărilor GRECO la capitolul 
“Transparenţa în finanţarea 
partidelor politice”, adresate 
Republicii Moldova în urma rundei 
a III-a de evaluare” 

Realizări: Grupul de lucru sub egida CEC a elaborat 
proiectul de lege, ce vizează modificarea Codului 
electoral, Legii privind partidele politice, Codului 
contravenţional, cel penal şi de procedură penală, Legii 
Curţii de Conturi. Proiectul vizat a fost expertizat de 
către Comisia de la Veneţia şi Biroul OSCE pentru 
Instituţii Democratice şi Drepturile Omului 
(OSCE/BIDDO). Ulterior, Ministerul Justiţiei a perfectat 
proiectul  conform recomandărilor primite şi l-a expediat 
Guvernului spre aprobare. Proiectul a fost aprobat prin 
H.G. 456 din 01.07.2013 şi remis Parlamentului spre 
adoptare, înregistrat cu nr. 296. Iniţiată examinarea în 
Comisiile parlamentare. 

Termen - Iunie 2012 
Executor - CEC, MJ, PG, MF, CC, 
CNA 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: termen depăşit 12 luni 
Executor real:: CEC, MJ, PG, MF, CC, CNA 

Indicatorii de progres - Proiect de 
lege elaborat şi înaintat Guvernului 
spre aprobare. Ponderea 
recomandărilor GRECO 
implementate 

Indicator atins: Parţial. Proiect de lege elaborat şi remis 
Parlamentului spre adoptare; Desfăşurate 2 mese 
rotunde; Conferinţă internaţională – 1; Editată broşură – 
1. 

Rezultatul scontat - Cadrul 
legislativ naţional conformat la 
Recomandarea Rec (2003) 4 a 
Comitetului de Miniştri al 
Consiliului Europei privind regulile 
comune contra corupţiei în 
finanţarea partidelor politice şi a 
campaniilor electorale. Riscurile de 

Calificarea progresului:  
parţial 
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corupţie din sectorul politic 
diminuate. 
Recomandări GRECO 
implementate 
Acţiunea nr.18 „Pregătirea 
evaluării Republicii Moldova în 
cadrul rundei a IV-a de evaluare 
GRECO cu tema “Prevenirea 
corupţiei în ceea ce priveşte 
membrii Parlamentului şi în rîndul 
judecătorilor şi al procurorilor” 

Realizări:  ----- 
În Planul de activitate al GRECO pentru anii 2013 şi 
2014, RM nu a fost inclusă pentru a fi evaluată, acest 
termen mişcîndu-se pentru anul 2015. 

Termen – Noiembrie 2013 
Executor - PG, Biroul permanent al 
Parlamentului, CSM, CNA 

Statutul implementării: neexecutat 
Respectarea termenului: ---- 
Executor real: ---- 

Indicatorii de progres - 
Chestionare de evaluare 100% 
completate 

Indicator atins: ------ 

Rezultatul scontat - Evaluarea 
eficientă în cadrul rundei a IV-a de 
evaluare GRECO asigurată 

Calificarea progresului:  
lipsă 

 
 

Prioritatea de acţiune 5: Perfecţionarea legislaţiei anticorupţie şi îmbunătăţirea 
mecanismelor ei de funcţionare 

Cadrul legislativ al Republicii Moldova în domeniul anticorupţie a cunoscut în ultimii ani 
o extindere considerabilă, fiind adoptate acte importante, precum: Legea nr.16-XVI din 15 
februarie 2008 cu privire la conflictul de interese, Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 
privind Codul de conduită a funcţionarului public, Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu 
privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul decizional, Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea 
titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice etc. Deşi au fost legi multaşteptate, efectul lor a 
întîrziat să apară în primii ani de după adoptare, principalul motiv fiind lipsa unor mecanisme 
clare de aplicare. Ţinînd cont şi de existenţa unor reglementări ineficiente mai vechi, este 
necesară perfecţionarea, elaborarea şi aprobarea unor mecanisme de funcţionare a legislaţiei 
anticorupţie în următoarele domenii: declararea veniturilor şi a proprietăţilor, controlul 
provenienţei acestora; declararea conflictelor de interese; transparenţa decizională; regimul 
cadourilor.  

Perfecţionarea mecanismelor de funcţionare a cadrului legislativ special va depinde şi de 
exercitarea controlului parlamentar asupra legislaţiei anticorupţie. În acest sens, Parlamentul şi 
comisiile parlamentare de profil urmează să verifice periodic eficienţa legilor în domeniul vizat.  

 
 

Planificate Realizate 
Acţiunea nr. 19 „Exercitarea 
controlului parlamentar asupra 
implementării legislaţiei 
anticorupţie” 

Realizări:  La 27 martie 2013, în cadrul şedinţei 
Comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi 
ordine publică a fost prezentat Raportul privind 
executarea Legii cu privire la protecţia martorilor şi a 
altor participanţi la procesul penal, de către Inspectoratul 
General de Poliţie. 
La 09.10.2013, în cadrul Comisiei juridice numiri şi 
imunităţi din cadrul Parlamentului, a fost audiat 
Ministerul Justiţiei în vederea implementării Legii nr. 
231 din 25.11.2011 privind aprobarea Strategiei de 
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reformă în sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, cu 
participarea reprezentanţilor instituţiilor responsabile de 
implementarea acesteia. 
 

Termen – permanent 
Executor - Comisiile parlamentare 
şi/sau deputaţii 

Statutul implementării: în derulare 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: Comisiile parlamentare 

Indicatorii de progres - Rapoartele 
autorităţilor publice şi ale societăţii 
civile prezentate. Concluziile 
comisiilor parlamentare şi/sau ale 
deputaţilor 

Indicator atins: Rapoarte prezentate – 2 (IGP, MJ) 

Rezultatul scontat - Mecanismele 
de funcţionare a legislaţiei 
anticorupţie, îmbunătăţite 

Calificarea progresului:  
insuficient 

Acţiunea nr. 20 „Elaborarea unui 
proiect de hotărîre a Guvernului 
pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la realizarea achiziţiilor 
publice prin proceduri negociate” 

Realizări:  Regulamentul cu privire la realizarea 
achiziţiilor publice prin proceduri negociate a fost 
elaborat şi aprobat prin H.G. 794 din 08.10.2013. 
Suplimentar, prin Hotărîrea Guvernului nr. 766 din 
26.09.2013 a fost aprobat Regulamentul cu privire la 
realizarea achiziţiilor publice în dinamică.  

Termen – Iunie 2012 
Executor - MF (Agenţia Achiziţii 
Publice) 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: termen tergiversat cu 14 luni. 
Executor real: MF (Agenţia Achiziţii Publice)  

Indicatorii de progres - Proiect 
elaborat şi prezentat Guvernului 
spre examinare 

Indicator atins: proiect elaborat şi aprobat. 

Rezultatul scontat - Cadrul 
normativ naţional ajustat la acquis-
ul comunitar. Prevederile art.33 al 
Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 
privind achiziţiile publice, 
implementate. Reglementări 
exprese privind regulile de 
negociere cu operatorii economici, 
stabilite 

Calificarea progresului:  
considerabil  

Acţiunea nr. 21 „Elaborarea unui 
proiect de hotărîre a Guvernului 
pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la realizarea achiziţiilor 
publice prin dialog competitiv” 

Realizări:  Regulamentul cu privire la realizarea 
achiziţiilor publice prin dialog competitiv a fost elaborat 
şi aprobat prin H.G. nr. 804 din 10.10.2013. 

Termen – Iunie 2012 
Executor - MF (Agenţia Achiziţii 
Publice) 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: termen tergiversat cu 14 luni. 
Executor real: MF (Agenţia Achiziţii Publice) 

Indicatorii de progres - Proiect 
elaborat şi prezentat Guvernului 
spre examinare 

Indicator atins: proiect elaborat şi aprobat. 

Rezultatul scontat - Cadrul 
normativ naţional ajustat la acquis-
ul comunitar. Prevederile art.33 al 
Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 
privind achiziţiile publice, 
implementate. Reguli de întreţinere 
a dialogului cu ofertanţii stabilite 

Calificarea progresului:  
considerabil 
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Acţiunea nr.22 „Elaborarea unui 
proiect de hotărîre a Guvernului de 
modificare a Hotărîrii Guvernului 
nr.615 din 28 iunie 2005 privind 
unele măsuri de prevenire a 
corupţiei şi protecţionismului în 
cadrul instituţiilor publice” 

Realizări:  Hotărîrea Guvernului nr.615 din 28 iunie 
2005 privind unele măsuri de prevenire a corupţiei şi 
protecţionismului în cadrul instituţiilor publice a fost 
abrogată prin H.G. nr. 868 din 19.11.2012. 

Termen: Iunie 2012 
Executor: CNA 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: termen tergiversat cu 5 luni. 
Executor real: MJ 

Indicatorii de progres - Proiect 
elaborat şi prezentat Guvernului 
spre examinare 

Indicator atins:  
proiect elaborat şi aprobat 

Rezultatul scontat - Hotărîre de 
Guvern revizuită în vederea lărgirii 
cercului de subiecţi cărora li se 
aplică prevederile acesteia şi a 
responsabilităţilor subiecţilor 
implicaţi în monitorizarea internă a 
realizării documentelor de politici 
anticorupţie în cadrul autorităţii 
(instituţiei) 

Calificarea progresului:  
considerabil 

Acţiunea nr.23 „Elaborarea unui 
proiect de hotărîre a Guvernului 
pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la realizarea achiziţiilor 
publice prin licitaţie electronică” 

Realizări:  Regulamentul cu privire la realizarea 
achiziţiilor publice prin licitaţie electronică a fost 
elaborat şi aprobat prin H.G. 774 din 04.10.2013. 
Regulamentul dat prevede utilizarea facilităţilor tehnice 
puse la dispoziţie de sistemul e-achiziţii, prin 
completarea formularelor specifice disponibile în 
sistemul informatic, fapt care va exclude parţial factorul 
uman, totodată, asigurîndu-se la maximum transparenţa 
şi publicitatea achiziţiei publice. 

Termen: Septembrie 2012 
Executor: MF (Agenţia Achiziţii 
Publice) 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: termen tergiversat cu 12 luni. 
Executor real: MF (Agenţia Achiziţii Publice) 

Indicatorii de progres - Proiect 
elaborat şi prezentat Guvernului 
spre examinare 

Indicator atins: proiect elaborat şi aprobat. 

Rezultatul scontat - Cadrul 
normativ naţional ajustat la acquis-
ul comunitar; factorul uman la 
iniţierea şi desfăşurarea 
procedurilor de achiziţii publice 
exclus parţial 

Calificarea progresului:  
considerabil 

 
Prioritatea de acţiune 6: Ajustarea cadrului normativ la necesităţile justificate de 

sporire 
a eficienţei activităţii organelor de drept şi a organelor de control 

Pentru a spori eficienţa activităţii organelor de combatere a corupţiei şi de exercitare a 
controlului în domeniile conexe, necesităţile justificate ale acestor organe trebuie luate în 
considerare, respectîndu-se deopotrivă interesul public şi drepturile omului. Printre aceste 
necesităţi se numără: evaluarea eficienţei procedurilor de ridicare a imunităţii judecătorilor şi a 
deputaţilor în cazul săvîrşirii unor infracţiuni de corupţie, eventualele propuneri de modificare în 
acest sens; instituirea răspunderii penale pentru declararea necorespunzătoare a veniturilor şi a 
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proprietăţilor; extinderea posibilităţilor de aplicare a măsurilor operative de investigaţii la 
cercetarea cazurilor de corupţie; aplicarea pedepsei sub forma privării de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate complementar la pedeapsa principală, 
precum şi asigurarea prin confiscare a reparaţiei prejudiciului cauzat prin infracţiuni de corupţie 
şi acţiuni conexe; examinarea posibilităţii de excludere a obligaţiei de a demonstra interesul 
material la săvîrşirea anumitor infracţiuni conexe corupţiei; amendarea legislaţiei în vederea 
tragerii la răspundere penală a membrilor organelor decizionale colective; revizuirea sistemului 
de sancţionare a persoanelor implicate în cazuri de corupţie prin asigurarea unui efect 
descurajant.  

 

Planificate Realizate 
Acţiunea nr.24 „Elaborarea unui 
proiect de lege privind controlul 
de stat asupra activităţii de 
întreprinzător” 

Realizări:  Adoptată Legea nr. 131 privind controlul de 
stat asupra activităţii de întreprinzător,  în vigoare din 
31.08.2012 (M.O. al RM nr. 181-184/595). 
În vederea punerii în aplicare a Legii nr. 131/2012 au fost 
aprobate: - H.G. nr. 147 din 25.02.2013, prin care a fost 
aprobat Regulamentul p/d Registrul de Stat al Controalelor 
şi p/d registrul controalelor ţinute de organele de control; 
- H.G. nr. 694 din 05.09.2013  „Cu privire la aprobarea 
Metodologiei generale de planificare a controlului de stat a 
activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de 
risc”. 

Termen: Ianuarie 2012 
Executor: Ministerul Economiei 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: Ministerul Economiei 

Indicatorii de progres - Proiect 
elaborat şi prezentat Guvernului 
spre examinare 

Indicator atins: proiect elaborat şi aprobat. 

Rezultatul scontat - Gradul şi 
modalităţile de intervenţie 
abuzivă şi nefondată a statului în 
activitatea întreprinderilor 
limitate, prin optimizarea 
legislativă şi instituţională a 
controalelor asupra activităţii 
agenţilor economici; delimitarea 
exhaustivă a funcţiilor instituţiilor 
relevante pentru efectuarea 
controalelor asupra utilizării 
resurselor publice, asupra 
activităţii economico-financiare, 
fiscale şi a controalelor 
specializate; sistemul unic de 
evidenţă a inspecţiilor şi a 
controalelor creat 

Calificarea progresului:  
considerabil 

Acţiunea nr.25 „Modificarea 
legislaţiei în vederea tragerii la 
răspundere juridică a membrilor 
organelor colegiale de decizie 
pentru admiterea încălcărilor de 
lege în activitatea proprie” 

Realizări:  PG: a constituit grupul de lucru ad-hoc format 
din reprezentanţi ai PA şi PG, care au elaborat proiectul 
privitor la tragerea la răspundere juridică a membrilor 
organelor colegiale de decizie pentru admiterea încălcărilor 
de lege în activitatea proprie. La 23.08.2013 a fost transmis 
spre avizare autorităţilor publice de resort. 

Termen: Iunie 2012 
Executor: PG, MJ, MF, CNA 

Statutul implementării: neexecutat 
Respectarea termenului: ----- 
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Executor real: PG/PA 
Indicatorii de progres - Proiect 
de lege elaborat şi prezentat 
Guvernului spre examinare 

Indicator atins: Proiect elaborat dar nedifinitivat  
 

Rezultatul scontat - Nivel de 
responsabilitate al membrilor 
organelor colegiale de decizie 
sporit 

Calificarea progresului:  
lipsă 

Acţiunea nr.26 „Elaborarea unui 
proiect de lege de modificare şi 
completare a art.55 din Codul 
penal al Republicii Moldova 
nr.985-XV din 18 aprilie 2002 în 
vederea limitării aplicabilităţii 
acestui articol cazurilor de 
cercetare judiciară a infracţiunilor 
de corupţie şi a celor conexe” 

Realizări:  Conform informaţiei prezentate de către PG 
pentru Trimestrul IV 2013, în cadrul şedinţei grupului de 
lucru format pe lângă Ministerul Justiţiei s-a elaborat 
proiectul de modificare a art. 55 Cod Penal, care a fost 
expediat Parlamentului spre examinare. 

Termen: Iulie 2012 
Executor: PG, CNA 

Statutul implementării: în derulare 
Respectarea termenului: ----- 
Executor real: MJ  

Indicatorii de progres - Proiect 
de lege elaborat şi prezentat 
Guvernului spre examinare 

Indicator atins: Proiect elaborat şi prezentat spre 
examinare   

Rezultatul scontat - Liberarea de 
răspundere penală şi tragerea la 
răspundere contravenţională 
pentru infracţiuni de corupţie şi 
pentru cele conexe limitată 

Calificarea progresului:  
insuficient 

Acţiunea nr.27 „Elaborarea unui 
proiect de lege de modificare şi 
completare a Codului penal al 
Republicii Moldova nr.985-XV 
din 18 aprilie 2002 în vederea 
stabilirii obligatorii a pedepsei de 
privare de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita 
anumite activităţi ca pedeapsă 
complementară pentru toate 
infracţiunile de corupţie şi pentru 
cele conexe” 

Realizări:  La 12.04.2012 a fost adoptată Legea nr.78  
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, 
prin care s-a stabilit în sancţiunile articolelor 324, 325, 
326, 333, 334 Cod Penal pedeapsa complementară de 
privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 
exercita anumite activităţi. 

Termen: Iulie 2012 
Executor: PG, CNA 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor: CNA 

Indicatorii de progres -  Proiect 
de lege elaborat şi prezentat 
Guvernului spre examinare 

Indicator atins: proiect elaborat şi aprobat 

Rezultatul scontat - Privarea de 
dreptul de a ocupa anumite funcţii 
sau de a exercita anumite 
activităţi, complementar la 
pedeapsa principală, în toate 
cazurile de corupţie şi în cele 
conexe aplicată 

Calificarea progresului:  
considerabil 

Acţiunea nr.28 „Elaborarea unui Realizări: - elaborat şi înregistrat spre examinare de către 
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proiect de lege privind stabilirea 
sancţiunilor contravenţionale şi 
penale pentru iresponsabilitatea 
managerială în procesul de 
acumulare şi utilizare a 
mijloacelor publice la exercitarea 
atribuţiilor funcţionale de către 
persoanele cu funcţii de 
răspundere, precum şi pentru 
neexecutarea hotărîrilor Curţii de 
Conturi” 

Parlament cu nr. 2412 din 23.10.2012 şi examinat în II 
lecturi. Proiectul pentru modificarea şi completarea 
Codului contravenţional cu articole noi ce prevăd 
răspunderea pentru neexecutarea hotărârilor Curţii de 
Conturi, 

- La 12.07.2013 de către Parlamentul R.M. a fost 
examinată în a doua lectură proiectul Legii finanţelor 
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, înregistrat cu nr. 
2354 din 27.10.11. Capitolul VII „Răspunderea juridică” al 
prezentului proiect de lege evidenţiază şi identifică 
restricţiile privind dezafectarea mijloacelor bugetare şi 
penalităţile aferente, precum şi formele de răspundere 
juridică. 
- prin Ordinul comun al Ministerului Finanţelor şi Curţii de 
Conturi nr. 79 din 04.07.2012 şi nr. 149 din 04.07.2012 a 
fost creat un grup mixt de lucru în sarcina căruia a fost 
pusă elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi 
completarea Codului contravenţional. Urmare, a fost 
elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Codului contravenţional, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 181 din 13.03.2013. În speţă 
proiectul conţine sancţiuni pentru nepublicarea sau 
publicarea defectuoasă a procedurilor de achiziţii publice, 
divizarea contractelor, expunerea lămuririlor false pe 
marginea contestaţiilor, nerespectarea deciziilor Agenţiei 
Achiziţii Publice privind suspendarea, revizuirea sau 
anularea procedurilor de achiziţie publică etc.  

Termen: Octombrie 2012 
Executor: MF, CC 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real:: CC, MF 

Indicatorii de progres - Proiect 
de lege elaborat şi prezentat 
Guvernului spre examinare 

Indicator atins: Proiecte elaborate şi remise Parlamentului 
spre adoptare – 2 (inclusiv 1 ca iniţiativă legislativă) 

Rezultatul scontat - Nivel înalt 
al responsabilităţii managerilor la 
acumularea şi utilizarea 
mijloacelor publice asigurat. 
Eficienţa activităţii de audit 
sporită şi impactul în 
îmbunătăţirea managementului 
finanţelor publice obţinut 

Calificarea progresului:  
insuficient 

Acţiunea nr.29 „Elaborarea unui 
proiect de hotărîre a Guvernului 
pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la cooperarea dintre 
asociaţiile părinteşti şi instituţiile 
de învăţămînt” 

Realizări:  Anterior aprobării planului de acţiuni 
Ministerul Educaţiei a emis Ordinul nr. 972 din 12.12.2011 
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la 
cooperarea dintre asociaţiile părinteşti şi instituţiile de 
învăţămînt. (Monitorul Oficial nr. 227-232 din 23.12.2011) 

Termen: Februarie 2013 
Executor: Ministerul Educaţiei  

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor: Ministerul Educaţiei 

Indicatorii de progres - Proiect 
elaborat şi prezentat Guvernului 
spre examinare 

Indicator atins: Regulament aprobat prin ordin 
departamental. 
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Rezultatul scontat - Legalitatea 
şi transparenţa mijloacelor băneşti 
colectate de la părinţi, asigurate 

Calificarea progresului:  
parţial 

Acţiunea nr.30 „Reevaluarea 
sistemului de imunităţi pentru 
deputaţi şi operarea modificărilor 
de rigoare în Legea nr.797-XIII 
din 2 aprilie 1996 pentru 
adoptarea Regulamentului 
Parlamentului şi în Legea nr.39-
XIII din 7 aprilie 1994 despre 
statutul deputatului în Parlament” 

Realizări: La iniţiativa unui grup de deputaţi, a fost 
elaborat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea 
Constituţiei Republicii Moldova (art.70 “Incompatibilităţi 
şi imunităţi ale deputaţilor” şi art.71 “Independenţa 
opiniilor”) înregistrat spre examinare la Parlament cu nr. 
430 din 31.10.2013. 

Termen: Noiembrie 2013 
Executor: MJ, PG, CNA 

Statutul implementării: realizat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: grup de deputaţi  

Indicatorii de progres - Proiect 
de lege elaborat şi prezentat 
Guvernului spre examinare 

Indicator atins: proiect de lege elaborat şi înregistrat spre 
adoptare. 

Rezultatul scontat - Împrejurări 
speciale, prevăzute de actele 
legislative naţionale, ce pot 
determina transformarea 
imunităţii unor categorii de 
oficiali publici în impunitate 
excluse. 
Factorul politic în procesul de 
ridicare a imunităţii diminuat. 
Procedurile de ridicare a 
imunităţii în caz de săvîrşire a 
infracţiunilor sînt simplificate 

Calificarea progresului:  
insuficient 

 

În concluzie se menţionează că, din 17 acţiuni prevăzute la acest capitol, s-a constatat a fi 
neexecutate – 2, în derulare – 1 şi executate 14 (inclusiv în termen – 9; termen depăşit de la 3 la 
6 luni – 1 acţiune; mai mult de 10 luni – 4 acţiuni). 

Urmare calificării progresului în atingerea rezultatului scontat, s-a constatat progres 
considerabil - 8 acţiuni; progres parţial – 3 acţiuni; progres insuficient – 4 acţiuni şi lipsă 
de progres – 2 acţiuni. 

Lipsa de progres se referă la 2 acţiuni restante: - din motive independente de autorităţile 
statale, nu a fost desfăşurată Runda IV GRECO şi, - nu a fost promovat proiectul de lege, 
elaborat de PG, în vederea tragerii la răspundere juridică a membrilor organelor colegiale de 
decizie pentru admiterea încălcărilor de lege.    

Progres parţial şi insuficient este stabilit la 7 acţiuni şi se referă la proiecte de legi promovate, 
dar pînă la finele perioadei de raport – neaprobate, precum şi la eficienţa scăzută în exercitarea 
controlului parlamentar asupra implementării legislaţiei anticorupţie şi o eficienţă parţială a 
expertizei anticorupţie a actelor legislative şi normative ale Guvernului.   


