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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative  
 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 

Articolul I - Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea 

titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2009, nr. 41-44, art. 118), se modifică şi completează după cum 
urmează: 

1. Articolul 4 se completează cu cinci litere noi, e) – i), cu următorul 
conţinut: 

„e) existenţa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
aflarea sub urmărire penală sau privarea de către instanţa de judecată a dreptului de 
a ocupa funcţii publice; 

f) tăinuirea datelor sau indicarea lor eronată în Chestionarul conform Anexei 

nr. 2 a prezentei Legi; 

g) subminarea actului de justiţie, prejudicierea imaginii autorităţii instituţiei 
sau a statutului, lipsa reputaţiei ireproşabile a titularului sau candidatului la funcţia 
publică;  

h) existenţa aspectelor legate de provenienţa nejustificabilă a veniturilor sau 
proprietăţilor; 

i) dependenţa de droguri sau substanţe psihotrope, jocuri de noroc, labilitatea 
psihică, existenţa unei boli psihice a titularului sau candidatului la funcţie 
publică.”. 

2. Articolul 5: 

1) la lit. a), sintagma „specificate în anexa nr.2 la Legea cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public” se substituie cu sintagma 

„specificate în anexa la Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul 
persoanelor cu funcţii de demnitate publică”; 

2) se completează cu o literă nouă, e), cu următorul cuprins: 
„e) la funcţii în subdiviziunile specializate în domeniul prevenirii şi 

combaterii criminalităţii organizate din cadrul autorităţilor menţionate la art.6 
alin.(1) din Legea nr. 50 din 22.03.2012 privind prevenirea şi combaterea 
criminalităţii organizate”. 

3. La articolul 7: 

1) alineatul unic devine alineatul (1); 

2) se completează cu un nou alineat, (2), cu următorul conţinut: 
„(2) Tăinuirea sau necomunicarea intenţionată, organului de verificare, a 

informaţiilor menţionate la alineatul (1) din prezentul articol se sancţionează 
conform legislaţiei.”. 

4. La articolul 8: 
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1) alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţiile publice este 

obligatorie şi se iniţiază de către autorităţile publice în care activează titularul 
funcţiei publice sau în care doreşte să se angajeze candidatul la funcţia publică.”; 

2) se completează cu un alineat nou, (11) cu următorul cuprins: 
„(11) Verificarea se iniţiază pînă la numirea în funcţie. Se interzice numirea 

în funcţie a persoanei care nu a fost verificată în conformitate cu prevederile 
prezentei Legi.”; 

3) alin. (3) se completează în final cu o nouă propoziţie, cu următorul 
cuprins: „Dacă în perioada menţionată persoana este numită într-o funcţie publică 
prevăzută la art. 5 în altă autoritate publică decît cea care a iniţiat verificarea 

anterioară, pînă la numirea în funcţie, autoritatea publică va examina avizul 
consultativ de la ultima verificare şi va întreprinde acţiunile în conformitate cu 
prevederile art. 14 şi 15 ale prezentei Legi.”. 

5. Articolul 10: 

1) la alin. (2), după sintagma „ale autorităţilor publice” se completează cu 
sintagma „ , alte surse de informaţii, inclusiv deschise,”; 

2) se completează cu două alineate noi, (8) şi (9) cu următorul cuprins: 
„(8) Organul de verificare, pentru identificarea factorilor de risc camuflaţi, 

are dreptul de a culege şi examina informaţii, inclusiv date cu caracter personal, ale 
persoanelor terţe, afiliate prin rudenie sau afinitate pînă la gradul IV inclusiv, şi ale 
altor persoane apropiate titularului sau candidatului la funcţie publică. 

(9) Prin demersul motivat al conducătorului sau adjunctului organului de 
verificare poate fi solicitată autorizarea, de către judecătorul de instrucţie, a 

colectării informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice vizînd 
persoana supusă verificării.”. 

6. Se completează cu un articol nou, 101, cu următorul conţinut: 
„101 Colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii 

electronice în cadrul verificării 
(1) Demersul pentru autorizarea colectării informaţiei de la furnizorii de 

servicii de comunicaţii electronice vizînd persoana supusă verificării se înaintează 
doar cînd există informaţii primare privind interacţiunea persoanei supuse 
verificării cu persoane, contactele cu care ar constitui factori de risc sau ar 
demonstra factorii de risc în activitatea persoanei supuse verificării. 

(2) Poate fi autorizată colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de 

comunicaţii electronice doar în partea ce vizează posesorul numerelor de telefon 
sau adresei IP, sursa şi destinaţia comunicaţiei, tipul, data, ora şi durata 
comunicaţiei, inclusiv tentativele de apel eşuate. 

(3) Poate fi solicitată colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice doar pentru perioada cuprinsă de la data ultimei verificări 
pînă la momentul verificării, dar nu mai mult de 5 ani. 

(4) În cazul în care constată că demersul este întemeiat, judecătorul de 
instrucţiei autorizează prin încheiere colectarea informaţiei de la furnizorii de 
servicii de comunicaţii electronice. 
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(5) Respingerea demersului privind autorizarea colectării informaţiei de la 
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice poate fi contestat, de către organul 
de verificare, cu recurs, în termen de 15 zile lucrătoare, la curtea de apel.”. 

7. Articolul 19: 

1) la alin. (2) şi (4), sintagma „5 ani” se substitui cu sintagma „15 ani”; 
2) la alin. (4), sintagma „un an” se substituie cu sintagma „5 ani”. 
8. Chestionarul din Anexa nr. 2 se modifică şi completează, după cum 

urmează: 
a) la punctele 3, 9, 10 şi 11, sintagma „Anul, luna, ziua” se substituie cu 

sintagma „Ziua, luna, anul”; 
b) sintagma „Starea civilă şi relaţiile familiale” se substituie cu sintagma 

„Starea civilă şi relaţiile de rudenie”; 
c) la punctul 11, sintagma „Date despre copii” se substituie cu sintagma 

„Date despre copii (inclusiv majori), fraţi şi surori”; 
d) la punctul 12, sintagma „numărul de telefon” se substituie cu sintagma 

„numerele de telefon fixe şi/sau mobile, inclusiv utilizate depersonalizat sau ale 

operatorilor străini”; 
e) punctul 23 se modifică şi se expune în următoarea redacţie: 
„23. Indicaţi datele tuturor bunurilor imobile, ale mijloacelor de transport de 

toate tipurile, pe care le deţineţi în proprietate, posesie sau folosinţă, 

dumneavoastră şi/sau soţul (soţia), la data completării prezentului chestionar, atît 
din Republica Moldova cît şi în alte state. Enumeraţi şi alte bunuri mobile pe care 
le deţineţi în proprietate, posesie sau folosinţă, dumneavoastră şi/sau soţul (soţia), 
la data completării prezentului chestionar, a căror valoare înregistrată oficial sau 
preţ de piaţă depăşeşte 50 000 de lei.”; 

f) punctul 27 se modifică şi se expune în următoarea redacţie: 
„27. Dacă dispuneţi de conturi bancare în Republica Moldova sau în 

străinătate, indicaţi ţara şi instituţia bancară.”. 

 

Articolul II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 

24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, 

art.15), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum 
urmează: 

1. după art. 330
4
 se completează cu un articol nou, 3305, cu următorul 

cuprins: 

„Articolul 330
5
.
 Încălcarea prevederilor legislaţiei privind verificarea 

titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice 

(1) Numirea în funcţie publică a persoanei fără efectuarea preliminară a 
verificării în conformitate cu prevederile Legii nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 

privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, 
se sancţionează cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei cu funcţii de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o 
anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. 

(2) Tăinuirea sau necomunicarea intenţionată organului de verificare, 

contrar prevederilor Legii nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea 
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titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, a cazurilor de încălcare de către 
titularii sau candidaţii la funcţiile publice a condiţiilor şi restricţiilor stabilite de 
lege pentru ocuparea funcţiei publice, despre factorii de risc deveniţi cunoscuţi şi 
despre alte împrejurări ce prezintă ameninţare pentru interesele securităţii 
naţionale, 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţii de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o 
anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”. 

2. La art. 423
1
, după sintagma „262,” se completează cu sintagma „3305,”. 

 

 

 

Preşedinte al Parlamentului      Andrian CANDU 
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Notă informativă 

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 
 

În temeiul art. 6 din Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea 
titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, Serviciul de Informaţii şi Securitate al 
Republicii Moldova este desemnat în calitate de organ de verificare. În contextul 
activităţii realizate în perioada 2009 – 2016 s-au constatat anumite deficienţe la 
aplicarea Legii nr. 271/2008, fapt care compromite eficiența, imaginea şi procesul 
de reformare a autorităţilor publice din Republica Moldova, precum şi lupta 
anticorupţie. 

Deşi a fost o lege mult aşteptată, efectul major al acesteia întîrzie să apară în 
primii ani de după adoptare, principalul motiv fiind lipsa unor mecanisme clare de 
aplicare, precum şi lipsa dorinţei factorilor de decizie din cadrul autorităţilor 
puterii executive să se conformeze în totalitate exigenţelor acesteia. 

Este de menţionat faptul că, potrivit art. 5 şi art. 21 din Legea menţionată, 
urmează a fi supuşi verificării, fără careva excepţii, toate categoriile de titulari sau 
candidaţi la funcţii publice stipulate de Lege. Cu toate că Legea nr. 271/2008 a 
intrat în vigoare din 2009 şi vizează toate autorităţile administraţiei publice 
centrale, iar în unele cazuri şi locale, pînă la ora actuală au solicitat efectuarea 
verificării titularilor/candidaţilor la funcţii publice doar Consiliul Superior al 
Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Apărării, Ministerul Mediului şi 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 

În procesul efectuării verificării titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, 
precum şi în cadrul monitorizării deciziilor autorităţilor iniţiatoare a verificării 
luate în baza avizelor consultative ale Serviciului, au fost identificate şi cazuri de 
promovări şi confirmări în funcţii a unor persoane afiliate, compromise şi 
„convenabile” unor grupuri de interese. De asemenea, s-a atestat o frecvenţă 
sporită a reconfirmării şi avansării în funcţii a persoanelor cu o situaţie materială 
nejustificabilă. 

De asemenea, au fost atestate cazuri cînd informaţiile disponibile indicau la 
deţinerea, de către autorităţile menţionate la art. 7 şi art. 10 alin. (2) din Lege, a 
informaţiilor şi materialelor ce atestă factori de risc în activitatea titularilor 
verificaţi, însă răspunsurile parvenite de la acestea în adresa Serviciului stipulau 
despre lipsa unor asemenea date. Situaţia în cauză oferă temei de a presupune 
existenţa unor situaţii de protecţionism din partea conducătorilor autorităţilor 
iniţiatoare a verificărilor în privinţa persoanelor verificate. 

Toate aceste circumstanţe relevă necesitatea perfecţionării cadrului normativ 
existent, precum şi instituirea unui mecanism simplu şi eficient de responsabilizare 
a conducătorilor autorităţilor iniţiatoare a verificării, titularilor şi a candidaţilor la 
funcţii publice. În acest context, Serviciul a elaborat proiectul Legii pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative. 

În proiect se propune concretizarea scopurilor verificărilor efectuate în 
temeiul Legii nr. 271/2008. Or, verificarea are menirea nu doar de a preveni 
ocuparea funcţiilor publice de persoane ce prezintă o ameninţare pentru securitatea 
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naţională, dar urmează să prevină şi ocuparea funcţiilor publice de persoane ce 
prezintă o ameninţare pentru interesele societăţii sau instituţiei publice, pentru 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. 

De asemenea, se propune extinderea listei factorilor de risc. Actualmente, 
legislaţia naţională restricţionează ocuparea anumitor funcţii publice de către 
persoanele cu antecedente penale sau care au o anumită calitatea procesuală în 
cadrul cauzelor penale. Totodată, anumite persoane, cu toate că nu corespund 
acestor condiţii, ascund acest fapt şi tind să ocupe funcţii publice. 

Practica a demonstrat că anumite persoane, în scopul muşamalizării unor 
situaţii care le caracterizează negativ, premeditat au tăinuit anumite informaţii sau 
au indicat în chestionar informaţii distorsionate. 

Un alt factor de risc îl constituie acţiunile de subminare a actului de justiţie, 
prejudicierea imaginii autorităţii instituţiei sau a statutului, precum şi lipsa 
reputaţiei ireproşabile a titularului sau candidatului la funcţia publică, în cazurile în 
care legea specială o cere. Considerăm că statul urmează să prevină deţinerea 
anumitor funcţii, în special în organele de justiţie, de ocrotire a normelor de drept, 
de către persoane care sunt compromise în faţa societăţii civile sau au un trecut 
dubios, or acest fapt atrage o anumită bănuială privind calitatea actului de 
înfăptuire a justiţiei sau de guvernare. 

De asemenea, au fost atestate cazuri cînd titularii şi candidaţii dispun de 
salarii de 5000-8000 lei lunar, însă aceștia deţin proprietăţi ce se încadrează în 
sume cu mult peste 1 000 000 de lei, fără să existe circumstanţe care ar justifica 
dobîndirea licită a unor astfel de proprietăţi. 

Avînd în vedere că titularii şi candidaţii la funcţii publice sunt un exemplu 
de urmat în societatea civilă, se atestă cazuri când titularii şi candidaţii la funcţii 
publice sunt consumatori de droguri, frecventează zilnic localuri cu jocuri de noroc 
– cheltuind sume considerabile de bani, fapt care discreditează funcţiile deţinute, 
instituţiile în care activează, precum şi predispun persoanele respective către un 
risc corupţional. 

Modificările şi completările de la art. 5 sînt de ordin tehnic, aducînd redacţia 
normei în concordanţă cu actele legislative modificate sau adoptate pe parcurs. 

Cu toate că la moment verificarea titularilor/candidaţilor la funcţii publice 
este obligatorie, totuşi, în scopul concretizării normei legale şi excluderii oricăror 
dubii, se propune stabilirea expresă a acestui fapt la art. 8 din Lege. De asemenea, 
se concretizează momentul iniţierii verificărilor. 

Actualmente, modul de efectuare al verificării este stabilit în art. 10 din 
Lege. Practica a demonstrat că reglementările în vigoare sînt interpretate neunivoc 
şi nu permit pe deplin de a realiza verificări ample. În acest context, se propune 
concretizarea faptului că pot fi culese informaţii nu doar de la autorităţile publice, 
dar şi de la persoane fizice sau juridice, excluzînd incertitudinea că organul de 
verificare nu ar putea acumula informaţii din mai multe surse, inclusiv mas-media. 

Realităţile actuale demonstrează elocvent că persoanele cointeresate, în 
scopul camuflării surselor de venit ilicite, apelează la diferite forme de înregistrare 
a proprietăţii pe persoane interpuse. Astfel, se impune necesitatea permiterii 
culegerii şi examinării informaţiilor, inclusiv datelor cu caracter personal, ale 
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persoanelor terţe, afiliate prin rudenie sau afinitate, aflate la întreţinere sau fiind 
apropiate candidaţilor/titularilor la funcţii publice. 

Totodată, în scopul constatării interacţiunii candidaţilor/titularilor la funcţii 
publice cu membri ai lumii interlope sau alte categorii de persoane dubioase, sau 
pentru a demonstra funcţionarea aşa numitei „justiţii la telefon”, se propune 
instituirea posibilităţii, cu autorizarea judecătorului de instrucţie, de a ridica 
informaţia privind convorbirile telefonice a persoanei supuse verificării. 

Deoarece cariera unui funcţionar public este de lungă durată, iar acesta poate 
fi verificat de cîteva ori pe parcursul activităţii sale profesionale, în scopul 
perfectării unor avize consultative avînd la bază informaţii în dinamică privind 
activitatea profesională a unei persoane şi comportamentul acesteia în societate, se 
impune necesitatea păstrării mai îndelungate a materialelor privind verificările 
efectuate. 

Concomitent, se propune perfecţionarea Chestionarului pe care urmează să-l 
completeze persoanele ce vor fi supuse verificării. Astfel, la punctul 11 din 
Chestionar se propune concretizarea faptului că urmează a prezenta informaţii 
despre copii, inclusiv dacă au atins majoratul, precum şi despre fraţi şi surori, din 
considerentul că, în cele mai dese cazuri, veniturile ilicite ale persoanelor verificate 
sînt înregistrate pe aceste rude apropiate. 

La punctul 12 se concretizează informaţiile despre numerele de telefon 
utilizate care urmează a fi inserate. 

Prevederile punctului 23 se redau într-o nouă redacţie, care include nu doar 
proprietăţile deţinute în proprietate, dar şi cele aflate în folosinţă. Practica a 
demonstrat că persoanele verificare frecvent înregistrează dreptul de proprietate 
asupra unor persoane terţe, iar apoi, prin diferite acte juridice, preiau în folosinţă 
aceste bunuri, eschivîndu-se astfel de la declararea acestora. 

În proiect se propune instituirea răspunderii contravenţionale pentru 
încălcarea prevederilor obligatorii ale Legii nr. 271/2008. În calitate de agenţi 
constatatori ai acestor contravenţii vor fi ofiţerii de informaţii şi securitate, iar 
constatarea vinovăţiei şi aplicarea pedepselor va fi în competenţa instanţelor de 
judecată. 

Promovarea respectivului proiect nu implică cheltuieli financiare 
suplimentare. 

În temeiul celor menţionate, Serviciul de Informaţii şi Securitate al 
Republicii Moldova consideră stringentă promovarea prezentului proiect de lege. 

 
 
 
Director al Serviciului de Informaţii 
şi Securitate al Republicii Moldova           Mihai BALAN 


