NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul ordinului comun al Centrului Național Anticorupție și
Avocatul Poporului (Ombudsmanul) cu privire la implementarea
Legii nr.122/2008 privind avertizorii de integritate

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Autor al proiectului de act normativ este Centrul Național Anticorupție, ceea ce
corespunde prevederilor art.23 alin.(2) lit.e) din Legea nr.100/2017 cu privire la
actele normative.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile
urmărite
Legea nr.122 privind avertizorii de integritate a fost adoptată la data de 12.07.2018.
Aceasta prevede la art.10 alin.(1) că „Autoritățile responsabile de examinarea
dezvăluirilor practicilor ilegale sînt angajatorii, în cazul dezvăluirilor practicilor
ilegale interne, și Centrul Național Anticorupție, în cazul dezvăluirilor practicilor
ilegale externe”.
Totodată, conform art.16 alin.(1) lit.b) din legea prenotată, în cazul dezvăluirilor
externe și publice ale practicilor ilegale, protecția avertizorilor de integritate este
asigurată de Avocatul Poporului.
Astfel, în scopul executării acțiunii 15 din Prioritatea III.2 ”Eficiența justiției și a
autorităților anticorupție” și acțiunii 5 Prioritatea VI.I ”Prevenirea corupției pentru
asigurarea respectării drepturilor omului” din Planul național de acțiuni pentru
implementarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pe anii 2017-2020 şi
în vederea stabilirii unor relații de colaborare efective și eficiente dintre Centrul
Național Anticorupție și Avocatul Poporului în domeniul protecției avertizorilor de
integritate, se impune necesitatea de a aproba ordinul comun cu privire la
implementarea Legii nr.122/2008 privind avertizorii de integritate.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii
Europene, ceea ce denotă lipsa necesității descrierii gradului de compatibilitate a
proiectului în acest sens.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Elaborarea proiectului ordinului comun al Centrului Național Anticorupție și
Avocatul Poporului (Ombudsmanul) cu privire la implementarea Legii nr.122/2008
privind avertizorii de integritate este dictată de necesitatea realizării activităților care
urmează a fi întreprinse în domeniul protecției avertizorilor de integritate prin crearea
unui cadru metodologic necesar pentru consolidarea garanțiilor unei protecții eficace
a avertizorilor de integritate împotriva răzbunărilor, precum și prevenirea încălcărilor
legii prin reglementarea detaliată a canalelor și procesului de comunicare eficientă a
dezvăluirilor practicilor ilegale, garantarea și respectarea drepturilor fundamentale
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ale avertizorilor: libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția
datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a
dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la o cale de
atac eficace și a dreptului la apărare și încurajarea acestora să semnaleze suspiciunile
lor privind practicile ilegale din cadrul entităților publice sau private.
În sensul dat, se propune aprobarea ordinului comun al Centrului Național
Anticorupție și Avocatul Poporului (Ombudsmanul) cu privire la implementarea
Legii nr.122/2008 privind avertizorii de integritate, care prevede obligațiile părților
participante în domeniul protecției avertizorilor de integritate.
Totodată, prin ordinul comun se dispune aprobarea Metodologiei cu privire la
procedura de asigurare a respectării drepturilor avertizorilor de integritate. În acest
sens, prevederile Metodologiei și procedurile stabilite de aceasta iau în considerare și
conectează normele cadrului normativ conex, precum și procedurile interne ale CNA
și OAP, la domeniul examinării dezvăluirilor practicilor ilegale.
5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea modificărilor propuse prin proiect nu necesită alocarea mijloacelor
financiare suplimentare din bugetul public național.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Urmare a aprobării proiectului, în vederea implementării acestuia nu va fi necesară
promovarea altor proiecte de acte normative.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul
decizional, proiectul ordinului comun a fost plasat pe pagina web a Centrului
Național Anticorupție.
Totodată, proiectul urmează a fi completat după recepționarea avizelor autorităților
publice responsabile cu atribuții în domeniul de reglementare ce se propune prin
proiect de a fi reglementat.
8. Constatările expertizei anticorupție
Expertiza anticorupție urmează să fie efectuată conform art.28 alin.(4) din Legea
integrității nr.82/2017 asupra proiectului definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor
expuse în procesul de avizare și/sau consultare a părților interesate.
10. Constatările expertizei juridice
Urmează a fi completat după recepționarea avizului Ministerului Justiției.
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