
 
 
 

La 20 martie 2009 a intrat în vigoare Legea nr.269-XVI privind aplicarea 
testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf), iar potrivit art. 34 al legii 
Guvernul avea obligaţia, în termen de 3 luni să întreprindă un şir de acţiuni în 
vederea punerii în aplicare a prevederilor legale. 

Potrivit art.1 din legea prenotată, poligrafologii sunt specialiştii atestaţi în 
conformitate cu prevederile legii, iar alin.(5) art.20 stabileşte că aceştea sunt supuşi 
înregistrării în Comisia de stat pentru testări cu utilizarea poligrafului. La 
momentul actual, o asemenea comisie nu este instituită, ceea ce creează dificultăţi 
de aplicare a testărilor la poligraf şi de utilizare a rezultatelor în scopurile pentru 
care acestea se desfăşoară, în special, pentru asigurarea integrităţii colaboratorilor 
instituţiilor prevăzute de lege: Centrului Naţional Anticorupţie, Ministerului 
Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate şi Serviciului Vamal. 
Totodată, deşi testările la poligraf nu pot fi impuse candidaţilor şi angajaţilor 
acestor instituţii, recent a fost luată decizia politică de extindere a acţiunii legii în 
cauză şi asupra altor categorii de angajaţi publici – judecătorilor şi procurorilor.   

În vederea creării mecanismului de funcţionare a prevederilor legislaţiei în 
vigoare prin care se asigură integritatea în cadrul instituţiilor publice vizate, 
Centrul Naţional Anticorupţie a elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului 
privind unele măsuri de realizare a Legii nr.289-XVI din 12 decembrie 2008, care 
include şi regulamentul de activitate a Comisiei de stat pentru testări cu utilizarea 
poligrafului. 

Potrivit art. 7 din Legea 269/2008, punerea în aplicare a testelor poligraf în 
privinţa persoanelor supuse obligatoriu acestei proceduri necesită un complex de 
acţiuni multidimensionale (normative, metodice, organizaţionale, tehnice). 
Astfel, înfiinţarea Comisiei de stat pentru testări cu utilizarea poligrafului şi 
stabilirea Nomenclatorul funcţiilor în care se angajează (îndeplinesc serviciul) 
persoanele care cad sub incidenţa articolului 7 din Legea 269/2008, sunt un 
imperativ care este determinat de însăşi aplicabilitatea legii. În scopul realizării 
prevederilor art. 20 alin. (5) lit. (a) şi art. 30 alin. (2) din Legea 269/2008, este 
elaborat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de stat pentru 
testări cu utilizarea poligrafului. Proiectul are drept finalitate instituirea statutului 
organizaţional – juridic al Comisiei, componenţa, atribuţiile şi drepturile acesteia.  
 Potrivit proiectului Comisia este un organ colegial, constituit din 7 membri, pe 
un termen nelimitat, în vederea coordonării activităţii poligrafologilor şi 
asistenţilor acestora, precum şi în vederea  asigurării coordonării şi controlului 
procesului de efectuare a testărilor cu utilizarea detectorului comportamentului 
simulat (poligraf). Membrii de drept ai Comisiei sunt persoane ce deţin funcţii 
publice de conducere din cadrul Procuraturii Generale, Serviciului de Informaţii şi 



Securitate, Centrului Naţional Anticorupţie, Ministerului Afacerilor Interne, 
Serviciului Vamal, precum şi un membru al Consiliului Superior al Magistraturii şi  
un membru al Consiliului Superior al Procurorilor.  
 Atribuţiile Comisiei constau în aprobarea normelor metodice unice de 
efectuare a testărilor la poligraf, a codului deontologic al poligrafologului şi al 
asistentului poligrafologului, alte instrucţiuni şi regulamente, în vederea realizării 
sarcinilor din domeniul său de competenţă, atestarea şi înregistrarea 
poligrafologilor, inclusiv din domeniu privat, examinarea plîngerilor în privinţa 
poligrafologilor şi asistenţilor poligrafologilor, precum şi încălcările deontologice 
comise de aceştia, înregistrarea şi ţinerea evidenţei asistenţilor poligrafologilor şi 
alte atribuţii prevăzute în Regulament.  
 În scopul asigurării unei conlucrări cît mai eficiente, este prevăzut că 
activitatea de secretariat al Comisiei este asigurată de către o persoană din cadrul  
instituţiei din care face parte Preşedintele Comisiei, prin intermediul unui secretar 
care este responsabil de convocarea şedinţelor Comisiei, pregătirea materialelor 
aferente activităţii Comisiei, precum şi asigură păstrarea proceselor-verbale ale 
şedinţelor Comisiei şi a hotărîrilor adoptate de aceasta.  
 Reieşind din specificul domeniului respectiv, precum şi în scopul realizării 
unor sarcini concrete, Comisia poate înfiinţa grupuri de lucru în care pot fi delegate 
persoane din cadrul instituţiilor cu drept de iniţiere a testării la poligraf şi pot fi 
atraşi specialişti din domeniu. De  asemenea, proiectul prevede norme referitoare la 
activitatea propriu-zisă a Comisiei. 

Totodată, în vederea asigurării executării lit. a) art. 34 din Legea 269/2008, 
proiectul stabileşte Nomenclatorul funcţiilor în care se angajează (îndeplinesc 
serviciul) persoanele care cad sub incidenţa articolului 7 din Legea nr.269–XVI din 
12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului 
simulat (poligraf). 

Aprobarea proiectului hotărîrii respective va întregi cadrul normativ privind 
asigurarea corectitudinii evaluării imparţiale a veridicităţii informaţiilor 
comunicate de persoanele testate, care se angajează sau care îndeplinesc serviciul 
în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie, 
Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului Vamal, precum şi persoanele 
care participă la concursul pentru numirea în funcţie de judecător sau procuror, 
oferind totodată, autorităţilor menţionate instrumente juridice suficiente pentru 
selectarea calitativă a personalului şi acordarea sprijinului în stabilirea angajaţilor 
ce au comis încălcări ale normelor etice, abateri disciplinare sau de alt gen. 

Proiectul a fost coordonat în prealabil cu instituţiile asupra cărora se răsfrâng 
prevederile legii în cadrul unei şedinţe de lucru desfăşurate în incinta Centrului, iar 
propunerile şi obiecţiile acestora au fost luate în considerare la definitivarea 
proiectului. 

Implementarea normelor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare 
suplimentare.  

 
 


