Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică
Art.I. – Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii
profesionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.35-41, art.73), se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La art.2 se completează cu o literă nouă e) cu următorul cuprins:
„e) sporirii denunţării actelor de corupţie, actelor conexe corupţiei şi a faptelor de
comportament corupţional, de către agenţii publici.”
2. La art.4, în definiţia noţiunii de „agenţi publici” cuvîntul „angajaţii” se
substituie cu sintagma „funcţionarii publici, inclusiv funcţionarii publici cu statut
special, militarii, persoanele cu funcţii de demnitate publică, angajatul autorităţilor
publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al
altor persoane juridice de drept public, angajatul din cabinetul persoanelor cu
funcţii de demnitate publică, precum şi alte persoane ce prestează servicii publice
ai”, iar la sfîrşit se completează cu sintagma „ , în privinţa cărora legislaţia prevede
mecanismul de tragere la răspundere disciplinară”.
3. La alin.(3) art.5 după sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie” conjuncţia
„şi” se substituie cu virgulă, iar la sfârşit se completează cu sintagma „şi ai
Ministerului Afacerilor Interne”;
4. Art. 6 se completează cu un alineat nou (3) cu următorul cuprins:
„(3) Obligaţiile prevăzute la alineatul (2) se aplică agenţilor publici în conformitate
cu statutul juridic al acestora, stabilit prin legi speciale.”
5. La alin.(1) art.10 se completează cu o literă nouă d) cu următorul cuprins:
„d) subdiviziunea specializată din subordinea Ministerului Afacerilor Interne – în
privinţa agenţilor publici din cadrul ministerului, din cadrul autorităţilor
administrative şi instituţiilor din subordinea ministerului, precum şi din cadrul
întreprinderilor de stat monitorizate de acesta”;
6. La alin.(1) art.11 după sintagma Centrului Naţional Anticorupţie” cuvîntul
„sau” se substituie cu virgulă, iar după sintagma „Serviciului de Informaţii şi
Securitate” se introduce sintagma „şi al Ministerului Afacerilor Interne”.
7. La art.12:
la alin.(4) după cuvîntul „pot” se completează cu cuvintele „confecţiona şi”, după
cuvîntul „utiliza” se completează cu cuvintele „cu titlul gratuit”, cuvîntul
„inclusiv” se exclude iar la sfîrşit se completează cu sintagma „ , inclusiv acte care
codifică identitatea testorilor, terţelor persoane precum şi codificarea
subdiviziunilor, organizaţiilor, încăperilor şi a mijloacelor de transport.”;
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la alin.(5) în tot cuprinsul conjuncţia „şi/sau” se exclude, iar după sintagma
„Serviciului de Informaţii şi Securitate” se completează cu sintagma „şi a
Ministerului Afacerilor Interne”.
8. La alin.(2) art.13 după sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie”
conjuncţia „şi” se substituie cu virgulă, iar după sintagma „Serviciului de
Informaţii şi Securitate” se completează cu sintagma „şi ale Ministerului Afacerilor
Interne,”.
9. La art.16
alin.(1) la sfîrşit se completează cu sintagma „ , legislaţiei privind prevenirea şi
combaterea corupţiei, legislaţiei muncii şi potrivit codurilor de conduită şi
deontologice.”
alin.(2) la sfîrşit se completează cu sintagma „ , cu excepţia faptelor de
comportament corupţional pentru care legislaţia contravenţională nu prevede
sancţiunea - privarea de a ocupa o anumită funcţie”.
10.
La alin.(2) art.19 după sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”
conjuncţia „şi” se substituie cu virgulă, iar după sintagma „Serviciul de Informaţii
şi Securitate” se introduce sintagma „şi Ministerul Afacerilor Interne”.
11.
La art.22:
la alin.(2), după sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie” cuvintele „şi cel” se
substituie cu virgulă, iar după sintagma „Serviciului de Informaţii şi Securitate", se
completează cu sintagma „şi al Ministerului Afacerilor Interne”;
la alin.(5) conjuncţia „şi” se substituie cu virgulă, iar după cuvintele „Serviciului
de Informaţii şi Securitate” se introduce sintagma „ , Ministerului Afacerilor
Interne”.
Art.II. – Art.40 din Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la
activitatea poliţiei şi statutul poliţistului, (Monitorul Oficial, 2013, nr.42-47,
art.145) se exclude.
Art.III. – Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a
funcţionarului public, (Monitorul Oficial, 2008, nr.74-75, art.243), cu modificările
şi completările ulterioare se modifică după cum urmează:
1. La art.12:
În denumire la sfîrşit se completează cu sintagma „şi favoritismul”.
Alin.(1) la sfîrşit se completează cu sintagma „şi favoritismul”.
La alin.(3) după sintagma „conflictelor de interese” se completează cu sintagma „şi
favoritismul”, iar la sfîrşit se completează cu sintagma „şi cu privire la prevenirea şi
combaterea corupţiei”.
2. La alin.(2) art.131 după sintagma „prevederilor art.11 alin.(1)” se
completează cu sintagma „şi art.12”.
Art.IV. – La art.19 din Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la
conflictul de interese, (Republicat: Monitorul Oficial, 2012, nr.72-75, art.231), cu
modificările şi completările ulterioare se modifică după cum urmează, sintagma
„privind combaterea corupţiei şi protecţionismului” se substituie cu sintagma „cu
privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.”
Art.V. – Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi
combaterea corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.103-105,
2

art.391), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. La art.2 noţiunea de corupţie se expune în următoarea redacţie:
„corupţia - utilizarea funcţiei, atribuţiilor ori însărcinărilor încredinţate,
proprii sau ale unei alte persoane, direct sau indirect, în sectorul public sau privat,
în scopul obţinerii de bunuri, de foloase materiale sau de alte avantaje necuvenite,
pentru sine sau pentru o altă persoană;”.
La sfîrşit se completează cu o noţiune nouă, cu următorul cuprins:
„agenţi publici – funcţionarii publici, inclusiv funcţionarii publici cu statut
special, militarii, persoanele cu funcţii de demnitate publică, angajatul autorităţilor
publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al
altor persoane juridice de drept public, angajatul din cabinetul persoanelor cu
funcţii de demnitate publică, precum şi alte persoane ce prestează servicii publice.”
2. Lit. a) art.4 se expune în următoarea redacţie:
„agenţilor publici, concurenţilor electorali, persoanelor de încredere ale
concurenţilor electorali;”.
3. Art.5 alin.(1):
la lit. b) sintagma „funcţionarilor publici, a persoanelor cu funcţii de demnitate
publică şi a altor persoane care prestează servicii publice” se substituie cu sintagma
„agenţilor publici;”.
după lit. c) se completează cu o literă nouă c1) cu următorul cuprins:
„c1) efectuării testării integrităţii profesionale;”.
4. La art.6:
În denumire, la alin.(1) şi la lit. f) sintagma „funcţionarilor” se substituie cu
sintagma „agenţilor”.
la lit. a) şi b) alin.(1) sintagma „funcţionarilor acestora” se substituie cu sintagma
„agenţilor publici”.
la alin.(2) sintagma „funcţiilor publice” se substituie cu sintagma „atribuţiilor
agenţilor publici”.
la lit. a) sintagma „fiecărei funcţii publice sau de demnitate publică” se substituie
cu sintagma „atribuţiilor agenţilor publici;”.
la lit. b) sintagma „în cadrul autorităţilor publice” se exclud, iar sintagma
“persoanelor” se substituie cu sintagma „agenţilor publici”.
la lit. c) sintagma „funcţionarului public, a persoanelor cu funcţii de demnitate
publică şi a altor persoane care prestează servicii publice” se substituie cu sintagma
“agentului public”.
la lit. d) sintagma „funcţionarii publici, de persoanele cu funcţii de demnitate
publică şi de alte persoane care prestează servicii publice” se substituie cu
sintagma „agenţii publici”.
5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
„Articolul 7. Expertiza anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi
normative
(1) Expertiza anticorupţie este un proces de evaluare a corespunderii
conţinutului proiectelor de acte legislative şi normative cu standardele anticorupţie,
de identificare a normelor care favorizează sau pot favoriza corupţia, precum şi de
elaborare a recomandărilor pentru excluderea efectelor acestora.
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(2) Expertiza anticorupţie este obligatorie pentru toate proiectele de acte
legislative şi normative, cu excepţia actelor normative departamentale, a actelor
autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special şi a actelor
autorităţilor administraţiei publice locale.
(3) Expertiza anticorupţie este efectuată de către Centrul Naţional
Anticorupţie în baza Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupţie a
proiectelor de acte normative, aprobate prin act al Centrului.
(4) Expertiza anticorupţie a proiectelor de acte normative departamentale, a
actelor autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special şi a
actelor autorităţilor administraţiei publice locale se efectuează de către autorii
acestora, în conformitate cu metodologia utilizată de către Centrul Naţional
Anticorupţie la efectuarea expertizei anticorupţie. Centrul Naţional Anticorupţie
acordă asistenţă autorilor proiectului la efectuarea expertizei anticorupţie în cazul
proiectelor ce conţin reglementări ale unor relaţii sociale din domeniile vulnerabile
la corupţie.”
6. Se completează cu două articole noi 71 şi 72 cu următorul cuprins:
„Articolul 71. Evaluarea riscurilor de corupţie în autorităţile şi instituţiile
publice
Evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor administraţiei publice
centrale de specialitate, al autorităţilor administrative autonome, al altor autorităţi
şi instituţii publice se efectuează în conformitate cu Metodologia de evaluare a
riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, care prevede
procesul de identificare a factorilor instituţionali ce favorizează sau pot favoriza
corupţia, precum şi elaborarea recomandărilor pentru excluderea acestora
Articolul 72. Testarea integrităţii profesionale
(1) Testarea integrităţii profesionale se realizează în scopul:
a) asigurării integrităţii profesionale, al prevenirii şi combaterii corupţiei în
cadrul entităţilor publice;
b) verificării modului de respectare de către agenţii publici a obligaţiilor şi
atribuţiilor de serviciu, precum şi a regulilor de conduită;
c) identificării, evaluării şi înlăturării vulnerabilităţilor şi a riscurilor care ar
putea determina sau favoriza actele de corupţie, actele conexe corupţiei sau faptele
de comportament corupţional;
d) neadmiterii unor influenţe necorespunzătoare în exercitarea obligaţiilor sau
atribuţiilor de serviciu ale agenţilor publici;
e) sporirii denunţării actelor de corupţie, a actelor conexe corupţiei şi a
faptelor de comportament corupţional de către agenţii publici.
(2) Testarea integrităţii profesionale se desfăşoară în conformitate cu
prevederile Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 cu privire la testarea integrităţii
profesionale.
(3) Modul de ţinere a evidenţei cazurilor de influenţă necorespunzătoare,
precum şi de ţinere şi utilizare a cazierului privind integritatea profesională a
agenţilor publici, se stabileşte de Guvern.”
7. La art.13:
în denumire sintagma „autoritatea abilitată” se substituie cu cuvintele „autorităţile
abilitate”;
4

sintagma „sau a faptelor de comportament corupţional” se substituie cu sintagma
„ , actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional”;
la lit. a) sintagma „operative” se substituie cu sintagma „speciale”, iar sintagma
„măsurilor de urmărire” se substituie cu sintagma „acţiunilor de urmărire” şi la
sfîrşitul literei se completează cu sintagma „şi actelor conexe corupţiei”;
la lit. b) sintagma „faptele de comportament corupţional sau actele de corupţie” se
substituie cu sintagma „fenomenul corupţiei”;
alin. unic devine alin.(1), iar articolul se completează cu un alineat nou (2), cu
următorul cuprins:
„ (2) Comisia Naţională de Integritate este o autoritate publică autonomă şi
independentă faţă de alte autorităţi publice responsabilă de:
a) controlul declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi al declaraţiilor de
interese personale;
b) constatarea diferenţei vădite între veniturile realizate pe parcursul exercitării
funcţiei şi proprietatea dobîndită în aceeaşi perioadă, dacă aceasta nu poate fi
justificată;
c) constatarea conflictelor de interese şi incompatibilităţilor în activitatea
agenţilor publici, conform legislaţiei în vigoare ce reglementează aceste domenii;
e) solicită instanţei de judecată constatarea nulităţii actelor administrative,
actelor juridice, deciziilor personale sau colegiale cu încălcarea dispoziţiilor legale
privind conflictul de interese;
f) constatarea contravenţiilor date în competenţa sa prin legi speciale;
g) conlucrarea cu alte organe, în vederea realizării atribuţiilor sale.”
8. Art.15 se expune în următoarea redacţie:
„Articolul 15. Faptele de comportament corupţional
Se consideră fapte de comportament corupţional următoarele:
a) Admiterea şi nesoluţionarea incompatibilităţilor, încălcarea restricţiilor
admiterea şi/sau nesoluţionarea în termen legal a incompatibilităţilor în funcţia
publică, funcţia de demnitate publică, în activitatea altor agenţi publici potrivit
legislaţiei ce reglementează statutul acestora;
încălcarea restricţiilor legale cu privire la încetarea activităţii, încheierea
contractelor comerciale şi limitarea reprezentării în conformitate cu prevederile
Legii nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese, precum
şi a restricţiilor impuse prin legi speciale care reglementează activitatea agenţilor
publici;
încălcarea restricţiilor în ierarhia funcţiei publice, prevăzute la Legea nr.158XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
b) Nedeclararea veniturilor şi proprietăţilor şi/sau a intereselor personale
nedepunerea în termenul prevăzut de lege a declaraţiilor cu privire la venituri şi
proprietate şi/sau a declaraţiei de interese personale de către agenţii publici cărora
le este aplicabilă Legea nr.1264 din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul
veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de
conducere şi Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de
interese.
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nedepunerea în termenul legal a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate
şi/sau a declaraţiei de interese personale după expirarea unui an de la încetarea
activităţii în calitate de agent public, căruia i se aplică Legea nr.1264 din 19 iulie
2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu
funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a
unor persoane cu funcţie de conducere şi Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008
cu privire la conflictul de interese.
omiterea depunerii declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate şi/sau a
declaraţiei de interese personale după constatarea nedepunerii în termenul prevăzut
de lege.
c) Admiterea sau nedeclararea conflictului de interese:
admiterea sau nedeclararea conflictului de interese de către persoanele care cad
sub incidenţa Legii nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de
interese, atunci cînd nu conţine elemente de infracţiune.
d) Favoritismul:
acordarea de sprijin, preferinţe, privilegii sau crearea avantajelor unor persoane
fizice sau juridice, în procesul de luare a deciziei, întreprinsă în exerciţiul
funcţiunii de către agentul public, atunci cînd aceste acţiuni se fac în folosul
rudelor (nepotism), prietenilor (cronyism) sau în folosul partidelor politice
(clientelism) şi nu conţin elemente de infracţiune.
e) Solicitarea, primirea sau nedeclararea cadourilor şi avantajelor:
solicitarea, primirea sau nedeclararea de către agentul public a cadourilor,
serviciilor, favorurilor, invitaţiilor sau oricăror alte avantaje, destinate personal
acestora sau persoanelor apropiate, cu excepţia cadourilor simbolice, a celor oferite
din politeţe sau primite cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, valoarea cărora nu
depăşeşte limitele prevăzute de Guvern şi nu conţin elemente de infracţiune.
f) Admiterea sau nedeclararea influenţei necorespunzătoare:
admiterea sau nedeclararea de către agentul public a încercărilor, acţiunilor,
presiunilor, ameninţărilor, imixtiunilor sau rugăminţilor ilegale ale unor terţe
persoane în vederea determinării sale să îndeplinească sau nu, să întârzie sau să
grăbească îndeplinirea unor acţiuni în exercitarea funcţiei sau contrar acestora.
comunicarea interzisă a judecătorului cu participanţii la proces sau cu alte
persoane precum şi necomunicarea tentativelor de comunicare interzisă Consiliului
Superior al Magistraturii, în condiţiile Legii nr.544 privind statutul judecătorului,
dacă acestea nu conţin elemente de infracţiune.
g) tăinuirea unui act de corupţie:
tăinuirea de către agentul public a unui act de corupţie ori a unui act conex
corupţiei la care este provocat sau despre care cunoaşte.
h) obstrucţionarea prevenirii şi combaterii corupţiei:
neaplicarea de către administraţie a măsurilor protecţie agentului public care
informează cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe
corupţiei, a faptelor de comportament corupţional (avertizor de integritate) stabilite
de legislaţia ce reglementează domeniul avertizărilor de integritate;
neaplicarea de către administraţie a măsurilor disciplinare corespunzătoare
agenţilor publici în privinţa cărora s-a constatat rezultatul negativ al testului de
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integritate, efectuat în condiţiile Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea
integrităţii profesionale;
neaplicarea de către administraţie a măsurii procesuale de constrîngere prin
suspendare provizorie din funcţie a agentului public bănuit, învinuit sau inculpat
pentru săvîrşirea unui act de corupţie sau a unui act conex corupţiei, cînd acesta
este obligatorie în condiţiile Codului de procedură penală.”
9. La art.16:
denumirea articolului se completează la sfîrşit cu sintagma „şi actelor conexe
corupţiei”;
la alin.(1) după cuvîntul „corupţie” se completează cu sintagma „ , actelor conexe
corupţiei şi a”, cuvintele „sau ai” se exclud, iar la sfîrşit sintagma „a actelor de
corupţie” se exclude;
lit. c) – h) de la alin.(3) art.16 se expun în următoarea redacţie:
„c) spălarea banilor, atunci cînd banii provin din infracţiuni de corupţie şi/sau din
alte acte conexe corupţiei;
d) amestecul la înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală;
e) delapidarea averii străine, săvîrşită cu folosirea situaţiei de serviciu;
f) escrocheria, săvîrşită cu folosirea situaţiei de serviciu;
g) distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor săvîrşită în legătură cu
îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;
h) îmbogăţirea ilicită.”
10. Art.17 se expune în următoarea redacţiei:
„Articolul 17. Alte forme de de răspundere
Încălcarea prevederilor prezentei legi, inclusiv pentru săvîrşirea actelor de corupţie,
actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional, atunci cînd
acestea nu întrunesc elementele infracţiunii, atrage răspunderea contravenţională
sau după caz, răspunderea civilă şi/sau disciplinară”.
11. La art.18:
În titlul articolului şi în alin.(1) şi (2) se exclude sintagma „ , despre
nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii şi despre
încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese”
La alin.(1) sintagma „funcţionarul public, persoanele cu funcţii de demnitate
publică şi alte persoane care prestează servicii publice” se substituie cu sintagma
„agentul public”, iar sintagma „are dreptul” se substituie cu sintagma „trebuie”.
La alin.(2) sintagma „funcţionarul public, persoanele cu funcţii de demnitate
publică şi alte persoane care prestează servicii publice” se substituie cu sintagma
„agentul public.”
12. La art.21 sintagma „operative” se substituie cu sintagma „speciale”.
Art.VI. – Codul contravenţional al Republicii Moldova, aprobat prin Legea
nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2008, nr.3-6, art.15), cu modificările şi completările ulterioare se modifică după
cum urmează:
1. La articolul 30 alineatul (21), după cuvintele „capitolul XV” se introduce
sintagma „şi capitolul XVI”.
2. Articolul 3131 se expune într-o nouă redacţie cu următorul cuprins:
„ Articolul 3131. Favoritismul
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Favoritismul în sensul Legii nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea
şi combaterea corupţiei,
se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale.”
3. Articolul 3132 se expune în următoarea redacţie:
„Articolul 3132. Conflictul de interese şi nedeclararea conflictului de
interese
(1) Nedeclararea conflictului de interese în termenul prevăzut de Legea nr.16
– XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese,
se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale.
(2) Conflictul de interese, în sensul Legii nr.16 – XVI din 15 februarie 2008
cu privire la conflictul de interese, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive
ale infracţiunii,
se sancţionează cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale şi
cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie pe un termen de la 3 luni la un
an.”
4. După art.3133 se completează cu un articol nou 3134 cu următorul cuprins:
„Articolul 3134. Încălcarea regimului incompatibilităţilor şi restricţiilor
(1) Încălcarea restricţiilor legate de încetarea activităţii, încheierea
contractelor comerciale şi încălcarea regulilor de limitare a reprezentării de către
persoanele care cad sub incidenţa Legii nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire
la conflictul de interese,
se sancţionează cu amendă în mărime de la 150 la 250 unităţi convenţionale.
(2) Încălcarea de către funcţionarul public ierarhic superior sau de către
persoana cu funcţie de demnitate publică a restricţiilor în ierarhia funcţiei publice
prevăzute la Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public,
se sancţionează cu amendă în mărime de la 250 la 400 unităţi convenţionale.
(3) Admiterea şi nesoluţionarea în termenul legal a incompatibilităţii în
funcţia publică, funcţia de demnitate publică sau în activitatea alesului local potrivit
legislaţiei ce reglementează statutul acestor persoane,
se sancţionează cu amendă în mărime de la 400 la 600 unităţi convenţionale.”
5. Art.314 se expune în următoarea redacţie:
„Articolul 314. Tăinuirea unui act de corupţie ori a unui act conex
acestuia sau neluarea măsurilor de rigoare
(1) Tăinuirea de către conducătorul ierarhic superior sau conducătorul
instituţiei publice sau autorităţii publice a unui act de corupţie ori a unui act conex
corupţiei săvîrşit de către funcţionarii din subordine,
se sancţionează cu amendă în mărime de la 150 la 250 unităţi convenţionale.
(2) Neaplicarea de către administraţie a măsurilor protecţie funcţionarului
public care informează cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a
celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional,
se sancţionează cu amendă în mărime de la 250 la 400 unităţi convenţionale.
(3) Neaplicarea de către administraţie a măsurilor disciplinare corespunzătoare
persoanelor în privinţa cărora s-a constatat rezultatul negativ al testului de
integritate, efectuat în condiţiile Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind
testarea integrităţii profesionale,
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se sancţionează cu amendă în mărime de la 450 la 600 unităţi convenţionale.
(4) Neaplicarea de către administraţie a măsurii procesuale de constrîngere
prin suspendare provizorie din funcţie a persoanei bănuite, învinuite sau inculpate
pentru săvîrşirea unui act de corupţie sau a unui act conex corupţiei, cînd aceasta
este obligatorie în condiţiile Codului de procedură penală,
se sancţionează cu amendă în mărime de la 600 la 800 unităţi convenţionale.”
6. La art.3302 alineatul unic devine alineatul (1), iar articolul se completează
cu un alineat nou (2) cu următorul cuprins:
„(2) Omiterea depunerii declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate sau a
declaraţiei de interese personale în termen de 30 de zile din momentul tragerii la
răspundere în temeiul alineatului (1),
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 300 de unităţi convenţionale
şi cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie pe un termen de la 3 luni la
un an.”
7. După art.3303 se completează cu un articol nou 3304 cu următorul cuprins:
„Articolul 3304. Utilizarea contrar destinaţiei a resurselor materiale şi
financiare publice, a mijloacelor din împrumuturile interne sau externe
garantate de stat şi a mijloacelor alocate din fondurile externe
Utilizarea contrar destinaţiei a resurselor materiale şi financiare publice, a
mijloacelor din împrumuturile interne sau externe garantate de stat şi a mijloacelor
alocate din fondurile externe, dacă această faptă nu întruneşte elementele
constitutive ale infracţiunii,
se sancţionează cu amendă în mărime de la 150 la 250 unităţi convenţionale
cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie pe un termen de la 6 luni la un
an.”
8. La articolul 396 alineatul (1) după cifra “3133” se completează cu cifra
“314 ali.(4), (5).
9. La articolul 400 alineatul (1), sintagma „art.349 alin.(1)” se exclude.
10. La articolul 401 alineatul (1), sintagma „art.3132” se exclude, cuvîntul
„şi” se substituie cu virgulă, iar după cifra „315” se completează cu cuvintele „ ,
3304 şi art.349 alin.(1)”.
11. La alineatul (1) articolul 4233 după sintagma „prevăzute la art.3191 şi
3302” se se substituie cu sintagma „prevăzute la art.3132, 3134, 3191 şi 3302” mai
departe după text.
Art.VII. – Art.7 alineatul (1) din Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008
cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial nr.45-46, art.123 din 27.02.2009)
cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o literă nouă a1) cu
următorul cuprins:
„a1) efectivul, forţele, conţinutul, planurile, organizarea, finanţarea şi
asigurarea tehnico-materială, formele, tactica, metodele, mijloacele şi informaţiile
detaliate privind desfăşurarea integrităţii profesionale, cu excepţia datelor din
raportul privind rezultatele testării integrităţii profesionale;”
Art.VIII. – Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea
nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Republicat: Monitorul Oficial al Republicii
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Moldova, 2009, nr.72-74, art.195), cu modificările şi completările ulterioare se
completează după cum urmează:
1. La articolul 126 alineatul (2) cuvîntul „iar” se exclude, la sfîrşit se
completează cu sintagma „ , iar în cazul interesului public – gradul de subminare a
încrederii publice, gradul de prejudiciere sau ameninţare pentru bugetul, bunurile
sau activitatea statului, autorităţilor publice, instituţiilor publice, întreprinderilor de
stat sau municipale ori societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi/sau
gradul de prejudiciere sau ameninţare pentru bunurile considerate de interes public,
aflate în domeniul public sau în domeniul privat al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale, în sensul legislaţiei civile.”
2. În denumirea articolului 240 şi la alineatul (1) după sintagma „Utilizarea
contrar destinaţiei a” se completează cu sintagma „resurselor materiale şi
financiare publice, a”, iar la sfîrşit se completează cu sintagma „şi a mijloacelor
alocate din fondurile externe.”
3. După art.329 se completează cu un articol nou 3291 cu următorul cuprins:
„Articolul 3291. Conflictul de interese
(1) Conflictul de interese, în sensul Legii nr.16 – XVI din 15 februarie 2008 cu
privire la conflictul de interese, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,
daune considerabile interesului public sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege
ale persoanelor fizice sau juridice,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2500 la 5000 unităţi convenţionale
sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la
5 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) de o persoană cu funcţie de demnitate publică,
b) a cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
c) soldată cu urmări grave,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 10000 unităţi convenţionale
sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la
10 ani.”
Art.IX. – Legea nr.1104 din 06 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional
Anticorupţie (Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.209211, art.683), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (1) se completează cu o literă nouă f) cu următorul
cuprins:
„f) realizarea testării integrităţii profesionale, în condiţiile Legii nr.325 din 23
decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale;”.
2. La articolul 5 se completează cu o literă nouă c1) cu următorul cuprins:
„c1) să efectueze testarea integrităţii profesionale a agenţilor publici, în condiţiile
Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale;”.
3. La articolul 14 alineatul (2) sintagma „cu autorizarea procurorului” se
exclude.
4. Articolul 15 se completează cu un alineat nou (21) cu următorul conţinut:
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„(21) Metodele şi mijloacele de monitorizare a stilului de viaţă şi fixarea
rezultatelor acestora, nu reprezintă activităţi speciale de investigaţie în sensul Legii
nr.59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţie.”
Art.X. – Articolul 7 din Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova,1999, nr.156, art.764) se completează cu o literă nouă j) cu
următorul cuprins:
„j) efectuarea testării integrităţii profesionale a angajaţilor Centrului Naţional
Anticorupţie, în condiţiile Legii nr.325 din 23 decembrie 2013”;
Art.XI. – Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) În termen de 10 zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Afacerilor
Interne informează, contra semnătură, agenţii publici în privinţa cărora efectuează
testarea integrităţii profesionale, despre posibilitatea aplicării testelor de integritate
profesională. Refuzul de a semna nu îi exonerează de răspunderea disciplinară în
cazul unui rezultat negativ al testului de integritate profesională.
(2) Guvernul Republicii Moldova, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi va aduce în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege şi va
asigura, din mijloacele disponibile, resursele financiare şi tehnice necesare pentru
punerea imediată în aplicare a prezentei legi.

Preşedintele Parlamentului

11

