
 1 

 
NOTA INFORMATIVĂ  

cu privire la proiectul legii pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative  

 
1.  Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului 

 
Necesitatea elaborării proiectului legii a fost condiţionată de înregistrarea la data de 15 iunie 
2016 de către Parlament a proiectului Legii integrităţii (adoptat în prima lectură la data de 
28.07.2016, iar în II lectură la data 30.03.2017), care sistematizează spectrul de măsuri 
anticorupţie care se regăsesc într-un şir de acte legislative.  
Din cauza calendarului diferit al promovării celor două legi, legea evaluării integrităţii 
instituţionale fiind promovată înaintea proiectului legii integrităţii îi lipseau definiţiile 
noţiunilor menţionate, iar pentru facilitatea adoptării legii respective, aceste noţiuni au fost 
preluate din proiectul legii integrităţii. Din aceleaşi motive, Legea evaluării integrităţii 
instituţionale, în loc să facă trimitere la Legea integrităţii (care lipsea la moment) face trimiteri 
la Legea 90/2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, care va fi abrogată prin 
Legea integrităţii. De aici rezultă necesitatea promovării concomitente cu proiectul Legii 
integrităţii a unui proiect de lege care să înlăture unele conflictele normative. Prin urmare, 
reglementările care au fost preluate din actele legislative speciale şi introduse în proiectul legii 
integrităţii, se exclud,  deoarece dublarea acestora nu este necesară.  
Un alt temei ce a condiţionat elaborarea proiectului de lege este necesitatea ajustării cadrului 
legal la noile prevederi ale Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii 
instituţionale. 
  

2. Scopul proiectului 
 

Proiectul are drept scop ajustarea cadrului legislativ, în special a Legii nr.288 din 16 decembrie 
2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi a 
Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale la noile 
prevederi ale Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale. 

 
 3.  Principalele prevederi din proiect 

 
Art. I - Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale  
Avînd în vedere că proiectul legii integrităţii este legea-cadru în domeniu integrităţii publice şi 
luptei împotriva corupţiei, aceasta ar fi trebuit să includă toate definiţiile necesare domeniului 
respectiv, fără a fi necesar definirea şi întroducerea acestora în cuprinsul altor acte legislative.  
Noţiunile redate în Legea 325/2013 au o acoperire mai largă, care urmează să se aplice nu doar 
acestei legi, ci şi altor acte legislative din domeniul anticorupţie. Prin urmare, din cuprinsul 
Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, noţiunile de 
„agent public”, „entitate publică”, „integritate instituţională”, „integritate profesională”, 
„influenţă necorespunzătoare”, „risc de corupţie”, „servicii de interes public”, „factor de risc”, 
„manifestări de corupţie” se exclud.   

 
Art.II. – Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale 
 
Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat la art.7 alin.(1) prevede 
că „informaţia ce ţine de efectivul, forţele, conţinutul, planurile, organizarea, finanţarea şi 
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asigurarea tehnico-materială [...]” sunt atribuite la secret de stat. La moment, Legea nr.133 din 
17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale nu exceptează testorii de la 
principiul transparenţei declaraţiilor. Prin urmare, în scopul înlăturării conflictului normativ 
relevat este necesară completarea Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a 
intereselor personale cu norme care să stabilească că declaraţiile de avere şi interese personale a 
testorilor să nu fie făcute publice. 
De asemenea, la art.9 alin.(3) al Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a 
intereselor personale se operează cu sintagma „Autoritate Naţională Anticorupţie”, fapt ce 
creează neconcordanţe cu alte acte legislative.  Prin urmare, normele proiectului propun să 
înlăture această deficienţă prin substituirea sintagmei „Autoritate Naţională Anticorupţie” cu 
sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.  

 
Art.III. – Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  
Necesitatea intervenţiei în Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu 
statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este bazată pe necesitatea asigurării 
unei implementări efective a prevederilor Legii 325/2013 privind testarea integrităţii 
instituţionale. La momentul ajustării cadrului normativ la rigorile Legii 325/2013, Legea 
privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, era în 
fază de proiect, respectiv s-a omis ajustarea acesteia.   
Proiectul stabileşte completarea Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public 
cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cu următoarele prevederi: 
- obligaţia funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne de a 
respecta prevederile art.7 alin.(2) din Legea 325/2013; 
- cerinţa de solicitare de către Ministrul Afacerilor Interne a certificatului de cazier la 
încadrarea în funcţie a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul MAI; 
- stabilirea sancţiunii disciplinare pentru încălcarea obligaţiilor stabilite la art.7 alin.(2) din 
Legea 325/2013. 

 
  4. Cuantumul mijloacelor bugetare necesare pentru implementarea proiectului 

 
Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita careva cheltuieli financiare suplimentare, 
altele decît cele prevăzute din bugetul de stat, deoarece nu vor fi necesare instituirea unor noi 
entităţi, majorarea numărului de agenţi publici sau procurări de echipament.  

 
5. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor legislative şi normative în 

vigoare, actele normative care trebuie elaborate sau modificate  
 

Proiectul se încorporează perfect în sistemul actelor legislative, operînd modificările necesare 
în vederea ajustării legislaţiei în vigoare la prevederile Legii 325/2013.  
Pentru a evita conflicte normative, în sensul că Legea 325/2013 să facă trimitere la Legea 
90/2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, care va fi abrogată prin Legea 
integrităţii sau apariţia unui vid legislativ, legat de excluderea din Legea 325/2013 a noţiunilor 
înaintea adoptării şi intrării în vigoare a Legii integrităţii, este necesară promovarea şi 
adoptarea proiectului concomitent cu proiectul legii integrităţii. 
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