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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
H O T Ă R Î R E nr. _____ 

din ___________________________ 
          Chişinău 
 

Cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative 
______________________________ 

   

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu 
privire la modificarea şi completarea unor acte legislative. 

 
 
 

PRIM-MINISTRU                                                                                Pavel FILIP 
 
 
Contrasemnează: 
 

Ministru al justiţiei                                                                              Vladimir Cebotari 
 
 
 

 
 
 



proiect 
 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 
Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art.I. – Articolul 4 din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea 
integrităţii profesionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2016, nr.277-287, art.586), se modifică după cum urmează: 

 
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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.245-246, 
art.513), se modifică după cum urmează: 

La articolul 9 alineatul (3) se expune în următoarea redacţie: 
„(3) Declarațiile testorilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, 

ofițerilor de informații şi securitate şi ale ofițerilor de investigații din cadrul 
subdiviziunilor cu misiuni speciale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 
Apărării, Centrului Naţional Anticorupție, Serviciului de Informații și Securitate, 
Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Departamentului instituțiilor penitenciare al 
Ministerului Justiției și Serviciului Vamal nu sînt publice, dar se transmit Autorității 
Naționale de Integritate pentru control.” 
 Art.III. – Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu 
statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2016, nr.40-49, art.85), se modifică şi completează după cum 
urmează: 

Articolul 13 se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:  
„f1) nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, 

înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru 
încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325 din 23 
decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;”. 
 La articolul 15 alineatul (4) se completează în final cu textul: „Ministerul 
Afacerilor Interne solicită de la Centrul Naţional Anticorupţie şi/sau Serviciul de 



Informaţii şi Securitate certificatul de cazier privind integritatea profesională a 
candidatului la funcţia publică cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne.” 

La articolul 17 alineatul (1) sintagma „acte de corupţie, acte conexe corupţiei 
sau fapte de comportament corupţional” se substituie cu sintagma „acte de corupţie, 
asimilate corupţiei şi conexe acestora”.  

La articolul 38 alineatul (1) se completează cu litera j1) cu următorul cuprins: 
„j1) pentru rezultatul negativ al testului de integritate, în condiţiile Legii nr.325 

din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;”. 
Articolul 50 se completează cu litera h1) cu următorul cuprins: 
„h1) să respecte prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.325 din 23 decembrie 

2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;”. 
 
 
 
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                              Andrian CANDU         
  

 


