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SINTEZA 
propunerilor şi obiecţiilor la proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea mecanismului de elaborare şi coordonare a planurilor sectoriale şi 

locale de acţiuni anticorupţie pentru anii 2017-2020 
 
 

N
r. 
cr
t. 

Textul părții constitutive a proiectului HG Autorul 
propunerii, 

obiecției 

Conținutul propunerii, obiecției Rezultatul examinării 
propunerii, obiecţiei 

1.  2.  3.  4.  5.  

1.  În scopul executării p.1-14, 19 şi p.29 din 
Anexa 2 „Planul de acțiuni pentru Pilonul II 
”Guvernul, sectorul public și administrația 
publică locală” şi a prevederilor referitoare la 
Secretariatul  grupurilor de monitorizare din 
Anexa 1 „Strategia naţională de integritate și 
anticorupție 2017-2020” a Hotărîrii 
Parlamentului nr.56 din 30 martie 2017 
privind aprobarea Strategiei naționale de 
integritate și anticorupție 2017-2020, 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2017, nr.216-228, art.354),    

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Cancelaria de 
Stat 

Pentru asigurarea coerenței în expunerea temeiului 
legal al proiectului de hotărîre, se propune ca clauza 
de emitere să fie expusă în următoarea redacție: 
„În scopul executării Hotărîrii Parlamentului nr.56 
din 30 martie 2017 privind aprobarea Strategiei 
naționale de integritate și anticorupție pentru anii 
2017-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2017, nr.216-228, art.354), Guvernul HOTĂRĂȘTE:”. 

Se acceptă 

2.  Planurile de acţiuni sectoriale şi locale vor fi 
elaborate conform structurii stabilite în 
Anexa nr.1 la prezenta Hotărîre şi vor fi 
remise Guvernului spre aprobare pînă la 30 
septembrie 2017. 

Ministerul 
Mediului 

Se propune extinderea termenului limită pentru 
remiterea proiectelor Planurilor de acțiuni sectoriale 
și locale către Guvern spre aprobare. 
 La pct. 4 din proiectul Hotărîrii Guvernului se 
propune substituirea sintagmei „pînă la 30 
septembrie 2017”cu „în termen de 3 luni de la data 
aprobării prezentei Hotărîri” 

Se acceptă parţial 
Planul de acțiuni privind 
implementarea SNIA pentru 
anii 2017-2020, prevede că 
termenul de realizare a 
acțiunilor 20-28,30 pentru 
aprobarea și implementarea 
Planului sectorial anticorupție 
este trim. IV, 2017, astfel se 
acceptă propunerea în 
formularea „în termen de 2 
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N
r. 
cr
t. 

Textul părții constitutive a proiectului HG Autorul 
propunerii, 

obiecției 

Conținutul propunerii, obiecției Rezultatul examinării 
propunerii, obiecţiei 

1.  2.  3.  4.  5.  

luni de la data aprobării 
prezentei Hotărîri” 

3.  Planurile de acţiuni sectoriale şi locale vor fi 
elaborate conform structurii stabilite în 
Anexa nr.1 la prezenta Hotărîre şi vor fi 
remise Guvernului spre aprobare pînă la 30 
septembrie 2017. 

MAI Potrivit prevederilor pct. 27 al priorității II.2 
„Abordarea sectorială a corupției” al planului de 
acțiuni: Pilonul II. Guvernul, sectorul public și 
administrația publică locală al anexei nr. 2 a Hotărîrii 
Parlamentului nr. 56 din 30 martie 2017 privind 
aprobarea Strategiei naționale de integritate și 
anticorupție 2017-2020, pentru aprobarea planului 
sectorial anticorupţie în domeniul asigurării ordinii 
publice a fost stabilit drept termen – trimestrul IV al 
anului 2017, iar conform pct. 4 din proiect, planurile 
de acţiuni sectoriale şi locale vor fi elaborate şi vor fi 
remise Guvernului spre aprobare pînă la 30 
septembrie 2017, termen insuficient pentru 
elaborarea unui document de importanță majoră. 

Se acceptă 
Termenul a fost modificat. 

4.  Planurile de acţiuni sectoriale şi locale vor fi 
elaborate conform structurii stabilite în 
Anexa nr.1 la prezenta Hotărîre şi vor fi 
remise Guvernului spre aprobare pînă la 30 
septembrie 2017. 

Ministerul 
Economiei 

Se propune de revăzut termenul stabilit la pct. 4 din 
proiectul “30 septembrie 2017”, pentru elaborarea 
planurilor de acțiuni sectoriale și locale urmare 
aprobării prezentului proiect 

Se acceptă 

5.  Autorităţile responsabile de elaborarea şi 
implementarea Planurilor sectoriale de 
acţiuni anticorupţie în domeniul ocrotirii 
sănătății și asigurărilor medicale: 
Ministerul Sănătății și Compania de Asigurări 
Obligatorii in Medicina 

Rodica Gramma, 
Expert sectorial 
pe domeniul 
sănătate si 
asigurări 
medicale 

Se propune sa fie extinsa lista instituțiilor 
nominalizate in HG ca responsabile pentru sectorul 
sănătate si asigurări medicale: 
1. Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate in 
Sănătate  
2. Agenția Medicamentului (in proces de reformare) 
3. Agenția de Sănătate Publică (in proces de 
stabilire) 

Se acceptă 
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N
r. 
cr
t. 

Textul părții constitutive a proiectului HG Autorul 
propunerii, 

obiecției 

Conținutul propunerii, obiecției Rezultatul examinării 
propunerii, obiecţiei 

1.  2.  3.  4.  5.  

6.  “Privind aprobarea mecanismului de 
elaborare şi coordonare a planurilor 
sectoriale şi locale de acţiuni anticorupţie 
pentru anii 2017-2020” 
 

Cancelaria de 
Stat 

Avînd în vedere faptul, că proiectul în cauză vizează 
aprobarea unei metodologii care urmează a fi 
aplicată de autoritățile publice centrale și locale la 
elaborarea planurilor anticorupție sectoriale și 
locale, se propune ca titlul hotărîrii să fie expus în 
următoarea formulare: 

„Privind aprobarea Structurii-tip a Planului 
anticorupție sectorial și local pentru anii 2018-2020 
și a Structurii-tip a Raportului trimestrial privind 
implementarea acestuia”. 
De asemenea, se vor opera modificările 
corespunzătoare în denumirea anexelor nr.1 și nr.2 
ale proiectului 

Se acceptă parţial 
Sunt operate modificările 
propuse la denumirea anexelor 
nr.1 și nr.2 ale proiectului. 
Însă, deoarece scopul 
proiectului de hotărîre este 
mai amplu decît aprobarea 
structurii-tip a planului şi a 
raportului, se păstrează titlul 
actual. 

7.  -Sectorul achizițiilor publice 
Ministerul Finanțelor 
Agenția Achiziții Publice 
Agenția Națională de Soluționare a                      
Contestațiilor 
Ministerul Economiei 
Agenția Proprietăți Public 
Consiliul Național pentru parteneriatul                   
public-privat 

Agenția 
Proprietății 
Publice  

Se propune excluderea Agenției Proprietății Publice 
și a Consiliul Național pentru parteneriatul public-
privat din lista autorităților responsabile de 
elaborarea și implementarea Planurilor sectoriale de 
acțiuni anticorupție pe sectorul achizițiilor publice 
enumerate în pct.1, subpct.3 din proiectul hotărîrii. 

Se acceptă. 
Totodată, în Legea nr.131 din 
03.07.2015 privind achiziţiile 
publice în care la art.2, alin (5) 
se indică „Prezenta lege se 
aplică în modul corespunzător 
formelor de parteneriat public-
privat neinterzise de lege, 
precum şi în cazul atribuirii 
contractelor de concesiune de 
lucrări publice.” 

8.  -Sectorul achizițiilor publice 
Ministerul Finanțelor 
Agenția Achiziții Publice 
Agenția Națională de Soluționare a                      
Contestațiilor 
Ministerul Economiei 

Ministerul 
Finanțelor 

La pct. 1, subpct. 3) „Sectorul achiziţiilor publice” din 
partea hotărîtoare, se menţionează că, achiziţiile 
publice sunt reglementate expres în Legea nr. 131 
din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, cît şi de 
actele normative în vigoare, iar instituţiile 
responsabile de sectorul respectiv sunt Ministerul 

Se acceptă parţial. 
Domeniile vulnerabile pentru 
care vor fi elaborate Planuri 
sectoriale anticorupţie au fost 
stabilite prin HP 56/2017. 
Astfel, formele de parteneriat 
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N
r. 
cr
t. 

Textul părții constitutive a proiectului HG Autorul 
propunerii, 

obiecției 

Conținutul propunerii, obiecției Rezultatul examinării 
propunerii, obiecţiei 

1.  2.  3.  4.  5.  

Agenția Proprietăți Public 
Consiliul Național pentru parteneriatul                   
public-privat 

Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice şi Agenţia 
Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor. Pe de altă 
parte concesiunea şi parteneriatele publice-private 
reprezintă un domeniu de activitate al Ministerului 
Economiei, Agenţiei Proprietăţii Publice şi Consiliului 
naţional pentru parteneriatul public-privat. 
Prin urmare, în vederea diferenţierii activităţilor pe 
sectoarele menţionate, inclusiv pentru a evita 
distorsionarea activităţilor autorităţilor de resort, se 
consideră oportun divizarea acestor sectoare în două 
sectoare diferite, respectiv completarea listei 
sectoarelor respective cu un subpunct separat 
„Sectorul concesiuni şi parteneriate publice-private 

public-privat şi atribuirea 
contractelor de concesiune de 
lucrări publice va fi tratată în 
cadrul Planului sectorial 
anticorupţie în domeniul 
administrării şi deetatizării 
proprietăţii publice. 
 

9.  Ministerul Finanțelor 
Agenţia Achiziţii Publice 
Agenţia Naţională de Soluţionare a Contestaţii 
lor 
Ministerul Economiei  
Agenţia Proprietăţii Publice 

Consiliul Naţional pentru parteneriatul public- 
privat 

 
 

Ministerul 
Economiei 

Reieșind din Atribuțiile ME  prevăzute la pct. 7 din 
Regulamentul privind organizarea și funcționarea 
ME, aprobat prin HG ne. 690 din 13.11.2009, 
atribuțiile Agenției Proprietăți Publice, prevăzute în 
art. 7 din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind 
administrarea și deetatizarea proprietății public, și 
ținînd cont de prevederile art. 16 al Legii nr 179-XVI 
din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-
privat, care stabilește că Consiliul național pentru 
parteneriatul public-privat este o structură 
funcțională de competență generală, fară 
personalitate juridic, constituită pe lîngă Guvern 
pentru evaluarea politicilor statului în domeniul 
parteneriatului public-privat, propunem excluderea 
Ministerului Economiei, Agenției Proprietăți Publice 
și Consiliul național pentru parteneriatul public-
privat din lista autorităților responsabile de 

Se acceptă 



5 

 

N
r. 
cr
t. 

Textul părții constitutive a proiectului HG Autorul 
propunerii, 

obiecției 

Conținutul propunerii, obiecției Rezultatul examinării 
propunerii, obiecţiei 

1.  2.  3.  4.  5.  

elaborarea și implementarea Planurilor sectoriale de 
acțiuni anticorupție pe sectorul achizițiilor publice 
enumerate în pct. 1 subpct. 3din proiectul hotărîrii.  

10.   Ministerul 
Finanțelor 

La Anexa nr. 2 a proiectului 
În vederea întocmirii unui Raport, care să conţină 
rezultate şi progrese considerabile şi/sau concrete 
se propune, în titlul Anexei, înlocuirea sintagmei 
„trimestrial” cu sintagma „semestrial”. 

Nu se acceptă 
Termenul trimestrial are ca 
scop asigurarea realizării unor 
progrese în mod sistematic 

11.   
 

Ministerul 
Finanțelor 

La Nota informativă 
La pct. 3 „Descrierea proiectului”, reieşind din 
competenţele Guvernului prevăzute de legislaţia în 
vigoare, sintagma „Guvernului spre adoptare” se va 
înlocui cu sintagma „Guvernului spre aprobare”. 

Se acceptă 

12.  Proiectul descrie în Anexa nr.1 la Hotărîre 
structura Planurilor de acţiuni sectoriale şi 
locale, care vor fi remise Guvernului spre 
adoptare pînă la finele trimestrului III, 2017. 

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale și 
Construcțiilor  

Se  propune, în proiectul Hotărîrii Guvernului de 
adăugat un punct nou „Referințele normative” în așa 
mod preambulul va deveni mai succint 

Se acceptă parţial. 
A fost modificat preambulul. 

13.  5.Autorităţile responsabile de implementarea 
planurilor sectoriale şi locale de acţiuni 
anticorupţie vor elabora trimestrial Rapoarte 
de monitorizare a implementării planurilor 
sectoriale şi locale de acţiuni anticorupţie 
conform structurii prevăzute la Anexa nr.2 a 
prezentei Hotărîri şi le vor expedia până la 
data de 15 a lunii următoare trimestrului de 
gestiune către Secretariatul grupurilor de 
monitorizare din cadrul Centrului Naţional 
Anticorupţie. 

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale și 
Construcțiilor 

Se propune la pct 5 sintagma „trimestrial” de 
substituit cu sintagma „semestrial”, din motiv că 
consilierii desemnați urmează a în primul rînd a fi 
instruiți 

Nu se acceptă. 
Consilierii sectoriali desemnaţi 
din cadrul CNA vor acorda 
suport la cultivarea climatului 
de integritate, prin urmare 
este relevantă experienţa lor în 
domeniul anticorupţie 

14.  7.Centrul Naţional Anticorupţie va desemna 
consilieri de integritate sectoriali şi locali din 

Ministerul 
Dezvoltării 

Se propune la pct. 7 după sintagma „va desemna 
consilieri de integritate sectoriali și locale” de 

Nu se acceptă. 
Consilierii sectoriali desemnaţi 
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N
r. 
cr
t. 

Textul părții constitutive a proiectului HG Autorul 
propunerii, 

obiecției 

Conținutul propunerii, obiecției Rezultatul examinării 
propunerii, obiecţiei 

1.  2.  3.  4.  5.  

rîndul propriilor colaboratori, precum şi va 
asigura instruirea consilierilor desemnaţi de 
autorităţile responsabile din rîndul angajaţilor 
acestora pentru a oferi asistenţă entităţilor 
publice la consolidarea climatului de 
integritate instituţională (acţiunile nr.1-14 a 
Pilonului II a Planului de acţiuni din Anexa 
nr.2 a Hotărîrii Parlamentului nr.56 din 30 
martie 2017 privind aprobarea Strategiei 
naționale de integritate și anticorupție 2017-
2020). 

Regionale și 
Construcțiilor 

completat cu sintagma  „cu experiență pentru 
fiecare domeniu de activitate menționat” 

din cadrul CNA vor acorda 
suport la cultivarea climatului 
de integritate, prin urmare 
este relevantă experienţa lor în 
domeniul anticorupţie 

15.  7.Centrul Naţional Anticorupţie va desemna 
consilieri de integritate sectoriali şi locali din 
rîndul propriilor colaboratori, precum şi va 
asigura instruirea consilierilor desemnaţi de 
autorităţile responsabile din rîndul angajaţilor 
acestora pentru a oferi asistenţă entităţilor 
publice la consolidarea climatului de 
integritate instituţională (acţiunile nr.1-14 a 
Pilonului II a Planului de acţiuni din Anexa 
nr.2 a Hotărîrii Parlamentului nr.56 din 30 
martie 2017 privind aprobarea Strategiei 
naționale de integritate și anticorupție 2017-
2020). 

 

Ministerul 
Justiției 

La pct. 7 se va exclude textul dintre paranteze, iar la 
pct. 9 se va exclude textul „conform prevederilor 
Capitolului V din SNIA 2017-2020 pînă la sfărșitul 
trimestrului II 2018”, dat fiind faptul că în conținutul 
unei norme nu se admit explicații 

Se acceptă 

16.  -Sectorul vamal 
Ministerul Finanțelor  
Serviciul Vamal 
Departamentul Poliției de Frontieră 

 

Ministerul 
Afacerilor 
Interne 

Proiectul menționat a fost elaborat în scopul aplicării 
prevederilor Planului de acțiuni: Pilonul II. Guvernul, 
sectorul public și administrația publică locală al 
anexei nr. 2 a Hotărîrii Parlamentului nr. 56 din 30 
martie 2017 privind aprobarea Strategiei naționale 

Nu se acceptă.  
Inspectoratul General al 
Poliției de Frontieră prin avizul 
cu nr. 35/2-2-5498 din 
19.07.2017 a comunicat 
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N
r. 
cr
t. 

Textul părții constitutive a proiectului HG Autorul 
propunerii, 

obiecției 

Conținutul propunerii, obiecției Rezultatul examinării 
propunerii, obiecţiei 

1.  2.  3.  4.  5.  

de integritate și anticorupție 2017-2020. Astfel, 
conform pct. 20 al acestei priorități, Inspectoratul 
General al Poliției de Frontieră nu se regăsește în 
lista instituțiilor responsabile de implementarea 
acțiunii respective, fapt ce denotă necesitatea 
revizuirii pct. 1 subpct. 1) al proiectului. Conform 
prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 317 din 
18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului 
și ale altor autorități ale administrației publice 
centrale și locale, proiectul de act normativ întocmit 
pe baza unui act de nivel superior nu poate depăși 
limitele competenței instituite prin acel act. 

despre „susţinerea proiectului 
de hotărîre a Guvernului”, 
precum şi a informat despre 
faptul că, „în calitate de co-
executor în procesul de 
elaborare şi implementare a 
Planului sectorial de acţiuni 
anticorupţie pentru sectorul 
vamal, va desemna 
reprezentanţi în cadrul 
grupului de lucru şi va acorda 
suportul necesar.”. 

17.  ---- Ministerul 
Afacerilor 
Interne 

conform prevederilor Legii nr. 94 din 2 iunie 2017 
pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative Departamentul Poliției de Frontieră a 
devenit Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 

Se acceptă 

18.  -Sectorul asigurării ordinii publice 
Ministerul Afacerilor Externe 

 

Ministerul 
Afacerilor 
Interne 

La pct. 1 subpct. 8) se va revedea lista autorităților 
responsabile de elaborarea şi implementarea 
Planului sectorial de acţiuni anticorupţie în sectorul 
asigurării ordinii publice prin prisma prevederilor 
aceluiași punct al priorității II.2, care stabilește drept 
instituții responsabile Guvernul, MAI, CNA şi ANI. 

Nu se acceptă 
Instituţiile responsabile de 
elaborarea şi implementarea 
Planului sectorial de acţiuni 
anticorupţie în sectorul 
asigurării ordinii publice au 
fost indicate şi CNA şi ANI, în 
scopul ca acestea să contribuie 
cu asistenţă metodologică, fapt 
deja asigurat de CNA prin 
elaborarea prezentului proiect 
de Hotărîre şi facilitarea 
acordării asistenţei experţilor 
sectoriali. 
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N
r. 
cr
t. 

Textul părții constitutive a proiectului HG Autorul 
propunerii, 

obiecției 

Conținutul propunerii, obiecției Rezultatul examinării 
propunerii, obiecţiei 

1.  2.  3.  4.  5.  

19.  ---- Ministerul 
Afacerilor 
Interne 

Se propune a se revedea lista contrasemnatarilor, 
întrucît conform prevederilor art. 102 alin. (4) din 
Constituție, art. 36 alin. (2) al Legii nr. 136 din 7 iulie 
2017 cu privire la Guvern și art. 55 alin. (2) al Legii 
nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale 
Guvernului și ale altor autorități ale administrației 
publice centrale și locale, hotărîrile adoptate de 
Guvern se semnează de Prim-ministru, se 
contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii 
lor în executare. 

Se acceptă 

20.  Textul integral al proiectului Cancelaria de 
Stat 

- prevederile art.6 alin.(2) și (3) din Legea nr.436-XVI 
din 28 decembrie 2006 privind administrația publică 
locală, care stabilește că raporturile dintre 
autoritățile publice centrale și cele locale au la bază 
principiile autonomiei, legalității, transparenței și 
colaborării în rezolvarea problemelor comune, iar 
între autoritățile respective nu există raporturi de 
subordonare; 
- faptul că Hotărîrea Parlamentului nr.56 din 30 
martie 2017 privind aprobarea Strategiei naționale 
de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020 
reglementează expres instituțiile responsabile 
pentru elaborarea și implementarea  planurilor 
sectoriale și locale acticorupție (a se vedea pct.20-30 
din anexa nr.2 (pilonul II) din Hotărîrea 
nominalizată); 
- necesitatea asigurării regulilor de tehnică 
legislativă,  
se propune ca partea dispozitivă a proiectului de 
hotărîre a Guvernului să aibă următorul cuprins: 

Se acceptă parţial 
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N
r. 
cr
t. 

Textul părții constitutive a proiectului HG Autorul 
propunerii, 

obiecției 

Conținutul propunerii, obiecției Rezultatul examinării 
propunerii, obiecţiei 

1.  2.  3.  4.  5.  

„1. Se aprobă: 
 Structura-tip a Planului anticorupție sectorial și local 
pentru anii 2018-2020, conform anexei nr.1; 
Structura-tip a Raportului trimestrial privind 
implementarea planului anticorupție sectorial și local 
pentru anii 2018-2020, conform anexei nr.2. 
2. Ministerele și alte autorități administrative 
centrale vor elabora și vor prezenta Guvernului spre 
aprobare, pînă la data de ... (data de 30 septembrie 
urmează a fi revăzută în contextul reformei 
guvernamentale) planuri anticorupție sectoriale 
conform Structurii-tip din prezenta hotărîre. 
3. Se recomandă autorităților administrației publice 
locale de nivelul al doilea să elaboreze și să aprobe, 
după coordonarea cu Centrul Național Anticorupție, 
planuri anticorupție locale conform Structuri-tip din 
prezenta hotărîre. 
4. Centrul Național Anticorupție va acorda 
autorităților administrației publice centrale și locale 
asistența metodologică necesară la implementarea 
prezentei hotărîri. 
5. Ministerele și alte autorități administrative 
centrale vor prezenta Centrului Național 
Anticorupție, pînă la data de 15 a lunii următoare, 
rapoarte trimestriale privind implementarea 
planurilor anticorupție sectoriale. 
6. Centrul Național Anticorupție va elabora și va 
implementa platforma electronică „e-Integritate 
instituțională” și modulul „Monitorizarea Strategiei” 
în vederea facilitării procesului de monitorizare și 
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N
r. 
cr
t. 

Textul părții constitutive a proiectului HG Autorul 
propunerii, 

obiecției 

Conținutul propunerii, obiecției Rezultatul examinării 
propunerii, obiecţiei 

1.  2.  3.  4.  5.  

raportare a Strategiei naționale de integritate și 
anticorupție pentru anii 2017-2020 și va înainta 
Guvernului propuneri privind acordarea semnăturii 
electronice suplimentare, pînă la sfîrșitul trimestrului 
II, 2018.     
7. În cazul reorganizării autorităților publice 
responsabile de implementarea planurilor 
anticorupție sectoriale, responsabilitățile ce le revin 
prin prezenta hotărîre, vor fi preluate de către 
autoritățile publice succesoare.    
8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se 
pune în sarcina Cancelariei de Stat.”. 
 

21.  ----- Cancelaria de 
Stat 

Concomitent, pornind de la prevederile art.8 din 
Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
descentralizarea administrativă, proiectul respectiv 
urmează a fi consultat cu autoritățile administrației 
publice locale de nivelul al doilea. 

Se acceptă parţial 
Autorităţile publice locale de 
nivelul II au fost consultate în 
procesul de elaborare a HP 
56/2017, iar la moment 
acestea participă la procesul 
de elaborare a planurilor locale 
anticorupţie cu suportul 
expertului contractat. 

22.  1. Se desemnează autorităţile responsabile 
de elaborarea şi implementarea Planurilor 
sectoriale de acţiuni anticorupţie, conform 
acţiunilor nr. 20-28 şi 30 a Pilonului II a 
Planului de acţiuni din Anexa 2 a Hotărîrii 
Parlamentului nr.56/2017 pentru aprobarea 
Strategiei naţionale de integritate şi 
anticorupţie pentru anii 2017-2020 (SNIA 

Ministerul 
Justiției 

La pct. 1 se va indica data și luna adotării Hotărîrii 
Parlamentului nr. 56 pentru aprobarea Strategiei 
naționale de integritate și anticorupție pentru anii 
2017-2020. 

Se acceptă 



11 

 

N
r. 
cr
t. 

Textul părții constitutive a proiectului HG Autorul 
propunerii, 

obiecției 

Conținutul propunerii, obiecției Rezultatul examinării 
propunerii, obiecţiei 

1.  2.  3.  4.  5.  

2017-2020): 
 

23.  3.Autoritățile responsabile de implementarea 
planurilor sectoriale și locale de acțiuni 
anticorupție vor elabora, cu suportul 
Centrului Naţional Anticorupţie, planurile de 
acțiuni asigurînd un proces participativ și 
incluziv. 

 

Ministerul 
Justiției 

La pct. 3 relevăm că în temeiul art. 109 alin. (1) din  
Constituţia Republicii Moldova şi art. 3 din Legea nr. 
436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, autorităţile 
administraţiei publice locale beneficiază de 
autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi 
financiară. În acest sens, colectivităţile  locale  pot 
coopera în exerciţiul sarcinilor lor doar în cadrul legii. 
Prin urmare, atragem atenția că autorităţilor 
administraţiei publice locale nu le pot fi impuse 
anumite obligații printr-o hotărîre de Guvern. 
 

Se acceptă 

24.  --- Ministerul 
Justiției 

La fel, la indicarea instituțiilor responsabile, se va 
ține cont de reorganizarea ministerelor (cu preluarea 
domeniilor de activitate) și modificarea denumirii 
acestora, în temeiul Hotărîrii Parlamentul nr. 189 din 
21 iulie 2017, prin care a fost aprobată o nouă 
structură a Guvernului 

Se acceptă 

25.   Inspectoratul 
General al 
Poliției de 
Frontieră 

Fără obiecţii şi propuneri.  

26.   Ministerul 
Transporturilor 
și Infrastructurii 
Drumurilor 

Fără obiecţii şi propuneri.  

27.   Ministerul 
Tehnologiilor 

Fără obiecţii şi propuneri.  
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N
r. 
cr
t. 

Textul părții constitutive a proiectului HG Autorul 
propunerii, 

obiecției 

Conținutul propunerii, obiecției Rezultatul examinării 
propunerii, obiecţiei 

1.  2.  3.  4.  5.  

Informaționale 
și 
Comunicațiilor 

28.   Ministerul 
Apărării 

Fără obiecţii şi propuneri.  

29.   Ministerul 
Sănătăţii 

Fără obiecţii şi propuneri.  

30.   Ministerul 
Agriculturii și 
Industriei 
Alimentare  

Fără obiecţii şi propuneri.  

31.   Agenția 
Națională 
pentruSiguranța 
Alimentelor 

Fără obiecţii şi propuneri.  

32.   Compania 
Națională de 
Asigurări în 
Medicină 

Fără obiecţii şi propuneri.  

33.   Inspectoratul 
Ecologic de Stat 

Fără obiecţii şi propuneri.  

34.   Serviciul Fiscal 
de Stat 

Fără obiecţii şi propuneri.  

35.   Agenția de 
Intervenții și 
Plăți în 
Agricultură 

Fără obiecţii şi propuneri.  

36.   CReDO Fără obiecţii şi propuneri.  

 


