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CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea nr.845/1992, Legea nr.243/1994, Legea nr.463/1995, Codul

jurisdicţiei constituţionale, Legea nr.619/1995, etc - în vederea
asigurării implementării Legii cu privire la procuratură)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei,
ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul legii traduce în viaţă Strategia de reformă a
sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 aprobată prin Legea nr.231/2011, în special a
acţiunilor prevăzute în direcţia strategică 2.2 din pilonul II al Strategiei „Consolidarea
profesionalismului şi a independenţei Procuraturii”. De asemenea, proiectul onorează
obligaţiile asumate de Republica Moldova prin Acordul de finanţare dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiţiei,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.669/2013 şi Acordul de Asociere între Republica
Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei
Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112/2014.
Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul de
procedură penală nr. 122/2003; Codul penal nr.985/2002; Codul Vamal nr.1149/2000; Codul
familiei nr.1316/2000; Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie; Legea
nr.1036/1996 cu privire la sistemul penitenciar; Codul de procedură civilă nr. 225/2003,
Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea nr.
328/2013 privind salarizarea judecătorilor ş.a.) îşi propune realizarea următoarelor obiective:
- ajustarea cadrului legislativ conex la prevederile Legii cu privire la Procuratură;
- crearea mecanismelor necesare implementării complete şi eficiente a Legii cu privire la
Procuratură;
- reglementarea soluţiilor statuate în Concepţia de reformă a Procuraturii la problemele
identificate şi descrise de aceasta;
- precizarea competenţelor procurorului la exercitarea atribuţiilor Procuraturii şi în cadrul
raporturilor dintre acesta şi alţi subiecţi ai procesului penal;
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- delimitarea clară a atribuţiilor procurorului şi organului de urmărire penală în cadrul
procesului penal.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă justifică necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Prevederile art.20 al Legii
nr.780/2001 privind actele legislative au fost respectate în totalitate. Nota informativă
stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, scopul şi obiectivele urmărite, modul
de reglementare a problemelor abordate (în proiect) de legislaţia şi documentele strategice în
vigoare, analizează prevederile propuse cu evidenţierea elementelor noi şi argumentarea
corespunzătoare.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea noului proiect de lege va necesita cheltuieli financiare suplimentare din partea
statului, în special pentru realizarea prevederilor referitoare la salarizarea procurorilor, a
inspectorilor din Inspecţia procuraturii şi a ofiţerilor detaşaţi la procuraturile specializate (în
special la Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale).
Autorul estimează cheltuielile lunare de salarizare a acestora la circa 700 mii lei, respectiv,
cheltuielile anuale care vor constitui 8 400 mii lei, deşi ne declarăm rezervaţi cu privire la
corectitudinea calculelor efectuate.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

În opinia noastră, prevederile proiectului nu contravine interesului public general
perfecţionând cadrul normativ naţional conex Legi nr.3/2016 cu privire la Procuratură.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de expertiză
anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. În urma verificării procesului de
respectare a transparenţei în procesul decizional, am constatat că pe pagina web oficială a
Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md este plasat la compartimentul „Proiecte de acte
normative remise spre examinare Guvernului” un proiect care diferă esenţialmente de
proiectul remis Centrului Naţional Anticorupţie de către Ministerul Justiţiei. Acest aspect
constituie o încălcare a pct.15 din Regulamentul cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.977/2006 privind expertiza anticorupţie proiectelor de acte
legislative şi normative şi în conformitate cu care, proiectul de lege se propune spre expertiză
în forma sa definitivată.
Centrul Naţional Anticorupţie a reţinut pentru expertiză anticorupţie proiectul de lege în forma
remisă Guvernului, după cum a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei, chiar dacă
acest lucru este contrar practicii de supunere expertizei doar a proiectelor transmise în mod
oficial la CNA.
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II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Articolul XVI. - Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional
Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211,
art. 683), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
2. Articolul 271 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„Colaboratorii Centrului pot fi detaşaţi în procuraturile specializate pentru o perioadă
mai mare de 2 ani, în condiţiile legislaţiei speciale.”. 

Atenţionăm asupra unei norme care contravine cadrului normativ naţional privind detaşarea
personalului: art.71 din Codul muncii nr.154/2003, care stabileşte expres la alin.(1):
„Detaşarea poate fi dispusă numai cu acordul scris al salariatului pentru o perioadă de cel
mult un an şi se efectuează în temeiul unui contract individual de muncă distinct pe durată
determinată”. La modul simplist, norma propusă de autor este capabilă să genereze muncă
forţată, ceea ce contravine art.44 alin.(1) din Constituţie, care interzice expres munca forţată.
Proiectul de lege propus trebuie să respecte art.4 alin.(2) al Legii nr.780/2001 privind actele
legislative, care impune respectarea prevederilor constituţionale şi concordanţa cu cadrul
juridic existent. În cadrul procesului de aplicare norma propusă crează riscul aplicării
discreţionare cu încălcarea drepturilor de muncă ale colaboratorilor Centrului Naţional
Anticorupţie care cad sub incidenţa Legii nr.1104/2002.

Recomandarea: Având în vederea conflictul de norme constatat, recomandăm
autorului rectificarea textului normei cu indicarea expresă a posibilităţii detaşării
colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie în procuraturile specializate doar cu
acordul scris al acestora.

Articolul XXIX. – Articolul 9 din Legea nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea
specială de investigaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118, art.
373), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatele (5) şi (6)
cu următorul cuprins:
(5) Ofiţerii de investigaţii pot fi detaşaţi la procuraturile specializate în condiţiile legii.

Semnalăm asupra unui conflict de norme. Constituţia Republici Moldova reglementează
Procuratura la art.124:
„(1) Procuratura reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept,
precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă
învinuirea în instanţele judecătoreşti în condiţiile legii.
Ajustarea Legii nr.59/2012 privind activitatea specială de investigaţii după prevederile Legii
nr.3/2016 cu privire la Procuratură, şi nu după prevederile Constituţiei Republicii Moldova
riscă să genereze o normă cu prevederi neconstituţionale. Exercitarea urmăririi penale este
activitate diferită de activitatea specială de investigaţii. O asemenea prevedere va restrânge
(dacă nu exclude) posibilitatea apărătorului de a apela/a se baza pe activitatea specială de
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investigaţii în procesul de demonstrare a nevinovăţiei clientului său şi încalcă principiul
„egalităţi armelor” în proces. Totodată, având în vedere că desfăşurarea activităţii speciale de
investigaţii se află sub controlul procurorului, este neclar cît de obiectiv poate fi acest control
din momentul detaşării ofiţerilor de investigaţii direct în procuraturile specializate şi efectuării
activităţilor comune.

Recomandarea: Recomandăm excluderea normei.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Articolul XVII. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14
martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251,
art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
15. Articolul 269 va avea următorul cuprins:
„Articolul 269. Competenţa organului de urmărire penală al Centrului Naţional
Anticorupţie
Organul de urmărire penală al Centrului Naţional Anticorupţie efectuează urmărirea
penală în privinţa infracţiunilor prevăzute la art. 239-240, 243, 279 şi 324–335 din Codul
penal, precum şi a celor săvârşite în conexiune cu aceste infracţiuni, cu excepţiile
prevăzute de prezentul cod.”.

Scopul proiectului constă în perfecţionarea cadrului normativ existent motiv din care atragem
atenţia asupra unei norme care nu acoperă întreaga gamă de competenţe ale organului de
urmărire penală a Centrului Naţional Anticorupţie şi de aceea propunem completarea normei
cu art.181/2 Cod penal nr.985/2002 – „Finanţarea ilegală a partidelor politice sau a
campaniilor electorale, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale
partidelor politice sau ale fondurilor electorale”. Un argument în plus este şi faptul că,
conform proiectului, Procuratura Anticorupţie este competentă să exercite urmărirea penală
în cazul infracţiunilor prevăzute la art.181/2, atunci când sunt săvârşite de subiectul special şi
în proporţiile stabilite.
Totodată, având în vedere că CNA efectuiază supravegherea fluxurilor financiare ale
persoanelor expuse politic, în condiţiile legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării
banilor, considerăm necesar includerea în competenţa CNA şi a infracţiunii de la art.181/2
din Codul Penal nr.985/2002. Centrul trebuie să investigheze aceste infracţiuni, iar în cazurile
stabilite de lege să le transmită conform competenţei Procuraturii Anticorupţie.
De asemenea, considerăm că competenţa organului de urmărire penală a Centrului Naţional
Anticorupţie nu poate fi limitată la art.239-240 fără a include şi componenţa de infracţiune de
la art.238 „Dobândirea creditului, împrumutului sau despăgubirii/ indemnizaţiei de asigurare
prin înşelăciune”, care de cele mai multe este săvârşită „în tandem” cu componentele
infracţiunii de la art.239 „Încălcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a
împrumuturilor sau regulilor de acordare a despăgubirii/ indemnizaţiei de asigurare”,
art.239/1 „Gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii”, art.239/2 „Obstrucţionarea
supravegherii bancare” şi chiar art.240 „Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din
împrumuturile interne sau externe garantate de stat”.

Recomandarea: Pentru optimizarea urmăririi penale în situaţiile stabilite de art.181/2 şi
art.238 Cod Penal nr.985/2002, precum şi pentru evitarea situaţiilor de eludare a
prevederilor Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003, propunem
completarea normei cu stabilirea competenţei organului de urmărire penală al
Centrului Naţional Anticorupţie în privinţa infracţiunilor stabilite de art.181/2
„Finanţarea ilegală a partidelor politice sau a campaniilor electorale, încălcarea
modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor
electorale”, precum şi art.238 „Dobândirea creditului, împrumutului sau despăgubirii/
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indemnizaţiei de asigurare prin înşelăciune”.

Articolul XVII. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14
martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251,
art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
17. Se completează cu articolele 270/1 şi 270/2 cu următorul cuprins:
„Art. 270/1. Competenţa Procuraturii Anticorupţie
(1) Procuratura Anticorupţie exercită urmărirea penală în cazul infracţiunilor prevăzute
la art.181/1, 181/2, 242/2, 242/2, 324–329, 332-335 din Codul penal, dacă:
1) au fost săvârşite de:
a) persoane cu funcţii de demnitate publică potrivit art. 123 alin. (3) din Codul penal, cu
excepţia primarilor şi viceprimarilor satelor şi comunelor, consilierilor locali ai satelor
şi comunelor;
b) funcţionari publici de conducere de nivel superior;
c) ofiţeri de urmărire penală şi ofiţeri de investigaţii;
d) avocaţi;
e) executori judecătoreşti;
f) administratori autorizaţi;
g) persoane ce reprezintă conducerea întreprinderilor de stat şi a societăţilor pe
acţiuni cu capital majoritar de stat;
h) persoanele ce reprezintă conducerea băncilor comerciale.
i) Secretar al Consiliului Suprem de Securitate, şef al Marelui Stat Major al Armatei
Naţionale, alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Statului Major General al
Forţelor Armate, precum şi persoane care deţin gradul militar de general sau un grad
special corespunzător acestuia;

Art. 270/2. Competenţa Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi
Cauze Speciale
(1) Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale exercită
urmărirea penală în cazul:
a) infracţiunilor cu caracter terorist, în sensul art. 134/11;
b) infracţiunilor prevăzute la art. 135-144, 166/1, 283, 284, 295 – 295/2, 337-346 din
Codul penal;
c) infracţiunilor prevăzute la art. 186, 187, 188, 190, 191, 196, 244, 248, 249, 259 – 261/1
din Codul penal, dacă valoarea prejudiciului cauzat prin infracţiune depăşeşte
valoarea de 50 000 de unităţi convenţionale, cu excepţia infracţiunilor comise cu
folosirea situaţiei de serviciu prevăzute la art. 190 şi 191 din Codul penal;

Reglementările propuse de autor generează un vid de competenţă. După cum observăm din
norma propusă la art.270/1, Competenţa Procuraturii Anticorupţie nu se extinde asupra
infracţiunilor prevăzute de art.190 şi art.191 Cod penal nr.985/2002, dacă acestea au fost
comise cu folosirea situaţiei de serviciu, cu toate că art.270/2 care stabileşte competenţa
Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, aceasta îşi
declină competenţa în privinţa infracţiunilor de la prevăzute de art.190 şi art.191 Cod penal
nr.985/2002, dacă acestea au fost comise cu folosirea situaţiei de serviciu. 

Recomandarea: Pentru a înlătura incoerenţele, propunem completarea art.270/1 alin.(1)
după următorul model: „(1) Procuratura Anticorupţie exercită urmărirea penală în
cazul infracţiunilor prevăzute la art.181/1, 181/2, 242/2, 242/2, 324–329, 332-335, şi
infracţiunile comise cu folosirea situaţiei de serviciu prevăzute la art.190 şi 191 din
Codul penal, dacă: …”

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice
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Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Articolul XXIX. – Articolul 9 din Legea nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea
specială de investigaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118, art.
373), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatele (5) şi (6)
cu următorul cuprins:
(5) Ofiţerii de investigaţii pot fi detaşaţi la procuraturile specializate în condiţiile legii.

După cum s-a menţionat la pct.2 din raportul de expertiză anticorupţie, detaşarea ofiţerilor de
investigaţii la procuraturile specializate va genera riscul unui control ineficient asupra
activităţii speciale de investigaţii.

Recomandarea: Recomandăm excluderea normei.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Roman Staraşciuc
inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

19 Aprilie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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