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CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de decizie a consiliului orăşenesc Vatra cu privire la aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei or.Vatra

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ (departamental) este Consiliul Orăşenesc Vatra.

b. Categoria actului normativ (departamental) propus este regulament, ceea ce
corespunde art. 10 şi 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale autorităţilor
publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, proiectul are ca scop adoptarea unui
regulament pentru angajaţii Primăriei or. Vatra care să corespundă standardelor naţionale şi
intenaţionale în materia prevenirii şi combaterii corupţiei, fiind inserată obligativitatea APL de
a cultiva un spirit anticorupţie în rîndul angajaţilor prin aprobarea unui Regulament intern.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului. Potrivit notei informative: „Reforma administraţiei publice
locale reprezintă unul dintre cei mai importanţi piloni ai reformei administrative.
Reglementarea activităţii autorităţilor publice locale în contextul bunei desfăşurări a activităţii
de serviciu în sfera publică este esenţială pentru garantarea integrităţii angajaţilor din
serviciul public, al independenţei faţă de influenţele inadecvate şi pentru asigurarea unor
servicii publice de calitate. Existenţa unui cadru normativ eficient şi aplicabil contribuie la
stabilirea unui echilibru între interesele publice şi activitatea de serviciu a angajaţilor din
sectorul public.
Necesitatea adaptării regulamentelor interne la standardele anticorupţie în materie s-a impus
şi ca rezultat al obligaţiei statului nostru de a implementa recomandările organismelor
internaţionale legate de prevenirea şi combaterea corupţiei.”
Totodată, la pct.6. din Nota informativă: „Obiecţiile şi recomandările pe marginea proiectului
înaintate de către instituţiile interesate şi concluziile acestora”.
Proiectul este remis în adresa Centrului Naţional Anticorupţie pentru supunerea la expertiza
anticorupţie, iar obiecţiile expuse în raportul de expertiză au fost luate în calcul în momentul
pregătirii variantei finale a proiectului de decizie.
Considerăm că sintagma analizată anticipează ca fiind deja un fapt împlinit unele acţiuni ce
încă sunt în curs de derulare.
Autorul susţine că obiecţiile expuse în raportul de expertiză anticorupţie au fost luate în calcul

1



în momentul pregătirii variantei finale a proiectului, în timp ce proiectul în cauză încă nu a fost
supus expertizei anticorupţie.
În acest context, recomandăm autorului substituirea sintagmei „au fost luate în calcul” cu
sintagma „vor fi luate în calcul”.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Proiectul va contribui la ajustarea cadrului normativ la legislaţia naţională, la recomandările
organismelor internţationale şi nu va angaja nici un fel de chetuieli. 

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

Proiectul promovează interesele Primăriei oraşului Vatra şi nu contravine interesului public
general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, 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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional, constatăm că la momentul efectuării expertizei anticorupţie, proiectul prenotat nu
se regăseşte pe pagina web oficială a Primăriei or. Vatra, cerinţă impusă de prevederile Legii
privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia
autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea
posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a
altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de act normativ pe pagina web
oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.3.4: „Funcţionarii primăriei beneficiază de următoarele drepturi:…să beneficieze
de stabilitate în funcţia deţinută.”

Norma analizată este ambiguă şi crează confuzii, întrucît nu este clar ce se are în vedere
prin sintagma „stabilitate în funcţia publică”. Or, „stabilitatea în funcţia publică” este o formă
prea generală, în condiţiile în care garanţiile de stabilitate decad în cazul procedurii
disciplinare.
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Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea normei de la pct.3.4.

La pct.6.8: „Salariaţii au dreptul să fie despăgubiţi în situaţia în care au suferit un
prejudiciu material din culpa instituţiei, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau
în legătură cu serviciul, în conformitate cu principiile răspunderii civile contractuale.
Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile
contractuale, pentru pagubele produse instituţiei din vina şi în legătură cu munca lor.
Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze
neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele se încadrează în riscul
normal al serviciului.”

Constatăm, că norma analizată conţine în sine norme permisiv-pozitive şi în acelaşi timp
norme restricţionare şi de constrîngere. Astfel, prima propoziţie, se referă la dreptul
salariaţilor de a fi despăgubiţi, în timp ce a doua propoziţie, face referire la răspunedrea
salariatului, iar ultima propoziţie exonerează salariaţii de răspunderea pentru provocarea
pagubelor, cauzate de forţa majoră.

Recomandarea: În acest sens, recomandăm autorului dispersarea alineatelor şi
înscrierea acestora ca puncte diferite.
Astfel a doua propoziţie va fi pct.6.9. „Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul
normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele produse
instituţiei din vina şi în legătură cu munca lor.”
Ultima propoziţie va fi pct.6.10. „Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa
majoră sau de alte cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele
ce se încadrează în riscul normal al serviciului.”
În consecinţă, se va purcede la renumerotarea punctelor în ordine consecutivă.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.2.2: „Fiecare salariat al aparatului Primăriei oraşului Vatra activează în limitele
stabilite prin fişa de post aprobată de către Primarul oraşului Vatra.

Norma analizată supra este în raport de conflict cu norma de la pct.3.3 din proiect care
prevede că: „Drepturile şi îndatoririle salariaţilor în cadrul raporturilor de muncă sunt
prevăzute în atribuţiile din Fişa postului, în Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la
funcţia publică şi statutul funcţionarului public, în Codul Muncii, în contractul individual de
muncă şi în prezentul Regulament.”
Astfel, considerăm că pct.3.3 din proiect este o normă mai complexă şi mai corectă din punct
de vedere juridic în coraport cu pct.2.2 

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea pct.2.2 din proiectul
Regulamentului.

La pct.6.3 lit.d): “Sancţiunile disciplinare aplicabile salariaţilor personal contractual
sunt:...suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate
depăşi 10 zile lucrătoare;... retrogradarea din funcţie cu acordarea salariului
corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o perioadă ce nu poate
depăşi 60 de zile;... desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.”

Din conţinutul normelor analizate nu este clar ce se întîmplă după termenul de 60 zile, în
situaţia în care, din normă se subînţelege că funcţionarul public va fi repus în funcţia
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anterioară retrogradării. Totodată, atenţionăm că normele supra contravin prevederilor legale
în vigoare după cum urmează:
- „suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile
lucrătoare” contravine legislaţiei în vigoare;
- retrogradarea din funcţie cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 60 de zile” contravine art.58 lit.h) din
Legea nr.158/04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
retrogradarea în funcţie şi/sau în grad de calificare.
- "desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.” Contravine art.58 lit.g) din
Legea nr.158/04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public care
prevede ca sancţiune „destituirea din funcţia publică”.

Recomandarea: Recomandăm autorului refirmularea normelor prin prisma Legii
nr.158/04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

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

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.3.4: „Funcţionarii primăriei beneficiază de următoarele drepturi:…dreptul la
concedii de odihnă anuale, concedii medicale, concedii neplătite conform legislaţiei în
vigoare, femeile au dreptul concedii de maternitate plătite şi pentru întreţinerea
copilului.”

Atragem atenţia asupra faptului că concediile de maternitate în toate cazurile sunt concedii
plătite. Specificarea de către autor că concediile medicale de maternitate sunt plătite lasă o
formă de interpretare şi presupunere precum că acest tip de concediu ar putea fi şi neplătit,
fapt care contravine atît legislaţiei în domeniu, cît şi drepturilor omului în general.
În continuarea aceleiaşi idei, menţionăm că art.124/1 din Codul muncii prevede dreptul la
„concediul paternal”. Astfel, prin evidenţierea în Regulament doar a dreptului femeilor la
concediul de maternitate se încalcă în mod arbitrar dreptul la concediul paternal consacrat în
Codul muncii.
Totodată, cu referire la sintagma „pentru întreţinerea copilului” ţinem să specificăm că, Codul
muncii în vigoare operează cu sintagma „îngrijirea copilului”.

Recomandarea: Recomandăm autorului următorul conţinut al normei: „Funcţionarii
primăriei beneficiază de următoarele drepturi:…dreptul la concedii de odihnă anuale,
concedii medicale, concedii neplătite conform legislaţiei în vigoare, concedii de
maternitate, concedii de paternitate şi concedii pentru îngrijirea copilului.”

La pct.3.7: „…La dispoziţia conducătorului funcţionarii publici pot lucra peste durata
normală a timpului de muncă, în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de
repaus”.

Norma analizată este discreţionară în sensul în care se acordă conducătorului primăriei
dreptul discreţionar de a decide asupra muncii funcţionarilor peste program. Or, în
conformitate cu art.19 alin.(2) din Legea nr.158/04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi
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statutul funcţionarului public: „La dispoziţia conducătorului, funcţionarii publici pot lucra peste
durata normală a timpului de muncă, în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de
repaus, în limita a 120 de ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale, această limită,
cu acordul reprezentanţilor funcţionarilor publici, poate fi extinsă pînă la 240 de ore.”
În acest context, contravine prevederilor enunţate supra şi norma promovată de autor, prin
care:„…Salariaţii pot fi chemaţi să presteze, în condiţii deosebite, ore suplimentare, durata
maximă a orelor suplimentare, împreună cu durata normală a timpului de muncă, neputînd să
depăşească 48 de ore pe săptămînă. …Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără
acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate
prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident, calamităţi
naturale şi vor fi compensate prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea
acestora. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, în luna
următoare munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu
corespunzător duratei acesteia, stabilit în cadrul contractului individual de muncă.”

Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea normei de la pct.3.7 prin prisma
art.19 alin.(2) din Legea nr.158/04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public.

La pct.3.7: „…În cazurile specificate funcţionarii publici de conducere şi de execuţie
beneficiază de o plată în mărimea dublă a salariului pe unitate de timp sau de
recuperarea timpului lucrat cu păstrarea salariului.”

Norma este discreţionară, întrucît acordă dreptul funcţionarilor publici de conducere şi
execuţie de a beneficia de o plată în mărimea dublă a salariului pe unitate de timp sau de
recuperarea timpului lucrat cu păstrarea salariului, fără a fi stabilite anumite criterii clare.
Aşadar, autorul promovează norma în beneficiul funcţionarilor enunţaţi supra, fără a face
trimitere la normele clar definite care acordă drepturile respective.
În consecinţă, nefiind clar care sunt cazurile specificate, norma poate fi aplicată abuziv şi
discreţionar.

Recomandarea: Recomandăm autorului, completarea pct.3.7 în vederea stipulării
expres a cazurilor în care funcţionarii publici de conducere şi de execuţie pot beneficia
de o plată în mărimea dublă a salariului pe unitate de timp sau de recuperarea timpului
lucrat cu păstrarea salariului.

La pct.6.3 lit.b): „Sunt abateri disciplinare: întîrzierea sistematică în efectuarea
lucrărilor.”

Norma este ambiguă şi crează confuzii. În conformitate cu Legea nr.158/04.07.2008 cu
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public art.57, „Constituie abateri disciplinare:
a) nerespectarea programului de muncă, inclusiv absenţa sau întîrzierea nemotivată la
serviciu ori plecarea înainte de termenul stabilit în program, admisă în mod repetat;
c) intervenţiile în favoarea soluţionării unor cereri în afara cadrului legal;
d) nerespectarea cerinţelor privind păstrarea secretului de stat sau a confidenţialităţii
informaţiilor de care funcţionarul public ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiei;
e) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu, precum şi dispoziţiile
conducătorului;
f) neglijenţa şi/sau tergiversarea, în mod repetat, a îndeplinirii sarcinilor;
g) acţiunile care aduc atingere prestigiului autorităţii publice în care activează;
h) încălcarea normelor de conduită a funcţionarului public;
i) desfăşurarea în timpul programului de muncă a unor activităţi cu caracter politic specificate
la art.15 alin.(4);
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j) încălcarea prevederilor referitoare la obligaţii şi restricţii stabilite prin lege;
k) încălcarea regulilor de organizare şi desfăşurare a concursului, a regulilor de evaluare a
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici;
l) alte fapte considerate ca abateri disciplinare în legislaţia din domeniul funcţiei publice şi
funcţionarilor publici;
m) încălcarea regulilor şi rigorilor procedurale cu privire la iniţierea, desfăşurarea şi
înregistrarea controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător.”

Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea normei de la pct.6.3 prin prisma
Legii nr.158/04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi
propunem următorul conţinut al normei de la lit.b) primul alineat: „neexecutarea în
termen a actelor primite spre executare sau a lucrărilor de care a fost desemnat
responsabil.”

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.3.8 „…Pentru protecţia şi securitatea salariaţilor în procesul muncii,
conducerea primăriei are obligaţia de a asigura următoarele: … lit.c) protecţia
împotriva ameninţărilor, violenţelor.”

Din conţinutul normei analizate nu este clară modalitatea, procedura şi în ce măsură poate
conducerea primăriei să le asigure funcţionarilor din cadrul primăriei protecţia împotriva
ameninţărilor şi violenţelor. Or, în contextul expus de autor, norma poate fi interpretată mult
mai general, în sensul în care funcţionarul din cadrul primăriei poate fi supus violenţelor şi
ameninţărilor în afara orelor de muncă, iar raportul de cauzalitate nu are nimic în comun cu
specificul de muncă al acestuia. În ipoteza enunţată, autorul atribuie conducerii primăriei o
obligaţie pe care acesta nu o va putea înfăptui. Or, conducerea primăriei poate deţine
controlul bunei desfăşurări a procesului de muncă în cadrul primăriei şi nicidecum nu se
poate angaja cu obligaţia de protecţie în afara instituţiei.

Recomandarea: Propunem autorului completarea pct.3.8 lit.c) în final cu sintagma: „la
locul de muncă sau în legătură cu specificul de muncă al funcţionarului”.

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

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La pct.6.3 lit.c): „Sancţiunile aplicabile funcţionarilor publici sunt:
-mustrare scrisă,
-diminuarea drepturilor salariale,
-suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau după caz, de
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promovare pe o perioadă de la 1-3 ani.”

Atenţionăm asupra faptului că norma analizată este discreţionară, şi contravine cadrului legal
de referinţă în vigoare.
În consecinţă, constatăm că:
-sintagma “-diminuarea drepturilor salariale” din proiect contravine normei de la art.206
alin.(3) din Codul Muncii care stipulează: „Se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni
pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă”;
-sintagma „sau după caz, de promovare pe o perioadă de la 1-3 ani” contravine normei de la
art.58 lit.d) din Legea nr.158/04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public care prevede: “suspendarea dreptului de a fi promovat în funcţie în decursul unui an”;
-sintagma „suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare…pe o perioadă de la
1-3 ani” contravine normei de la art.58 lit.e) care prevede, „suspendarea dreptului de a fi
avansat în trepte de salarizare pe o perioadă de la unu la doi ani”.

Recomandarea: În contextul celor expuse mai sus, recomandăm autorului revizuirea
normei de la pct.6.3 lit.c) în vederea aducerii acesteia în concordanţă cu normele
legale în vogoare.

9. Alte obiecţii

La capitolul I pct.1.8 din proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Primăriei oraşului Vatra: „În exercitarea atribuţiilor sale aparatul primăriei se
călăuzeşte de următoarele principii: legalitate, imparţialitate, independenţă,
profesionalism, loialitate.”

Dacă autorul urmăreşte asigurarea integrităţii funcţionarilor în cadrul Primăriei, este incert
faptul de ce printre principiile de care se călăuzeşte aparatul primăriei, nu se regăseşte
„integritatea”. Or, anume acest principiu se află la baza integrităţii instituţionale şi personal-
profesionale a tuturor funcţionarilor publici.
În contextul celor menţionate, art.5. din Legea nr.325/23.12.2013 privind evaluarea integrităţii
instituţionale, prevede: “(1) Entităţile publice îşi desfăşoară activitatea în interes public,
asigurînd climatul de integritate instituţională. Agenţii publici îşi exercită atribuţiile de serviciu
cu integritate profesională.
(2) Climatul de integritate instituţională se asigură prin aplicarea politicilor anticorupţie
naţionale şi sectoriale, precum şi a cerinţelor specifice de integritate profesională pentru
activitatea agenţilor publici în cadrul entităţii publice. Se consideră politici anticorupţie
naţionale şi sectoriale care asigură climatul de integritate instituţională următoarele:
a) angajarea şi promovarea agenţilor publici în bază de merit şi de integritate profesională;
b) regimul de incompatibilităţi, restricţii în ierarhie şi limitări ale publicităţii;
c) regimul declarării averilor şi intereselor personale;
d) regimul conflictului de interese;
e) evitarea favoritismului;
f) regimul cadourilor;
g) denunţarea şi tratarea influenţelor necorespunzătoare;
h) denunţarea manifestărilor de corupţie şi protecţia avertizorilor de integritate;
i) neadmiterea manifestărilor de corupţie;
j) transparenţa procesului decizional;
k) accesul la informaţii de interes public;
l) gestionarea transparentă şi responsabilă a patrimoniului public, a finanţelor rambursabile şi
nerambursabile;
m) etica şi deontologia profesională;
n) regimul de restricţii şi limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă
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sau de serviciu şi cu migrarea în sectorul privat a agenţilor publici (pantuflajul).
(3) Prevederile alin.(2) se aplică în mod corespunzător pentru diferite categorii de agenţi
publici, cu derogările prevăzute de legile speciale ce le reglementează activitatea.

Recomandarea: În acest context, recomandăm autorului reformularea normei prin
prisma art.5. din Legea nr.325/23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, şi
a face referire la “Climatul de integritate instituţională”. De asemenea, se recomandă
includerea „integrităţii” printre principiile de bază enumerate la pct.1.8 din proiectul
Regulamentului.

La pct.4.1: „Proiectele de decizii ale Consiliului orăşenesc Vatra, precum şi proiectele
de dispoziţii ale primarului vor fi elaborate în corespundere cu Regulile stabilite de
elaborare a actelor normative în autorităţile publice şi prevederile Instrucţiunilor cu
privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei locale ale
Republicii Moldova.”

Atenţionăm asupra faptului că la etapa actuală este elaborat un proiect de Hotărîre a
Guvernului, promovat de către Serviciul de Stat de Arhivă prin care se abrogă Hotărîrea
Guvernului nr.618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor
organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în
organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale
Republicii Moldova.

Recomandarea: În acest context, recomandăm autorului, monitorizarea constantă a
modificărilor cadrului normativ relevant în domeniu, astfel ca trimiterile făcute la actele
de reglementare să corespundă cadrului normativ în vigoare.

Ca obiecţie generală asupra proiectului

Atragem atenţia asupra faptului că textul proiectului conţine mai multe erori gramaticale şi de
ortografie.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea proiectului în vederea excluderii
erorilor de ortografie

La pct.6.3

Atragem atenţia asupra faptului că pct. 6.3 din proiectul Regulamentului analizat prezintă
carenţe în ceea ce priveşte respectarea tehnicii legislative la întocmirea şi redactarea
textului. Astfel, din conţinutul normei, lipseşte litera a). În acest sens, norma este ambiguă şi
incompletă, iar la aplicare va crea confuzii.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea proiectului şi renumerotarea pct.6.3
în ordine consecutivă.

Ca obiecţie generală La capitolul VI.

Deşi, intenţia autorului este lupta împotriva corupţiei şi asigurarea integrităţii funcţionarilor din
cadrul Primăriei, capitolul analizat reglementează abateri disciplinare, sancţiuni şi
răspunderea ce survine în caz de încălcare a prevederilor regulamentului prenotat, fără a
face o incluziune cu Legea nr.325/23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, care
la art.5. alin.(4) prevede că: „Cerinţele specifice de integritate profesională pentru activitatea
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agenţilor publici în cadrul entităţii publice sînt adoptate prin acte departamentale ale entităţilor
publice, care nu pot stabili alte derogări decît cele menţionate la alin.(3) sau standarde de
comportament mai puţin riguroase pentru conducătorul entităţii publice şi agenţii publici decît
cele prevăzute de politicile anticorupţie naţionale şi sectoriale.
(5) Entităţile publice determină politica instituţională de sancţionare a comportamentului lipsit
de integritate profesională al agenţilor publici în conformitate cu prevederile legislaţiei,
urmărind descurajarea celorlalţi agenţi publici de a se comporta astfel în viitor.”

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea capitolului VI prin prisma Legii
nr.325/23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

La pct.6.4 şi pct.6.7:
6.4: “Cercetarea prealabilă, stabilirea răspunderii disciplinare, individualizarea şi
aplicarea sancţiunii, comunicarea acesteia şi contestarea ei se vor efectua în
conformitate cu prevederile Codului muncii, Statutului funcţionarilor publici şi a
legislaţiei referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici.”
6.7: “Sancţiunile disciplinare pot fi contestate în conformitate cu legislaţia în vigoare.”

Normele analizate supra, în esenţă fac referire la unul şi acelaşi conţinut.
În conformitate cu alin.(3) art.60 din Legea nr. 158/04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public: “Actul administrativ de sancţionare disciplinară poate fi atacat
de către funcţionarul public în instanţa de contencios administrativ în modul stabilit de lege.”

Recomandarea: În acest sens, recomandăm autorului utilizarea expresă a normei
enunţate supra în textul Regulamentului.

La pct.6.9: “Răspunderea contravenţională a conducătorului instituţiei sau a
salariaţilor, în legătură cu serviciul, se angajează în cazurile şi în condiţiile prevăzute
de Codul muncii şi de alte prevederi legale în vigoare care reglementează materia
contravenţională.”

Norma analizată supra se repetă, aceeaşi normă fiind prezentă la pct.6.2 din proiectul
Regulamentului care prevede: “Încălcarea de către salariaţii din cadrul primăriei, cu vinovăţie.
a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională sau
penală, după caz.”

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea pct.6.9 din proiectul
Regulamentului.

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

02 Decembrie 2016
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