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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE
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Centrul Naţional Anticorupţie nr.1104-XV din 06.06.2002

(propunerea de completare a art.12 cu alineatul 8)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, autor nemijlocit -
deputaţi în Parlamentul RM, 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 modifică Legea nr.1104/2002 cu privire la
Centrul Naţional Anticorupţie stabilind obligaţia publicării pe site-ul Centrului a rezultatelor
testărilor la detectorul comportamentului simulat (poligraf) – testări efectuate la angajare şi în
cadrul controlului selectiv periodic al angajaţilor.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă nu justifică necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Deşi au fost respectate
unele prevederi ale art.20 din Legea nr.780/2001 privind actele legislative, nota informativă
stabilind condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, argumentarea corespunzătoare şi
impactul social al aplicării prevederilor, reglementările propuse contravin cadrului normativ în
vigoare.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului de lege nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare din partea
statului.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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În opinia noastră, proiectul încalcă drepturile şi intereselor legitime ale angajaţilor Centrului
Naţional Anticorupţie, drepturi ce ţin de respectarea onoarei, demnităţii şi protecţia datelor cu
caracter personal.

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. La momentul examinării, proiectul legii
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional
Anticorupţie şi nota informativă la acesta erau publicate pe site-ul Parlamentului:
www.parlament.md, ceea ce atestă faptul că proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art. 8-12 ale Legii nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

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 unic. – Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie nr.1104-XV din
06.06.2002, cu modificările şi completările ulterioare, (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2012, nr.103, art.353) se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Articolul 12 se completează cu alineatul 8 cu următorul conţinut:
(8) Rezultatul testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) efectuat atât la
angajare, cât şi urmare al controlului periodic sau selectiv, se publică imediat pe
pagina web a Centrului cu utilizarea calificativului „pozitiv” sau „negativ”.
Responsabil pentru veridicitatea publicării rezultatelor testării este directorul
Centrului.

Prevederea creează un conflict de norme cu reglementările de la art.3 alin.(1-2) şi art.21
alin.(1) lit.g) ale Legii nr.269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului
simulat (poligraf), care stabilesc expres confidenţialitatea testării, respectarea drepturilor şi
libertăţilor omului şi cetăţeanului, respectarea onoarei şi demnităţii persoanei testate, precum
şi garantarea în scris persoanei testate că informaţia obţinută de la ea în cadrul testării nu va
fi transmisă fără permisiunea ei prealabilă.
De asemenea, prelucrarea datelor cu caracter personal a unor persoane fără
consimţământul acestora contravine prevederilor art.5 alin.(1) al Legii nr.133/2011 privind
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protecţia datelor cu caracter personal care stabileşte expres: „prelucrarea datelor cu caracter
personal se efectuează cu consimţământul subiectului datelor cu caracter personal”.

Recomandarea: Norma nu se susţine şi propunem excluderea.

Obiecţie generală asupra întregului proiect.

Conform art.5 lit.l) din Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Centrul
prezintă anual Parlamentului şi Guvernului, până la data de 31 martie, raportul privind
desfăşurarea activităţii sale. Raportul anual se publică pe pagina web a Centrului cu o lună
înainte de a fi transmis Parlamentului şi Guvernului. În caz de necesitate, Parlamentul sau
Guvernul poate cere prezentarea unor rapoarte suplimentare privind activitatea Centrului.
În cadrul fiecărui raport anual publicat un capitol aparte este dedicat măsurilor/activităţilor de
asigurare a integrităţii colaboratorilor Centrului şi testărilor colaboratorilor la detectorul
comportamentului simulat (poligraf). Respectivele rapoarte pot fi accesate on-line pe adresa
electronică: http://cna.md/sites/default/files/statdata/raport_cna_24.02.16.pdf. Datele
prezentate în raport respectă principiile legalităţii, prezumţiei nevinovăţiei, protecţiei datelor
cu caracter personal şi confidenţialitatea urmăririi penale.

Recomandarea: Proiectul nu se susţine şi propunem excluderea.

Obiecţie generală asupra întregului proiect.

Prin Legea nr.180/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Centrul
Naţional Anticorupţie este trecut sub controlul Parlamentului Republicii Moldova şi introduce
în Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie o prevedere nouă –
art.44/1, care reglementează controlul parlamentar exercitat de către Comisia securitate
naţională, apărare şi ordine publică şi Comisia juridică, numiri şi imunităţi.
Conform art.44/1 din Legea nr.1104/2002 în afară de prezentarea raportului anual asupra
activităţii Centrului (pînă la data de 31 martie), la solicitarea deputaţilor, directorul Centrului
poate fi audiat pe marginea raportului în şedinţă plenară a Parlamentului. De asemenea,
deputaţii pot solicita audierea directorului în şedinţă plenară a Parlamentului, la şedinţele
comisiilor permanente, ale comisiilor speciale sau ale comisiilor de anchetă pe marginea
chestiunilor ce ţin de activitatea Centrului.
Directorul este în drept să refuze participarea sa la şedinţele respective doar dacă oferirea
informaţiilor solicitate lezează interesul urmăririi penale, principiile legalităţii, prezumţiei
nevinovăţiei, protecţiei datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea urmăririi penale.
În altă ordine de idei, conform art.3 lit.g) al Legii nr.1104/2002, în cadrul activităţilor
desfăşurate, Centrul îmbină metodele şi mijloacele publice şi cele secrete, iar acest aspect
este un argument suplimentar pentru nepublicarea listei angajaţilor.

Recomandarea: Proiectul nu se susţine şi propunem excluderea.

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

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.
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5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Articolul unic. – Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie nr.1104-XV din
06.06.2002, cu modificările şi completările ulterioare, (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2012, nr.103, art.353) se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Articolul 12 se completează cu alineatul 8 cu următorul conţinut:
(8) Rezultatul testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) efectuat atât la
angajare, cât şi urmare al controlului periodic sau selectiv, se publică imediat pe
pagina web a Centrului cu utilizarea calificativului „pozitiv” sau „negativ”.
Responsabil pentru veridicitatea publicării rezultatelor testării este directorul
Centrului.

Reglementarea propusă aduce atingere datelor cu caracter personal protejate atât prin
instrumente internaţionale – Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia persoanelor
referitoare la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (adoptată la
Strasbourg, 28.01.1981 şi ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.483/1999); cât şi prin
instrumente interne – Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. În
conformitate cu cadrul normativ existent, datele cu caracter personal reprezintă orice
informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect.
Cele de mai sus trebuie analizate şi având în vedere faptul că rezultatele testării persoanelor
la detectorul comportamentului simulat (poligraf), conform art.22 alin.(1) lit.j) din Legea nr.269
„sunt rezultate prezumtive, au pentru angajator o semnificaţie de orientare şi că nu pot
constitui probe în cadrul vreunei proceduri”.
În altă ordine de idei, conform art.13 alin.(6) angajaţii Centrului îşi dau acordul, în mod scris,
„la testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf) în timpul efectuării controlului
periodic sau selectiv al activităţii de serviciu”, dar nu şi la publicarea pe pagina web a
instituţiei a rezultatelor acestei testări.

Recomandarea: Norma nu se susţine şi propunem excluderea.

Obiecţie generală asupra întregului proiect.

Traducerea în viaţă a prevederilor proiectului generează riscul aplicării unui tratament
discriminatoriu faţă de angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie. Art.4 din Legea nr.269/2008
privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) stabileşte
obligativitatea testării la poligraf a persoanelor care se angajează sau îndeplinesc serviciul în
cadrul organelor Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului de
Informaţii şi Securitate şi Serviciului Vamal, precum şi participă la concurs pentru numirea în
funcţie de procuror sau judecător. Conform art.21 din Legea nr.269/2008, iniţiatorul testării
trebuie să remită, cu titlu de iniţiativă, rezultatele testării către organele competente dacă
aceste rezultate conţin informaţii ce constituie temei pentru bănuirea persoanei testate de
pregătirea sau de săvârşirea unor acţiuni nelegitime prevăzute în Codul penal al Republicii
Moldova, cu toate acestea, niciuna dintre legile organice care reglementează activitatea
Poliţiei, Procuraturii, Serviciului Vamal etc. nu stabileşte condiţia publicării pe pagina web a
rezultatelor testării colaboratorilor la detectorul comportamentului simulat (poligraf).

Recomandarea: Proiectul nu se susţine şi propunem excluderea.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

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

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

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

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

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

9. Alte obiecţii

Articolul unic. – Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie nr.1104-XV din
06.06.2002, cu modificările şi completările ulterioare, (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2012, nr.103, art.353) se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Articolul 12 se completează cu alineatul 8 cu următorul conţinut:
(8) Rezultatul testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) efectuat atât la
angajare, cât şi urmare al controlului periodic sau selectiv, se publică imediat pe
pagina web a Centrului cu utilizarea calificativului „pozitiv” sau „negativ”.
Responsabil pentru veridicitatea publicării rezultatelor testării este directorul
Centrului.

Având în vedere faptul că prin Legea nr.120/2012 pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative, a fost dispusă republicarea în Monitorul Oficial al republicii Moldova a Legii
nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, capitolelor, articolelor şi alineatelor li
s-a atribuit o nouă numerotare. Prin urmare, proiectul respectiv trebuie să facă referinţă nu la
art.12 alin.(8) ci la art.13 alin.(7) din Legea nr.1104/2002.

Recomandarea: Norma nu se susţine şi propunem excluderea.

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

16 Martie 2016

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