
Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

L E G E  
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 
 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 

Art. I. Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi 
combaterea corupţiei, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 103 – 
105, art.391) se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Art.7 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 7. Expertiza anticorupţie a proiectelor de acte normative  
(1) Expertiza anticorupţie este un proces de evaluare a corespunderii conţinutului 
proiectelor de acte normative cu standardele anticorupţie, precum şi de 
identificare a normelor care favorizează sau pot favoriza corupţia şi elaborare de 
recomandări pentru excluderea efectelor acestora. 
(2) Expertiza anticorupţie este obligatorie pentru toate proiectele de acte 
normative, cu excepţia actelor normative departamentale, actelor autorităţilor 
unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special şi actelor autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
(3) Expertiza anticorupţie este efectuată de către Centrul Naţional Anticorupţie în 
baza Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte 
normative aprobate prin act departamental al Centrului. 
(4) Expertiza anticorupţie a proiectelor de acte normative departamentale, actelor 
autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special şi actelor 
autorităţilor administraţiei publice locale se efectuează de către autorii acestora, 
în conformitate cu metodologia utilizată de către Centrul Naţional Anticorupţie la 
efectuarea expertizei anticorupţie. Centrul Naţional Anticorupţie acordă asistenţă 
autorilor proiectului la efectuarea expertizei anticorupţie în cazul proiectelor ce 
conţin reglementări ale unor relaţii sociale din domeniile vulnerabile la corupţie.” 
 
2. După art. 7 se completează cu articolul 71 cu următorul cuprins: 
„Articolul 71. Evaluarea riscurilor de corupţie în instituţiile publice 
Evaluarea riscurilor de corupţie în instituţiile publice se efectuează în 
conformitate cu Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile 
publice, aprobată de Guvern, care prevede procesul de identificare a factorilor 
instituţionali care favorizează sau pot favoriza corupţia, precum şi elaborarea 
recomandărilor pentru excluderea acestora”. 
 
3. La art. 13, după litera c), se completează cu litera c1) cu următorul cuprins: 
„ c1) măsurarea perceperii fenomenului corupţiei în domeniile vulnerabile din 
Republica Moldova, se efectuează în conformitate cu  Metodologia de măsurare a 



perceperii fenomenului corupţiei în domeniile vulnerabile din Republica 
Moldova, aprobată prin act departamental al Centrului.” 
 

4. La art. 14: 

- Alin. (1) lit. g) sintagma „alte organe centrale de specialitate ale 
administraţiei publice şi” se exclude. 

- După alin. (1) se introduce un nou alineat 11 cu următorul cuprins: 
„(11). Autorităţile menţionate la alin. (1) lit. d)-g), organele centrale de 
specialitate ale administraţiei publice desemnează o persoană la nivelul de 
adjunct al conducătorului instituţiei, care va fi responsabil pentru prevenirea 
corupţiei în cadrul autorităţii din subordine”.   
 
- Alin. (2) sintagma „autorităţile administraţiei publice” se substituie cu 
sintagma „persoanele desemnate conform alin. (11)”.  
 
- Alin.(2), lit. b) va avea următorul cuprins: 
„b) recepţionarea informaţiei privind comiterea actelor de corupţie sau faptelor de 
comportament corupţional de către salariaţi, prin diferite surse (audienţă, scrisori 
anonime, poştă electronică etc.), inclusiv prin intermediul sistemului liniilor 
telefonice anticorupţie, cu examinarea acestei informaţii, întreprinderea măsurilor 
de rigoare şi prezentarea materialelor respective organului specializat. 
Regulamentul privind sistemul liniilor telefonice anticorupţie este aprobat de 
Parlament”. 
 
 
Art. II. Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional 
Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 
209 – 211, art. 683), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 
Notă:  
pe parcursul întregului text al Legii nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la 
Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2012, nr. 209 – 211, art. 683), cu modificările şi completările 
ulterioare: 
- cuvîntul „colaborator” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele 
„ofiţer anticorupţie”, la orice formă gramaticală; 
- La articolele 14-17, 18 alin. (4),20, 21 alin. (1), 25, 26, 29-31, 32 alin. (2) şi (3), 
33, 34, 36 alin. (1), (2), (3), art.37, art.40 alin.(9), art.41 alin. (1) şi (4), 44 alin. 
(2) cuvîntul „agnajat” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „ofiţer 
anticorupţie”, la orice formă gramaticală. 
1. La articolul 7 alineatele (5) şi (6) se exclud. 
2. La articolul 8 alineatul (3) se exclude. 



3. La articolul 10 alineatul (1) sintagmele „preşedintele Comisiei Naţionale de 
Integritate, un reprezentant al comisiei parlamentare de profil care este şi 
reprezentant al fracţiunii de opoziţie” şi „un reprezentant al societăţii civile 
selectat prin concurs public de către comisia palamentară de profil,” se exclud. 
4. La articolul 11 alineatul (2) se exclude. 
5. La articolul 12: 
- alineatul (1) se expune într-o nouă redacţie cu următorul cuprins:  
„(1) În sensul prezentei legi, ofiţer anticorupţie este persoana angajată prin 
concurs sau prin transfer, care desfăşoară activitate specializată în vederea 
exercitării atribuţiilor Centrului, efectuează asigurarea logistică şi juridică a 
acestei activităţi, selectarea, formarea şi perfecţionarea profesională şi căreia i se 
acordă grad special, în modul stabilit de prezenta lege.”; 
- se completează cu un alineat nou (1¹) cu următorul cuprins: 
„(1¹) Ofiţerul anticorupţie este funcţionar public cu statut special.”; 
-  alineatul (2) după cuvîntul „activează” se completează cu sintagma “persoane 
cu funcţii de demnitate publică, supuse reglementărilor Legii nr.199 din 16 iulie 
2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,” iar 
sintagma „şi personal contractual care desfăşoară activităţi auxiliare,” se 
substituie cu sintagma „şi personal de deservire tehnică care asigură funcţionarea 
autorităţii publice”; 
- alineatul (3) la sfîrşit se completează cu sintagma „ , declaraţie cu privire la 
conflictul de interese”. 
6. La articolul 13: 
-  alineatul (1) se expune într-o nouă redacţie cu următorul cuprins: 
„(1) Pot fi angajaţi în cadrul Centrului cetăţeni ai Republicii Moldova care 
posedă limba de stat, sunt apţi după calităţile individuale şi profesionale, au studii 
superioare corespunzătoare activităţii subdiviziunii în care urmează a fi angajaţi 
şi a căror stare a sănătăţii le permite să exercite obligaţiile conform funcţiilor 
deţinute. Posedarea studiilor superioare nu este obligatorie pentru efectivul de 
subofiţeri.”; 
- alineatul (2) la sfîrşit se completează cu sintagma „care nu a deţinut anterior 
grad special sau militar”. 
7. La articolul 13¹ alineatul (1) după sintagma „o perioadă de probă de” se 
completează cu cuvintele „pînă la”. 
8. La articolul 14 alineatul (3) în ultima propoziţie sintagma „comisiei 
parlamentare de profil” se substituie cu cuvîntul „Guvernului”. 
9. La articolul 18 alin. (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) Ofiţerilor şi subofiţerilor anticorupţie li se conferă următoarele grade 
speciale:”. 
10. La articolul 19 alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Gradele speciale pentru director şi directori-adjuncţi se acordă de 
Preşedintele Republicii Moldova”. 
10.La articolul 20 alineatul (3) va avea următorul cuprins: 



„(3) Persoanei care se angajează în calitate de ofiţer anticorupţie şi care deţine 
grad special sau militar al altei autorităţi publice i se acordă gradul special al 
Centrului corespunzător gradului special sau militar care-l deţine”. 
11. La articolul 23: 
- alineatul (2) se exclude; 
- alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
„(3) Ofiţerii anticorupţie se scot de la evidenţa militară, conform legislaţiei, şi se 
includ în statele de personal ale Centrului.”. 
12. La articolul 26: 
- alineatul (1) 
lit. f) va avea următorul cuprins: 
„f) să informeze în scris directorul şi subdiviziunea de securitate internă despre 
încercările terţilor de a-l influenţa în exercitarea atribuţiilor de serviciu”; 
lit. h) cuvîntul „rezervat” se substituie cu cuvîntul „discret”, iar sintagma „şi să 
demonstreze disponibilitate” se exclude. 
- alineatul (2) va avea următorul cuprins:  
„(2) Obligaţiile de serviciu ale ofiţerului anticorupţie sunt prevăzute în prezenta 
lege şi în actele normative ale Centruilui”; 
alineatul (3) lit. a) va avea următorul cuprins: 
„a) exercitarea prevederilor actelor normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 
ale administraţiei publice ce ţin de activitatea acestuia, precum şi actelor 
departamentale ale Centrului;”. 
13 La articolul 27: 
- alin. (3) la sfîrşit se completează cu sintagma „În caz de deficienţe în activitate, 
atestarea poate avea loc înainte de termen, în baza ordinului directorului 
Centrului.”;  
- alineatul (8) se exclude. 
14. La articolul 32: 
- alineatul (1) lit. e) sintagma „sau „Colaborator de onoare al Centrului Naţional 
Anticorupţie” se exclude; 
- alineatul (4). cuvintele „de onoare” se substituie cu cuvîntul „onorific”  
15. Se completează cu un articol nou 32¹ cu următorul cuprins: 
 „32¹ Pentru merite deosebite şi contribuţii substanţiale în prevenirea şi 
combaterea corupţiei aduse de reprezentanţi ai autorităţilor publice sau organelor 
publice străine, inclusiv ai societăţii civile, aceştia pot fi decoraţi cu insigna 
„Colaborator onorific al Centrului Naţional Anticorupţie”. 
16. La articolul 34 alineatul (2) lit.h) va avea următorul cuprins: 
h) în caz de constatare că ofiţerul anticorupţie nu corespunde funcţiei deţinute ca 
urmare a calificării insuficiente, confirmate prin hotărîre a comisiei de atestare, în 
cazul lipsei unei funcţii inferioare vacante sau respingerii funcţiei propuse;  
16. La articolul 40 alin. (8) se exclude. 
17. La articolul 42: 
- în denumirea articolului se exclude sintagma „angajaţilor Centrului” 



- în alin. (2) după sintagma „pentru muncă în condiţii deosebite” se completează 
cu sintagma „spor lunar pentru eficienţă în prevenirea şi combaterea corupţiei,”. 
 

 

Art. III. Legea nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii 
de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194 – 
196, art. 637) se modifică şi se completează după cum urmează: 

după poziţia “Secretar general adjunct al Guvernului” se introduce poziţia 
“Director, director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie”.  

 

Art. IV. Codul contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art. 15), cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
1.  La art. 30 alin.  (21) după cuvintele „al cărţii întîi” se completează cu cuvintele 
„şi la articolele 3131, 3132, 314, 3141 şi 315” în continuare după text.  
 
2. După art.3141 se completează cu un articol nou cu următorul cuprins: 
„Articolul 3142. Organizarea defectuoasă a procesului de evaluare a riscurilor de 
corupţie în instituţiile publice. 

Organizarea defectuoasă a procesului de evaluare a riscurilor de corupţie în 
instituţiile publice exprimată prin nerealizarea în termen a procesului de evaluare 
a riscurilor de corupţie, fie prin neaprobarea în termen a Planului de integritate 
sau prin neexecutarea integrală a Planului de integritate în termen, 

se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie de răspundere.” 

3. La art. 401 alin.(1) cifrele „314, 3141, 315” se substituie cu cifrele „314- 
315”, iar după cuvîntul „art. 2911” se completează cu cuvintele „şi art. 349 alin. 
(1)”, în continuare după text. 
 
 După alin. (2) se completează cu un nou alineat 3 cu următorul cuprins: 

„(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţia prevăzută la art. 3142 se remit 
spre examinare în fond instanţei de judecată competente.” 

 
Art. V. Legea securităţii statului nr. 618-XIII din 31.10.1995 (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova art. 117 nr. 10-11 din 13.02.1997), cu modificările şi 
completările ulterioare se completează după cum urmează: 

1. La alin. (1) art. 13 după sintagma „Serviciul de Informaţii şi Securitate al 
Republicii Moldova” se completează cu sintagma „Centrul Naţional 
Anticorupţie”, în continuare după text.  



Art. VI. Legea nr. 619-XIII din 31.10.1995 privind organele securităţii statului 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova art. 115 nr. 10-11 din 13.02.1997), cu 
modificările şi completările ulterioare se completează după cum urmează: 

 1. „La alin. (1) art. 13 după sintagma „Serviciul de Informaţii şi Securitate al 
Republicii Moldova” se completează cu sintagma „Centrul Naţional 
Anticorupţie,”.  
2. După articolul 14 se completează cu un articol nou 14¹ cu următorul cuprins: 

„Articolul 14¹ Centrul Naţional Anticorupţie este un organ specializat în 
prevenirea şi combaterea corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de 
comportament corupţional”. 

 

Art. VII. Guvernul, în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
Legi va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 

 
Preşedintele Parlamentului            


