
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu privire la aprobarea proiectului Hot rîriiăParlamentului privind 

modificareaăşiăcompletareaăHot rîriiăParlamentului nr. 154  din  21.07.2011 

pentruăaprobareaăStrategieiănaţionaleăanticorupţieăpeăaniiă2011-2015 

---------------------------------------------------------------------- 

 

  
 GuvernulăHOT R ŞTE:  
 

Seăaprob ăşiăseăprezint ăParlamentuluiăspreăexaminareăproiectulăHot rîriiă
Parlamentului privindămodificareaăşiă completareaăHot rîriiăParlamentului 
nr. 154  din  21.07.2011 pentru aprobarea Strategieiănaţionaleăanticorupţieă
pe anii 2011-2015. 

 
 
 
Prim-ministru                CHIRIL GABURICI 

 

 

Contrasemneaz : 
 
Ministrulăjusti iei                Vladimir Grosu  
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Vizeaz : 
 
 
Secretarul general al Guvernului    
 
 
 
 
Aprobat ăînăşedin aăGuvernului 
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Proiect 
 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HăOăTă ăRăÎăRăE 

 

privindămodificareaăşiăcompletareaăHot rîriiăParlamentului nr. 154  

din  21.07.2011 pentruăaprobareaăStrategieiănaţionaleăanticorupţieăpeăaniiă
2011-2015 

 
 
Parlamentulăadopt ăprezentaăhot rîre. 
 
Art. I. – Hot rîreaă Parlamentuluiă nr. 154  din  21.07.2011 pentru 

aprobareaăStrategieiăna ionaleăanticorup ieăpeăaniiă2011-2015 (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2011, nr. 166-169, art. 483), se modific ă şiă seă
completeaz ădup ăcumăurmeaz :  

1. În titlul şiă înă cuprinsulă hot rîrii, num rul „2015” se substituie cu 
num rulă„2017”. 

2. În cuprinsul hot rîrii, sintagmaă“CentrulăpentruăCombatereaăCrimeloră
EconomiceăşiăCorup iei (CCCEC)”ăseăsubstituieăcuăsintagmaă“Centrul 
Na ionalăAnticorup ie (CNA)”. 

3. În Capitolul IV. ELEMENTELE-CHEIE ALE STRATEGIEI, la pct. 
4.4.ăPriorit ileădeăac iune, litera C.ăComponentaăinstitu ional , 
prioritateaădeăac iuneă7)ăPrevenireaăşiăcombatereaăcorup ieiăînăcadrulă
autorit ilor,ăinstitu iilorăşiăorganiza iilor, sintagma „ autoevaluarea 
riscurilorădeăcorup ie,ăelaborareaăşiăpunereaăînăaplicareăaăplanurilorădeă
integritateăinstitu ional ”ăseăsubstituie cu „Implementarea unui sistem 
eficient de gestiune a  riscurilorăşiădeăcontrolăinternăînăautorit ileă
publice centrale ”. 

4. În Capitolul V. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI, pct. 5.2. 
Planurileădeăac iuni,ăseăexpuneăînăurm toareaăredac ie:ă 

 „Strategiaăvaăfiăpus ăînăaplicareăprinăintermediulăunorăplanuriădeăac iuniăaprobateă
de Parlament. Aceste planuri trebuieăs ăindiceăac iunileăceăurmeaz ăaăfiăexecutateă
înăperioadaărespectiv ,ăresponsabiliiădeăexecutare,ărezultateleăscontate,ăindicatoriiă
deăprogresăşiătermeneleădeărealizare. 
    Ac iunileă sîntă incluseă înă planuriă înă dependen ă deă priorit ileă loră înă
implementareaăStrategieiăşiădeăgrupareaălorăpeăcomponente. 
    Înă func ieă deă termenulă deă realizareă seă distingă ac iuniă temporareă şiă ac iuniă
permanente. 
    Ac iunileă temporareă seă includă înă planurileă deă ac iuniă peă termenă scurtă sauă
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mediu,ă fiindă elaborateă şiă aprobate pîn ă laă fineleă anuluiă precedentă celuiă deă
implementareăaăplanului.ăNeefectuareaăunorăac iuniădinăacesteăplanuriăurmeaz ăaă
fiăfoarteăbineăargumentat ăşi,ăînăcazulăînăcareăîşiămen inăactualitatea,ăac iunileăseă
preiauăînăurm torulăplan. 

Ac iunileă permanenteă seă includă înă planulă deă ac iuniă permanenteă (Tabelulă 1),ă
valabilitateaă c ruiaă seă extindeă peă toat ă perioadaă deă ac iuneă aă Strategiei.ă Înă
vedereaădetermin riiăprogreselorăob inuteăînăcazulăac iunilorăpermanente,ăpentruă
indicatorii de progres ai acestora se precizeaz ă termeneleă deă verificareă aă
progresului. 

Tabel 1: Planul de acţiuni permanente de realizare a Strategiei Naţionale 
Anticorupţie 

 

N
r.
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ri
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it

ţii
ă 

de
ăa
cţ
iu
ne

 

N
r.
ăa
cţ
iu
ni
i Denumireaăacţiuniiă

permanente  

Instituţiaă
responsabil ă 

Rezultatul 

scontat 

Indicatorii 

de progres  

Cost 

estimativ.

Surse de 

finanţare 

Termene de 

verificare a 

progresului  

Componenta de cercetare 
1. 1. Elaborarea,ăprezentareaăşiă

publicarea Sondajelor 
pentru cercetarea 
percep ieiă şiă r spîndiriiă
fenomenuluiăcorup ieiă 

institu iileă
publice şiă
ONG-uri 

Evolu iaă
percep ieiădeăc treă
popula ieăaă
r spîndiriiăşiă
formelorăcorup ieiă
– cunoscut ă 

Num rulădeă
sondaje 
publicate 

Aloca iiă
bugetare,  
surse 
externe 

Anuală(pîn ă
la data de  
15 februarie) 

2. 2. Efectuarea analizelor, 
cercet riloră şiă studiilor 
tematiceă despreă corup ieă
şiădomeniiăconexe 

institu iileă
publiceăşiă
ONG-uri  

Manifest rileă
corup ieiăînă
diverseădomeniiăşiă
neajunsurile 
autorit ilorăînă
contracararea lor 
– expuse în detalii 

Num rulădeă
publica ii 

Aloca iiă
bugetare,  
surse 
externe 

Anual (pîn ă
la data de  
15 februarie) 

3. 3. Întocmireaă şiă publicareaă
de rapoarte ale organelor 
de drept, ale Procuraturii 
şiă aleă justi ieiă privindă
contracarareaăcorup iei 

Centrul 
Na ională
Anticorup ie,ă 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne,  
Procuratura 
General ,ă
Consiliul 
Superior al 
Magistraturii 

Date statistice 
oficiale 
referitoare la 
sesiz rileăprivind 
comiterea actelor 
deăcorup ieăşiăaă
celor conexe 
corup iei,ă
urm rireaăpenal ă
în cazul acestora, 
examinarea 
judiciar ăşiă
sanc ionarea lor, 
aduse la 
cunoștinț ă
publicului 

100% 
rapoarte 
publicate 

Aloca iiă
bugetare 

Anuală(pîn ă
la data de  
15 februarie) 

3. 4. Informarea Grupului de 
monitorizare privind 
progresele realizate în 
implementareaă m suriloră
anticorup ieă incluseă înă
alte documente de 
planificareăstrategic . 

Institu iaă
responsabil ă
conform 
documentelor 
de planificare 
strategic  

Eforturile 
anticorup ieă
întreprinse de 
diverseăinstitu iiă
publiceăşiăsectorulă
asociativ – 
coordonate 

Informa iiă
transmise 
Grupului de 
monitorizare 

Aloca iiă
bugetare 

Permanent,  
cu 
monitorizare 
trimestrial  

Componentaălegislativ  
4. 5. Întocmirea de rapoarte de 

expertiz ăanticorup ieăpeă
marginea proiectelor de 
acte normative 

Centrul 
Na ională
Anticorup ie 

Norme ce pot 
favoriza factoriiăşiă
riscurile de 
corup ieădină
proiectele de legi 
şiădinăacteleă

Num rulădeă
proiecte 
expertizate 
din totalul 
proiectelor.  
Num rulădeă

Aloca iiă
bugetare,  
surse 
externe 

Permanent,  
cu 
monitorizare 
trimestrial  



5 
 

 

N
r.
ăp
ri
or
it
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de
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N
r.
ăa
cţ
iu
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i Denumireaăacţiuniiă

permanente  

Instituţiaă
responsabil ă 

Rezultatul 

scontat 

Indicatorii 

de progres  

Cost 

estimativ.

Surse de 

finanţare 

Termene de 

verificare a 

progresului  

normative ale 
Guvernului, 
înl turate 

rapoarte de 
expertiz .ă 
Num rulădeă
recomand riă
formulate în 
rapoarteăşiă
eficien aălor 

5. 6. Exercitarea controlului 
parlamentar asupra 
implement riiălegisla ieiă
anticorup ie 

Comisia 
parlamentar ă
de profil 

Mecanisme de 
func ionareăaă
legisla ieiă
anticorup ie,ă
îmbun t ite 

Rapoartele 
autorit iloră
publiceăşiăaleă
societ iiă
civile 
prezentate. 
Concluziile 
comisiilor 
parlamentare 
şi/sauăaleă
deputa ilor 

Aloca iiă
bugetare 

semestrial 

Componentaăinstituţional  
7. 7. Implementarea unui 

sistem eficient de 
gestiune a riscurilor de 
corup ieăcuăelaborareaăşiă
realizareaăm surilorădeă
eliminare sau diminuare a 
acestora 

Autorit ileă
publice 

Riscurile de 
corup ieă
identificate şiă
analizate, 
elaborateăşiă
realizateăac iuniă
pentru excluderea 
sau diminuarea 
factorilor care 
favorizeaz ă
corup iaăîn cadrul 
institu iei 

Num rulă
autorit iloră
publice care 
au 
documentat 
Management
ul riscurilor 
deăcorup ie,ă
au elaborat/ 
completat 
Registrul 
institu ională
al riscurilor 
şi/ăsauăă
Planul de 
integritate  

Aloca iiă
bugetare 

Permanent,  
cu 
monitorizare 
trimestrial  

7. 8. Asigurareaărespect riiă
transparen eiăînăprocesulă
decizional în cadrul 
autorit ilorăpubliceă
centraleăşiălocaleădeă
nivelulă1ăşiă2 

Cancelaria de 
Stat, 
Autorit ileă
publice 
centraleăşiă
locale 

Informarea 
multilateral ă
asupra procesului 
decizionalăşiă
participarea 
p r ilorăinteresateă
în procesul 
decizional, 
asigurate.  
Nivel sporit de 
responsabilitate a 
autorit iloră
publice   

Ponderea 
deciziilor 
consultate cu 
publicul în 
raport cu 
num rulătotală
de decizii 
adoptate.  
Dezbateri/ 
şedin eă
publice 
organizate, 
recomand riă
recep ionate/ă
implementat
e 

Aloca iiă
bugetare 

Permanent,  
cu 
monitorizare 
trimestrial  
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N
r.
ăa
cţ
iu
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i Denumireaăacţiuniiă

permanente  

Instituţiaă
responsabil ă 

Rezultatul 

scontat 

Indicatorii 

de progres  

Cost 

estimativ.

Surse de 

finanţare 

Termene de 

verificare a 

progresului  

8. 9. Instruireaăjudec torilor,ăaă
procurorilorăşiăaă
colaboratorilor organelor 
de drept în domeniul 
instrument riiăşiăjudec riiă
cauzelor pe fapte de 
corup ieăşiăconexeă
corupției 

Institutul 
Na ionalăală
Justi iei,ă 
Academia 
„Ştefanăcelă
Mare”,ă 
Centrul 
Na ională
Anticorup ie,ă
Procuratura 
General ,ă
Consiliul 
Superior al 
Magistraturii, 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne 

Cunoştin eăşiă
aptitudini practice 
aleăjudec torilor, 
procurorilorăşiăaleă
colaboratorilor 
organelor de drept 
în domeniul vizat, 
consolidate 

Num rulădeă
instruiri 
efectuate.  
Num rulădeă
persoane 
instruite 

Aloca iiă
bugetare 

Permanent,  
cu 
monitorizare 
trimestrial  

Componentaăeducaţional ăşiădeăcomunicareăpublic  
10. 10. OrganizareaăConferin eiă

na ionaleăanticorup ie 
Centrul 
Na ională
Anticorup ie,ă 
Grupul de 
monitorizare a 
Strategiei 
na ionaleă
anticorup ie 

Problemeăşiă
deficien eăînă
domeniu 
identificateăşiă
puseăînădiscu ie.ă 
Priorit iădeăviitoră
stabilite 

Conferin ă
desf şurat .ă
Materiale 
distribuite. 
Rezultatele 
evenimen-
tului 
mediatizate 

Surse 
externe 

anual, luna 
decembrie 

10. 11. Desf şurareaăcampaniiloră
de sensibilizare a 
popula ieiăasupraă
fenomenului corup iei 

Centrul 
Na ională
Anticorup ieă
în colaborare 
cu ONG-urile 
de profil 

Nivelul de 
transmitere a 
mesajului 
anticorup ieă
îmbun t it.ă
Conştientizareaă
deăc treăpopula ieă
a costurilorăşiăaă
impactului 
negativ al 
corup iei,ăsporit .ă
Disponibilitatea 
de a oferi 
remuner riă
coruptibile redus  

Mesajele 
anticorup ie 
ale 
campaniilor 
de 
sensibilizare, 
perioada de 
desf şurare,ă
mijloacele de 
mediatizare 
șiăamploarea 
campaniilor 

Aloca iiă
bugetare,  
surse 
externe 

Anuală(pîn ă
la data de  
15 februarie) 

10. 12. Instruireaăangaja ilorădină
autorit ileăşiăinstitu iileă
publice pe teme 
anticorup ie 

Centrul 
Na ională
Anticorup ie,ă 
Academia de 
Administrare 
Public  

Cunoştin eăînă
domeniul 
anticorup ieăaleă
angaja ilorădină
autorit ileăşiă
institu iile 
publice, 
aprofundate 

Num rulădeă
instruiriăşiă
categoriile de 
participan i 

Aloca iiă
bugetare,  
surse 
externe 

Permanent,  
cu 
monitorizare 
trimestrial  

11. 13. Asigurareaăfunc ion riiă
sistemului de linii 
telefoniceăanticorup ie 

Centrul 
Na ională
Anticorup ie,ă
autorit ileă
administra i-ei 
publice 
centraleăăşiă
locale  

Legea nr. 252 din  
25 octombrie 
2013 pentru 
aprobarea 
Regulamentului 
deăfunc ionareăaă
sistemului liniilor 
telefonice 
anticorup ieăpus ă
în aplicare. 
Acteădeăcorup ie,ă
acte conexe 
corupției, precum 

Sistemul 
liniilor 
telefonice 
anticorup ieă
instituit.  
Registre de 
eviden ăaă
apelurilor 
elaborate.  
Apeluri 
înregistrate, 
inclusiv 
ponderea 

Aloca iiă
bugetare,  
surse 
externe 

Permanent,  
cu 
monitorizare 
trimestrial  
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ăa
cţ
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N
r.
ăa
cţ
iu
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i Denumireaăacţiuniiă

permanente  

Instituţiaă
responsabil ă 

Rezultatul 

scontat 

Indicatorii 

de progres  

Cost 

estimativ.

Surse de 

finanţare 

Termene de 

verificare a 

progresului  

şiăfapteădeă
comportament 
corup ională
comunicateăşiă
examinate de 
c treăautorit ileă
competente 

apelurilor 
privind 
actele de 
corup ie,ă
actele conexe 
celor de 
corup ieăşiă
privind 
faptele de 
comporta-
ment 
corup ional 

12. 14. Autosesizarea organelor 
deădreptăşiădeăcontrolăînă
bazaăinvestiga iiloră
jurnalistice 

Centrul 
Na ională
Anticorup ie,ă 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne,  
Procuratura 
General ,ă
Consiliul 
Superior al 
Magistraturii 

Controaleăşiă
urm rireaăpenal ă
pe cazuri de 
corup ieărelevateă
în mass-media – 
ini iate 

Articolele de 
investiga iiă
publicate, 
num rulădeă
dosare 
penaleăşiă
controale 
ini iate 

Aloca iiă
bugetare 

Permanent,  
cu 
monitorizare 
trimestrial  

 
    Autorit ileă şiă institu iileă publiceă voră prezentaă Secretariatuluiă Grupuluiă deă
monitorizareă noteă informativeă despreă rezultateleă îndepliniriiă fiec reiă ac iuniă şiă
despreădificult ileă întîmpinateă laăefectuareaăac iunilorădeărealizare a planurilor, 
precumăşiăpropuneriădeăameliorareăaăsitua ieiăexistente,  trimestrial,ăpîn ălaădataă
deă15ăaăluniiăimediatăurm toareătrimestruluiădeăgestiune.” 

 
5. În Capitolul VI. CADRULă INSTITU IONAL, la pct. 6.1. Comisia 

parlamentar ,ăsintagmaă„va asigura”ăde exclus şiădeăcompletatăcuă„seă
va întruni semestrial pentru a asigura”. 

6. Înă Capitolulă VIII.ă RESURSEă FINANCIARE,ă dup ă cuvinteleă „seă
planific ă înă condi iileă legii”ă seă introduceă textulă „ă ,ă costulă estimativă
pentruă realizareaă ac iuniloră va fi indicat în Planul deă ac iuniă pentruă
implementarea Strategiei. ”. 

Art. II. – Guvernul,ă înă termenă deă 3ă luniă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă
prezentei hot rîri,ăvaăelaboraăşiăvaăprezentaăParlamentuluiăspreăexaminareăPlanulă
deăac iuniăpentruărealizareaăStrategieiăna ionale anticorup ieăpeăaniiă2016-2017. 

 Art. III. – Prezentaăhot rîreăintr ăînăvigoareălaădataăadopt rii.  
 

PreşedinteleăParlamentului                                           Andrian CANDU 


