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(Legea nr.271/2008, Codul contravenţional - art.330/5, 423/1)

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 - Serviciul de Informaţii
şi Securitate, 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 îşi propune să perfecţioneze legislaţia
naţională în ceea ce priveşte verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice de către
Serviciul de Informaţii şi Securitate. La modul concret, se propun următoarele concretizări la
Legea nr.271/2008 privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice:
- culegerea informaţiei nu doar de la autorităţile publice, dar şi de la persoanele fizice şi
juridice, cu obligarea acumulării informaţiei din mai multe surse;
- culegerea informaţiei despre persoanele terţe, afiliate prin rudenie sau afinitate, aflate la
întreţinere sau fiind apropiate candidaţilor/titularilor la funcţii publice;
- instituirea posibilităţii, cu autorizarea judecătorului de instrucţie, de a ridica informaţia
privind convorbirile telefonice a persoanei supuse verificării;
- extinderea termenului de păstrare a materialelor privind verificările efectuate, de la 5 la 15
ani;
- perfecţionarea chestionarului pe care urmează să-l completeze persoanele ce vor fi supuse
verificării (informaţii despre copii minori şi majori, fraţi surori, proprietăţi deţinute în folosinţă
dar şi cele aflate în folosinţă).
De asemenea, se propune modificarea Codului contravenţional nr.218/2008 cu stabilirea
unor sancţiuni pentru încălcarea prevederilor legislaţiei privind verificarea titularilor şi
candidaţilor la funcţii publice.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă justifică necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Au fost respectate
prevederile art.20 al Legi nr.780/2001 privind actele legislative. Nota informativă stabileşte
condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi principalele prevederi, cu evidenţierea
elementelor noi aduse în cadrul legislaţiei privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la
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funcţii publice de către Serviciul de Informaţii şi Securitate şi gradul de compatibilitate a
reglementărilor proiectului cu cadrul normativ naţional şi european/comunitar.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare.

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

În formula propusă, proiectul promovează interesul general al societăţii contribuind la
eficientizarea procesului de verificare al titularilor şi al candidaţilor la funcţii publice de către
Serviciul de Informaţii şi Securitate. În subsidiar, proiectul promovează şi interesele
Serviciului de Informaţii şi Securitate, care va beneficia de un cadru juridic perfecţionat şi
adecvat realizării cu succes a competenţelor şi atribuţiilor sale.

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 de
lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.271/2008 privind
verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice şi Codul contravenţional nr.218/2008) şi
nota informativă la acesta, erau publicate pe pagina web oficială a Serviciului de Informaţii şi
Securitate www.sis.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

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

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

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Articolul I – Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a
candidaţilor la funcţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44,
art.118), se modifică şi completează după cum urmează:
Pct.7. Articolul 19:
1) la alin.(2) şi (4), sintagma „5 ani” se substituie cu sintagma „15 ani”.

Prin această prevedere autorul propune modificarea termenului de păstrare a
informaţiei/materialelor verificării de la 5 la 15 ani. Considerăm excesivă o asemenea
reglementare întrucât chiar termenul general de prescripţie a infracţiunilor, reglementat de
art.60 al Codului Penal nr.985/2002 stabileşte în felul următor: 2 ani de la săvârşirea unei
infracţiuni uşoare, 5 ani de la săvârşirea unei infracţiuni mai puţin grave, 15 ani de la
săvârşirea unei infracţiuni grave, 20 ani de la săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave,
25 ani de la săvârşirea unei infracţiuni excepţional de grave. Având în vedere că în rezultatul
controlului se constată doar „factori de risc”, nu considerăm că extinderea termenului de 15
ani este suficient argumentată.
În altă ordine de idei, Legea nr.102 din 21.07.2016 care modifică Legea nr.325/2013 privind
testarea integrităţii profesionale, la art.16 alin.(8) stabileşte expres: „Informaţia despre
rezultatul negativ al testului de integritate profesională, apreciat conform art.121, se
păstrează în cazierul privind integritatea profesională timp de 5 ani…”.
Cu atât mai mult nu se susţine o extindere excedentară a termenului de 5 ani pentru
păstrarea rezultatelor verificării, dacă luăm în considerare că art.10 alin.(7) al Legii
nr.271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice stabileşte expres:
„Dacă în cadrul verificării sunt obţinute informaţii despre o infracţiune în curs de pregătire sau
despre o infracţiune comisă, organul de verificare este obligat să sesizeze organul de
urmărire penală”.

Recomandarea: Recomandăm excluderea reglementării.

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
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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

16 August 2016

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