
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea 1036/1996, Legea 1402/1997, Legea 793/2000, Legea
1104/2002, Codul vamal, Codul familiei, Codul de procedura

penală, Codul muncii, Codul de procedură civilă, Legea
355/2005, Legea 52/2007, Codul contravenţional, Legea 328/2013,

Hot. Parlamentului nr.77/2010 şi nr.78/2010)
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 - Ministerul Justiţiei,
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 de lege are drept scop ajustarea cadrului legal
în vigoare la proiectul de lege cu privire la Procuratură, înregistrat în Parlament cu numărul
202 (HG 256 2015-05-13) şi examinat în prima lectură în Şedinţa plenară din 28.05.2015. De
asemenea, proiectul stabileşte atribuţiile procurorului ierarhic superior în cadrul procedurii de
control ierarhic, atribuţiile conducătorului organului de urmărire penală, modul de salarizare a
procurorilor şi a personalului procuraturii, precum şi alte aspecte ce ţin activitatea şi
competenţa organelor procuraturii.

d. Suficienţa argumentării. În mare parte argumentele invocate de autor justifică
necesitatea promovării proiectului, totuşi există unele aspecte care nu îşi găsesc motivarea
necesară, ne referim în special la modificările operate la Codul de procedură penală şi Codul
contravenţional. Asupra aspectelor respective ne vom expune mai detaliat la compartimentul
„Evaluarea în fond a proiectului”.  

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, proiectul va necesita cheltuieli financiare pentru salarizarea procurorilor (în
număr de 723), consultanţilor procurorilor (în număr de 180) şi a inspectorilor (în număr de 6)
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din Inspecţia procuraturii. Astfel, calculele estimative necesare pentru salarizarea
personalului Procuraturii sunt anexate la proiect.  

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

Proiectul promovează interesele organelor procuraturii. În opinia noastră, promovarea
acestor interese nu aduce atingeri interesului public general şi poate fi considerat drept
justificată.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 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

Art.XII (Codul contravenţional) din proiect – pct.3 prevede modificări la art.400
la alineatul (4) „după textul „la art.” se completează cu cifra „54/1,” , cifra „62,” se
substituie prin sintagma „62-68”, după cifra „88,” cifra „322,” se substituie cu cifrele
„312, 313, 313/3, 316, 317, 320, 322, 323, 324”, iar după sintagma „art.277/1 alin.(3)” se
completează cu cifrele „ , 335-337, 351-353”.

În cazul dat semnalăm asupra unui conflict normativ între prevederile proiectului şi Legea
nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie.
Avînd în vedere că Centrul Naţional Anticorupţie este organul specializat în prevenirea şi
combaterea corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional,
iar potrivit art.4 din Legea nr.1104/2002 una din atribuţiile sale este prevenirea, depistarea,
cercetarea şi curmarea contravenţiilor şi infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe corupţiei,
precum şi a faptelor de comportament corupţional, considerăm oportun atribuirea
contravenţiilor prevăzute la art.312, 313, 313/3 şi 316 în competenţa Centrului Naţional
Anticorupţie, dar nu a poliţiei. 
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Recomandarea: La art.XII pct.3 care prevede completarea şi modificarea alin.(4) art.400
din Codul contravenţional cifrele „312, 313, 313/3 şi 316” să se excludă, iar
contravenţiile prevăzute la articolele 312, 313, 313/3 şi 316 să fie atribuite în
competenţa Centrului Naţional Anticorupţie, art.401 din Codul contravenţional. 

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

Art.VII (Codul de procedură penală) din proiect:
pct.13 prevede operarea modificărilor la art.269 din CPP –
alineatul (1) se completează cu textul „cu excepţia infracţiunilor şi persoanelor
prevăzute la art.270”
alineatul (2) se abrogă –

pct.14 prevede operarea modificărilor la art.270 din CPP - competenţa procurorului la
exercitarea urmăririi penale

Modificările care se propun la art.269 şi 270 CPP sunt lacunare, admit derogări şi interpretări
abuzive, reprezentînd un factor sporit de coruptibilitate.
Proiectul nu stabileşte în Codul de procedură penală care este competenţa materială a
Procuraturii Anticorupţie, dar atribuie exercitarea urmăririi penale pe cazurile de corupţie,
tuturor procurorilor din cadrul procuraturilor teritoriale, specializate sau generală. Astfel,
autorul lasă la discreţia Procurorului General stabilirea competenţei materiale a Procuraturii
Anticorupţie, fapt ce nu este oportun.
Întru asigurarea unei lupte eficiente împotriva corupţiei este foarte important ca competenţa
materială a Procuraturii Anticorupţie să fie stabilită expres în Codul de procedură penală, dar
nu prin acte inferioare (cum ar fi Hotărârile Parlamentului sau actele departamentale
adoptate prin ordinele Procurorului General). Aceste recomandări se regăsesc şi în Studiul
efectuat în 2015 de către fostul procuror DNA în România, Mariana Alexandru.
Deşi se invocă atît în nota informativă a proiectului, cît şi în tabelul de divergenţe că proiectul
urmăreşte ajustarea cadrului legal în vigoare la prevederile proiectului de lege cu privire la
Procuratură, care a fost examinat în prima lectură în Parlament, totuşi observăm că unele
norme din proiect, în speţă ne referim la modificările care se propun la art.269 şi 270 CPP,
nu îmbunătăţesc cu nimic cadrul legal actual, ci dimpotrivă creează premise pentru
interpretări, abuzuri şi discreţii, ce ţin de delimitarea competenţelor organelor procuraturii în
exercitarea urmării penale pe cazurile de corupţie şi subminează activitatea Centrului
Naţional Anticorupţie. 

Recomandarea: Considerăm că la etapa actuală este prematur de a opera modificări la
art.269 şi 270 din CPP, atîta timp cît nu este clar care este rolul, locul, modul de
activitate, competenţele procesuale atît a Centrului Naţional Anticorupţie, cît şi a
Procuraturii Anticorupţie. Prin urmare, recomandăm fie excluderea din proiect a
modificărilor care se propun la art.269 şi 270 din Codul de procedură penală (pct.13 şi
pct.14 art.VII din proiect), fie stipularea expresă în Codul de procedură penală a
competenţei materiale a Procuraturii Anticorupţie.  

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

3



Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

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

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

Elena Bedros
Şef al Secţiei expertiză anticorupţie în sectorul public

29 Ianuarie 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

http://www.tcpdf.org

