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I.Introducere
Elaborarea Concepţiei privind prevenirea conflictelor de interese, incompatibilităților şi a acumulării de
averi nejustificate(în continuare - Concepţia) derivă din p.35 al Planului de acţiuni pe anii 2014-2015
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, adoptată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.76 din 16 mai 2014 şi reprezintă o măsură de ajustare a cadrului normativ la
necesităţile justificate de sporire a eficienţei activităţii CNI. Deși, Planul de acțiuni vizează elaborarea
Concepției privind prevenirea doar a conflictelor de interese și a acumulării averilor nejustificate, s-a
optat pentru extinderea obiectului acestui document și asupra prevenirii stărilor de incompatibilitate,
întrucît, potrivit art. 4 din Legea 180/2011, CNI pe lîngă competențele de prevenire a conflictelor de
interese și averilor nejustificate, mai are competențe de prevenire a stărilor de incompatibilitate a
persoanelor, care dețin funcții publice sau de demnitate publică.
Concepţia reprezentă un sistem de idei generale, orientate spre prevenirea conflictelor de interese,
incompatibilităţilor şi a veniturilor nejustificate, fiind elaborată în conformitate cu prevederile Hotărîrii
Guvernului nr.33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de
documentele de politici.
Elaborarea Concepţiei a parcurs următoarele etape:
o consultarea actelor normative relevante1, precum şi diverse studii, rapoarte, analize2;
o identificarea problemelor, colectarea şi analiza informaţiei;
o formularea proiectului Concepţiei;
o coordonarea proiectului Concepţiei cu reprezentanţii CNI;
o definitivarea şi prezentarea versiunii finale a proiectului Concepţiei.
Scopul Concepţiei este contribuirea la securizarea deciziei publice de orice factor de ingerinţă, care i-ar
afecta obiectivitatea și imparțialitatea acesteia, precum și asigurarea integrității subiecților care
activează în sectorul public.
Reieşind din scopul enunţat mai sus, Concepţia are drept obiective:

 crearea şi punerea în aplicare a

instrumentarului pentru neadmiterea conflictelor de interese şi

a incompatibilităţilor;

 responsabilizarea entităţilor şi a subiecţilor raportori pentru neadmiterea conflictelor de
interese şi a incompatibilităţilor;

 controlul evoluţiei averilor subiecţilor declarării și membrilor familiilor acestora.
Concepţia descrie situaţia şi defineşte problemele în domeniul prevenirii conflictelor de interese şi a
veniturilor nejustificate, propune eventualele soluţii şi mecanisme de prevenire a conflictelor de
1

Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor,
procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere; Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; Legea nr.
90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei; Legea nr. 180 din 19.12.2011 cu privire la Comisia Naţională de Integritate; Codul
civil; Codul contravenţional; Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de
politici ; Hotărîrea Parlamentului nr. 154 din 21.07.2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015; proiectul de Lege privind
instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de modificare şi completare a
unor acte normative (România), etc.
2

Rapoartele anuale de activitate a CNI (2013, 2014); Principiile de bază pentru o politică anticorupţie dedicată ANI (Transparency International Romania); 10
probleme ale sistemului de integritate publică din RM (CRPE Policy Memo nr.60); Strategia ANI pentru combaterea şi prevenirea acumulării averilor
nejustificate, conflictelor de interese şi a stărilor de incompatibilitate; Prezentare – Experienţa A.N.I. în prevenirea şi identificarea incidentelor de integritate;
Ghidul de tranzacţii suspecte (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, România)
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interese, incompatibilităţilor şi a veniturilor nejustificate, evaluează impactul implementării Concepției,
atît pentru ipoteza în care problemele definite vor fi eliminate, cît şi pentru ipoteza inversă.
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II. Descrierea

situaţiei şi definirea problemelor în domeniul prevenirii conflictelor de interese,
incompatibilităților şi a averilor nejustificate
Declararea și,respectiv, controlul averilor și intereselor personale ale persoanelor care exercită funcții
publice și de demnitate publică constituie unui din cele mai eficiente instrumentede prevenirea
corupției. Obligația statelor de aimplementala nivel naționalastfel de instrumente, inclusiv prin
înființarea unorentități specializate în prevenirea și combaterea corupției, se regăsește în mai multe
documente internaționale, inclusiv în actele OrganizațieiNațiunilor Unite3 şi ale Consiliului Europei4.
Pornind de la angajamentele asumate prin aceste acte internaționale, Republica Moldova a promovat şi
a implementat mai multe politici în domeniul prevenirii corupției:crearea mecanismului national de
declarare a veniturilor și proprietăților, intereselor personale și a mecanismului de control a respectării
regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor de către agenții
publici.Astfel, instituirea acestor mecanisme a fost realizată în 2002 prin adoptarea Legii privind
declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere și,
respectiv, în 2008 prin adoptarea Legii cu privire la conflictul de interese.
Mecanismele noi create au constituit obiectul diverselor studii naționale5şi evaluări internaționale6 în
cadrul cărora s-a atras atenția asupra eficienței discutabile a noilor instrumente generate de unele
lacune existente în legislație şi de lipsa unei instituții independente responsabile de supravegherea
acestor mecanisme de control. Astfel, în 2009 subiectul declarării veniturilor și proprietății, conflictelor
de interese a persoanelor cu funcții publice sau de demnitate publică a revenit pe agenda publică, în
2011 prin Legea 180/2011 fiindcreată Comisia Națională de Integritate, iar prin Legea 181 din 19
decembrie 2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative fiind revizuit mecanismul
existent de declarare a veniturilor și proprietăților, a intereselor personale și a conflictelor de interese.
Deşi Legea cu privire la Comisia Națională de Integritatea fost adoptată în decembrie 2011, activitatea
de facto a instituţiei a demarat abia în 2013, odată cu deschiderea finanțăriiinstituției şi după numirea
componenței nominale a membrilor şi a președintelui CNI.
În acest răstimp, CNI a trecut prin toate greutăţile pe care le comportă instituţionalizarea unei autorităţi
nou create, a trebuit să ţină piept unui cadru legal lacunar, presiunilor politice şi să răspundă aşteptărilor
societăţii în calitatea sa de autoritate competență să prevină corupția.
Astfel pe parcursul a 2 ani (2013-2014) la CNI au fost depuse circa 100.000 de declaraţii cu privire la
venit şi proprietate şi tot atîtea declaraţii de interese.În tabelul de mai jos sunt plasate datele statistice
privind activitatea CNI în domeniul controlului veniturilor şi proprietăţilor pe parcursul anilor 2013-2014.
Observăm că volumul materialelor procesate de CNI în 2014 a crescut faţă de 2013 la toate poziţiile.
3

Convenția ONU împotriva Corupției, ratificată de Republica Moldova prin Legea NR. 158-XVI din 6 iulie 2007;
Convenția civilă asupra corupției adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 542-XV din 19
decembrie 2003; ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 428-XV din 30 octombrie 2003, Protocolul adiţional la Convenţia penală
privind corupţia, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003, ratificat de Republica Moldova prin Legea nr. 157-XVI din 6 iulie 2007;
5
Raportul „Comisia Naţională de Integritate la doi ani de activitate: Aşteptări şi Realizări”, Asociația pentru Democrație Participativă
(ADEPT), Chișinău, noiembrie 2014; Studiu privind declararea averilor şi veniturilor demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor,
funcţionarilor publici şi a persoanelor cu funcţii de răspundere: probleme şi perspective de soluţionare pentru Republica Moldova,
Chişinău, 2009;
6
Raportului de evaluare a RM, adoptat de GRECO la cea de-a 30-a reuniune plenară (Strasbourg, 9-13 octombrie 2006),
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoEval2%282006%291_Moldova_MD.pdf;
4
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Tab.1 Controlul veniturilor şi proprietăţii
2013

Numărul dosarelor de control iniţiate de CNI
Numărul de acte de constatare a încălcării regimului juridic al
veniturilor
Numărul de acte de constare a clasării petiţiei privind lipsa
încălcării
Numărul de solicitări de informaţii formulate la alte instituţii
Numărul de sesizărilor expediate la autorităţile competente (IFS,
CNA, PG) în vederea examinării încălcării

2014

68
15

228
54

26

85

≈ 3400
≈20

≈11400
≈60

Aceiaşi situaţie se atestă şi în domeniul controlului conflictelor de interese.
Tab.2 Controlul conflictelor de interese
2013

Numărul dosarelor de control iniţiate de CNI
Numărul de acte de constatare a încălcării regimului juridic al
conflictelor de interese
Numărul de acte de constare a clasării petiţiei privind lipsa
încălcării
Numărul de solicitări de informaţii formulate la alte instituţii
Numărul de sesizărilor expediate la autorităţile competente (IFS,
CNA, PG) în vederea examinării încălcării

2014

54
10

84
50

16

28

≈270
≈15

≈420
≈55

Experienţa examinării situaţiilor de conflict de interese a permis elaborarea unei clasificări posibile a
tipologiei conflictelor de interese, după cum urmează:
 conflictul de interese legat de îndeplinirea unor atribuții/luarea unor decizii de către subiectul
declarării în privința persoanelor apropiate acestuia;
 conflictul de interese legat de participarea la sau adoptarea de către subiectul declarării a unor
decizii privind achiziționarea unor bunuri, prestarea unor servicii;
 conflictul de interese legat de deținerea de către subiectul declarării a unor valori mobiliare,
depozite bancare;
 conflictul de interese care rezultă din interese politice a subiectului declarării;
 conflictul de interese care rezultă din încălcarearegimului juridic al interdicțiilor și
incompatibilităților;
 conflictul de interese legat de obligațiile patrimoniale a subiectului declarării.
Totodată, de la demarării activităţii CNI au fost iniţiate în total 23 de dosare de control privitor la diverse
incompatibilităţi, iar în 18 cazuri s-a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor fiind
dispusă concedierea sau ridicarea mandatului subiectului respectiv.
Experienţa de activitate, acumulată de CNI pe parcursul a 2 ani a permis identificarea şi definirea
următoarelor probleme în domeniul prevenirii conflictelor de interese, incompatibilităților şi a averilor
nejustificate:
A) Deficienţe în identificarea averilor subiecţilor declarării aflate în afara Republicii
Moldova
Legea 1264/2002, în art.4 alin.(4) stabileşte obligaţia subiecţilor declarării de a declara veniturile şi
proprietățile dobîndite,atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în străinătate. De la momentul
7
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înfiinţării, la CNI au fost înregistrate două cazuri de declarare a proprietăţilor aflate în străinătate, dar
verificarea veridicităţii declaraţiilor nu a putut fi efectuată. Astfel, CNI a solicitat informaţii de la
instituţia similară din ţara respectivă şi a recepţionat un răspuns evaziv prin care, în linii generale, s-a
invocat imposibilitatea transferului datelor cu caracter personal către o țară terță, întrucît nu există
certitudinea existenţei unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în ţara solicitantă.
În scopul obţinerii informaţiilor cu privire la proprietăţile din străinătate a subiecţilor declarării, în cadrul
unei conferințe internaționale care a avut loc în aprilie 2014 la Bucureşti, reprezentantul CNIa prezentat
inițiativa de elaborare a unei Convenții regionale privind asistența și schimbul de informații dintre
instituţiile cu competenţe similare CNI în cadrul Iniţiativei Regionale Anticorupţie.
B) Deficienţe în identificarea averilor nejustificate a subiecţilor declarării deghizate într-un
drept de proprietate a unor terţe persoane
CNI nu are competenţade verificare a provenienţei averilor altor persoane decît a subiecţilor
declarării.La fel, nu există un document intern, care să prevadă modalitatea stabilirii/identificării averilor
nejustificate. Experienţa CNI de verificare a declaraţiilor pe venit şi interese a permis sesizarea
principalelor metode de dosire a averilor nejustificate. Astfel, dreptul de proprietate asupra bunurilor
dobîndite din venituri nejustificate aparţine rudelor, afinilor sau persoanelor aflate în relaţii de prietenie
cu subiecţii raportori. Posesia şi folosinţa aparţine subiecţilor declarării, de obicei, în baza contractelor
de mandat sau comodat. Uneori, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor către subiectul
declarării sau justificarea unor sume importante de bani are loc prin intermediul donaţiilor (sărbători de
familie: nunţi, cumetrii, aniversări etc).
C) Lipsa unui sistem integrat de e-management şi e-control al declaraţiilor pe venit şi
conflict de interese
Avînd în vedere perioada limitată de timp în care CNI poate efectua controlul declaraţiilor subiecţilor
declarării, lipsa unui sistem integrat de e-management şi e-control al declaraţiilor pe venit şi conflict de
interese constituie un impediment major în atingerea scopurilor CNI. Astfel, din acest motiv cercul
verificărilor este destul de restrîns şi se referă doar la: declaratiilesubiecţilor raportori care cad sub
incidenta controlului in baza petitiilor, sesizarilor, autosesizarilor din sursele media şi declaraţiile
subiecţilor incluşi in zonele de risc, ceea ce constituie 4-6% din numărul total al declaraţiilor.
D) Relevanţa probelor prezentate de către subiecţii declarării
Experienţa CNI de examinare a dovezilor prezentate de subiecţii declarării cu ocazia iniţierii unui dosar
de control a demonstrat că aceştia în scopul justificării proprietăţii dobîndite prezintă documente,
informaţii care, în opinia CNI, nu pot sau sunt greu de verificat (de exemplu, recipise de împrumut,
declaraţii privind venituri de la nunţi, etc).
E) Deficienţe în sistemul de control al incompatibilităţilor
Analiza ad littera a cadrului legal în vigoare ne permite să constatăm că în prezent CNI nu are
competența de a constata încălcările ce țin de restricții și interdicții, dacă acestea nu sunt prevăzute
expres ca și incompatibilitate. Mai mult ca atît, CNI nu este competentă să constate nici restricțiile în
ierarhia funcției publice, prevăzute la art. 26 al Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și
statutul funcționarului public.

8
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În experienţa CNI au existat cazuri de incompatibilitate constatate, subiectul fiind demis dintr-o funcție
publică și imediat numit într-o funcție publică superioară celei ocupate anterior. CNI nu are competenţa
de a sancţiona restricţiile în ierarhia funcţiei publice şi nu există vreo interdicție legală de a ocupa
oricare funcții publice (de demnitate publică) în cazurile de incompatibilitate constatate, prin act de
constatare definitiv, pe o durată de cel puțin 3 ani.
Experienţa de control al incompatibilităţilor a permis să se constate faptul că unele prevederi legislative
sunt interpretate arbitrar. De exemplu, s-a susţinut că nu există încălcare, dacă persoana nu a fost
remunerată, deşi exercită funcţia. Totodată, nu există o claritate privind regimul juridic al „activităţii
sportive”, „activităţii de creaţie” – pot fi sau nu asimilate aceste activităţi cu „activitatea ştiinţifică”?
Totodată, s-a constatat că actele de constatare a încălcării regimului juridic al incompatibilităților,
contestate în instanța de judecată, sunt examinate anevoios și durează în timp. În această perioadă
subiectul respectiv, eventual incompatibil, nu este suspendat din funcţia publică şi continuă să-și
exercite funcția publică, iar în cazul funcțiilor elective – până la finele mandatului.

9
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III.Arhitectura prevenirii conflictului de interese, incompatibilităţilor şi a veniturilor nejustificate
Prevenirea conflictului de interese, incompatibilităţilor şi a veniturilor nejustificate se bazează pe ideea
că implementarea şi respectarea legislaţiei din domeniul declarării averilor, conflictelor de interese şi a
incompatibilităţilor constituie o sarcină primordială a celor cărora li se adresează legea, CNI – ului
revenindu-i sarcina de control al executării legislaţiei respective, în colaborare cu publicul.
Astfel, arhitectura preveniriiconflictului de interese, incompatibilităţilor şi a veniturilor nejustificate
stabileşte acţiuni la trei nivele: la nivelul entităţilor (autorităţilor publice), pe plan extern (în raport cu
„aliatul” principal al CNI – publicul) şi la nivelul CNI.

La nivelul CNI: crearea sistemului
informaţional integrat al CNI; dezvoltarea
unei cooperări durabile cu instituţiile similare
din alte ţări; urmărirea finalităţii acţiunilor
CNI; adaptarea periodică a cadrului normativ
la noile realităţi

În exterior: îmbunătăţirea comunicării CNI cu
publicul

La nivelul entităţilor: consolidarea
capacităţilor entităţilor în care activează
subiecţii raportori în domeniul prevenirii
conflictelor de interese şi a
incompatibilităţilor

Sinergia tuturor acţiunilor definite la cele trei nivele urmează să asigure atingerea obiectivelor prezentei
Concepţiide creare şi punere în aplicare a unui instrumentar pentru neadmiterea conflictelor de interese
şi a incompatibilităţilor, de responsabilizare a entităţilor şi a subiecţilor declarăriipentru neadmiterea
conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor şi de control a evoluţiei averilor subiecţilor declarării, în
scopul securizării deciziei publice de orice factor de ingerinţă, care i-ar afecta integritatea.

10
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IV.Consolidarea capacităţilor entităţilor în care activează subiecţii declarăriiîn domeniul prevenirii
conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor
Prevenirea conflictelor de interese şi a situaţiilor de incompatibilitate este de neconceput fără
implicarea activă a entităţilor în care activează subiecţii declarării.
Contribuţia entităţilor în care activează subiecţii declarării la implementarea efectivă a Legii cu privire la
conflictul de interese urmează să constituie elementul central în arhitectura prevenirii conflictelor de
interese şi a incompatibilităţilor, deoarece în cadrul entităţilor:
 sunt bine cunoscute particularităţile activităţii subiecţilor declarării;
 datorită proximităţii de activitate, sunt cunoscute relaţiile interne dintre subiecţii declarării,
precum şi relaţiile dintre subiecţii declarării şi eventualele terţe persoane;
 datorită proximităţii de activitate pot fi întrezărite eventualele interese a subiecţilor declarării şi
este relativ cunoscut stilul general de viaţă a subiecţilor declarării, etc.
Astfel, instrumentarul preventiv din cadrul entităţilor urmează să fie constituit după cum urmează:

•Declararea iniţială şi periodică a
intereselor personale;
•Executarea altor obligaţii
stabilite prin Legea cu privire la
conflictul de interese;
•Declararea conducătorului
ierarhic superior a conflcitelor
de interese

Subiecţii declarării

Persoanele responsabile de
colectarea declaraţiilor de
interese personale şi
conducătorii ierarhic superiori
•Exercitarea competenţelor
prevăzute de art.15 din Legea cu
privire la conflictul de interese;
•Exercitarea competenţelor
prevăzute de art.11 din Legea cu
privire la conflictul de interese

•Stipularea de o manieră expresă
în fişa de post a obligaţiilor de
servicu în vederea executării
prevederilor art.10 din Legea cu
privire la conflcitul de interese;

Conducătorii secţiilor,
direcţiilor, etc.

Totodată, în scopul consolidării capacităţilor entităţilor în care activează subiecţii declarării în domeniul
prevenirii conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor şi controlului executării Legii cu privire la
conflictul de interese, CNI:
 va efectua evaluarea periodică a instrumentarului prevenţie din entităţi (inclusiv
existenţa/inexistenţa Registrului declaraţiilor de interese personale, Registrului cadourilor,
Registrul situațiilor conflictelor de interese etc);
 anual, va solicita informaţii de la organizațiile publicecu privire la numărul şi tipologia conflictelor
de interese declarate, tratate și soluțiile aplicate;
 anual, va solicita informaţii de la organizațiile publicecu privire la numărul şi tipologia
incompatibilităţilor și restricţiilor depistate și măsurile întreprinse de către acestea;
 va elabora cursuri video privind conflictul de interese, incompatibilităţile, restricţiile (în special,
asemănările şi deosebirile dintre aceste instituţii);
11
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va organiza cursuri periodice (de exemplu, o dată la 3 ani) pentru persoanele responsabile de
colectarea declaraţiilor de interese personale

V. Îmbunătăţirea comunicării CNI cu publicul larg, inclusiv societatea civilă
Publicul, în sens larg, constituie unul din instrumentele principale în arhitectura de prevenire a
conflictelor de interese şi veniturilor a justificate, atît prin acţiunea opiniei publice asupra subiecţilor
declarării, cît şi în calitatea sa de „cîine de pază” a integrităţii subiecţilor raportori. Numărul de
petiţii/sesizări adresate CNI din partea publicului, denotă că acesta ar putea şi ar trebui să devină unul
din principalii aliaţi ai instituţiei.
În consecinţă, CNI trebuie să urmărească implementarea constantă şi consecventă a Strategiei de
comunicare şi să ajusteze permanent acest document în raport cu noile realităţi.
Totodată, ar fi necesară instituirea unei platforme de comunicare stabilă a CNI cu societatea civilă,
inclusiv donatorii, care ar oferi posibilitatea CNI-lui pe de o parte de a folosi ajutorul societății civile în
procesul de îmbunătățire a mecanismului de prevenire a conflictelor de interese, incompatibilităților și
averilor nejustificate, pe de altă parte ar fi la curent cu toate finanțările externe oferite pentru acest
domeniu și care ar putea fi utilizate pentru eficientizarea activității CNI.
Mai mult ca atît, în contextul asigurării unei vizibilități instituționale este necesară reamplasarea CNI în
alt sediu, care va asigura o accesibilitate mai largă a publicului către această instituție.

12
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VI. Sistemul informaţional integrat al CNI
Sistemulinformaţional integrat al CNI (SII)va constitui principalul instrument logistic pentru buna
funcţionare a CNI, acoperind prin intermediul arhitecturii sale informaţionale următoarele aspecte: emanagementul declaraţiilor pe venit şi conflict de interese; e-controlul declaraţiilor pe venit şi conflict
de interese; prevenirea şi identificarea potenţialelor conflicte de interese şi a incompatibilităţilor.
SII trebuie sa fie conectat cu alte baze de date (Camera Înregistrării de Stat, Registrul de Stare civilă,
Camera de Licenţiere, InspectoratulFiscal, CNA, MAI, etc).

Informaţia
vizualizată de
public

O listă a entităţilor cu numele
subiecţilor declarării veniturilor
şi intereselor personale;
Declaraţiile pe venit şi interese
personale cu datele cu caracter
personal retuşate;
Actele emise de CNI atasate la
profilul subiecţilor;
Hotărîrile judecătoreşti ataşate
la profilul subiecţilor

Informaţia
vizualizată de
colaboratorii
CNI

O bază de date completă şi
permanent actualizată a
numelor subiecţilor declarării
veniturilor şi intereselor
personale;
Declaraţiile pe venit şi interese
personale, neretuşate;
Proiectele de acte şi actele
emise de CNI atasate la profilul
subiecţilor;
Conexiunile cu alte APC şi APL;
Sesizările on-line a cetăţenilor;

Oportunităţi:
Setarea numelor subiecţilor
declarării veniturilor şi
intereselor personale în ordine
alfabetică şi după ani;
Posibilitatea sesizării on-line a
CNI;

Oportunităţi:
Posibilitatea urmăririi evoluţiei
averilor subiecţilor declarării;
Posibilitatea redactării
proiectelor de acte a CNI;
Contabilizarea volumului de
lucru a membrilor şi
colaboratorilor CNI

Componenta: E-managementul şi e-controlul declaraţiilor pe venit şi de interese (portalul public al
declaraţiilor pe venit şi de interese)
Această componentă ar trebui să aibă 2 nivele de acces, cu conexiuni la bazele de date ale APC şi APL.

Pe interior:

Pe exterior:
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• Conversia declaraţiilor din format hîrtie în
format electronic;
membrii şi angajaţii CNI • Editarea, motivarea şi plasarea automată pe
site a actelor de constatare.

• Depunerea on-line a declaraţiilor cu privire la
subiecţii declarării venituri și proprietate și de interese personale
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Componenta e-management şi e-control al declaraţiilor pe venit şi de interese trebuie să răspundă
următoarelor necesităţi/funcţii:
1. Să asigure accesul uşor al publicului la toate declaraţiile cu privire la venituri și proprietate şi
de interese personale primite de CNI. Astfel, portalul va trebui să răspundă următoarelor
caracteristici: vizualizare centralizată, ordonată; căutare avansată; administrarea
utilizatorilor; interfaţă atractivă şi prietenoasă.
2. Să asigure crearea şi managementul arhivei electronice a declaraţiilor pe venit şi de interese;
3. Să asigure conversia declaraţiilor cu privire la venituri și proprietate şi de interese personale
din format hârtie în format electronic;
4. Să constituie într-un termen previzibil o platformă de depunere on-line a declaraţiilor cu
privire la venituri și proprietate şi de interese personale ;
5. Să constituie un sistem informaţional de identificare a declaraţiilor problematice, în baza
unor criterii de risc, etc;
6. Să asigure accesul uşor al publicului la actele de constatare a CNI, care va fi realizat prin
intermediul unui e-template de redactare a actelor de constatare a CNI şi care va contribui
la: uniformizarea jurisprudenţei CNI în vederea neadmiterii unor soluţii diferite în situaţii
similare; cunoaşterea tipologiei conflictelor de interese şi a metodelor de dosire a venitorilor
nejustificate; prevenirea conflictului de interese; contabilizarea activităţii membrilor şi
angajaţilor CNI;
7. Să contribuie la controlul respectării regimului interdicţiilor şi incompatibilităţilor.
Componenta: Prevenirea şi identificarea potenţialelor conflicte de interese (în continuare – Sistemul
prevenţie)
Sistemul prevenţie va fi conceput şi elaborat gradual în scopul introducerii unui mecanism de verificare
ex ante din perspectiva potenţialelor conflicte de interese în domeniul atribuirii contractelor de achiziţii
publice, angajărilor în cîmpul muncii, etc. Pentru implementarea acestui sistem va fi necesară
elaborarea unui proiect de Lege privind instituirea mecanismului de prevenire a conflictului de interese
în procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice.
Acesta ar trebui să corespundă următoarelor criterii principale: universalitate – posibilitatea utilizării
acestuia pentru diverse tipuri de potenţiale sau eventuale conflicte de interese; adaptabilitate
necesităţilor CNI; posibilitate de dezvoltare, reieşind din noile realităţi; simplitate în utilizare.
Sistemul prevenție ar putea fi construit după un model deja elaborat și aplicat în practică în alte state.
Un exemplu în acest sens ar serviRomânia.
Astfel, în cadrul fiecărei proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publica ar putea să se instituie,
în sarcina autorităților contractante, obligația de a asigura completarea si actualizarea unui formular de
integritate, după publicarea anunțului sau invitației de participare şi pînă la finalizarea procesului de
achiziție publică, în 3 etape procedurale.
Sistemul prevenţie ar efectua analiza informațiilor, in mod automat, determinînd, după caz, emiterea
unor avertismente de integritate privind potențiale conflicte de interese.
Avertismentul de integritate ar trebui să se comunice prin mijloace electronice de comunicare,
persoanei responsabile, care este obligată să-l transmită persoanei vizate de potențialul conflict de
interese, conducătorului autorității contractante. Conducătorul autorității contractante care primește
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avertismentul de integritate, este obligat să dispună toate măsurile necesare pentru evitarea conflictului
de interese (eliminarea persoanei respective din procesul decizional sau descalificarea ofertantului.

VII. Dezvoltarea unei cooperări durabile cu instituţiile similare din alte ţări
Cooperarea CNI cu instituţii similare din alte ţări este esenţială pentru buna funcționare a CNI, atît
pentru promovarea imaginii instituţiei pe plan extern, cît mai ales pentru realizarea efectivă a
competenţelor CNI ori de cîte ori într-un dosar de control iniţiat este prezent un element de
extraneitate. Astfel, existenţa unui mecanism diversificat de colaborare va contribui la verificarea
veridicităţii informaţiilor prezentate de subiecţii declaranţi şi identificarea averilor nejustificate a
subiecţilor raportori deghizate într-un drept de proprietate a unor terţe persoane, înregistrat în alt stat.
Avînd în vedere că în prezent nu există nici un instrument juridic de furnizare a asistenţei juridice
internaţionale în domeniul de activitate a CNI, cooperarea CNI cu instituţiile similare din alte ţări va
trebui să fie clădită în jurul principiului reciprocităţii. Acesta va trebui să asigure că în relaţiile dintre
instituţii fiecare parte trebuie să recunoască celeilaltepărţi un tratament egal sau echivalent celui pe
care aceasta din urmă i-l acordă.
Modalităţile de colaborare descrise mai jos nu se exclud una pe alta, ele sunt complementare. Chiar
dacă la o anumită etapă (după lungi dezbateri şi evaluări a necesităţilor) statele vor reuşi să pună la
punct un mecanism satisfăcător de colaborare pe dimensiunea multilaterală prin intermediul unui
eventual Memorandum/Acord regional, dimensiunea bilaterală nu trebuie deloc neglijată, întrucît
aceasta, deseori, poate asigura o celeritate mai mare a procedurilor, precum şi o diversitate a
informaţiilor furnizate.
1. Solicitarea de informaţii de la instituţiile similare din alte state
În scopul îndeplinirii atribuţiilor, chiar şi în absenţa unui tratat/acord bilateral sau multilateral, CNI poate
solicita informaţii relevantede la instituţiile similare din alte state, prin intermediul comisiilor rogatorii,
care pot fi transmise direct instituţiilor similare din statele solicitate sau prin intermediul Ministerului
Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova (prin intermediul canalelor diplomatice).
Comisia rogatorie va fi întocmită în limba de stat cu anexarea traducerii în limba statului solicitat sau în
limba engleză şi va conţine, printre altele, de o manieră succintă următoarele menţiuni, care au drept
scop să determine autorităţile similare din alte state să furnizeze informaţii, chiar şi în lipsa unui
tratat/acord de colaborare:
 faptul că CNI este autoritatea competentă în domeniul controlului averilor, veniturilor şi
conflictului de interese;
 faptul că în cadrul CNI există un dosar de control iniţiat în privinţa persoanei respective;
 faptul că CNI se obligă să dea curs cererilor similare venite din partea autorităţii ţării respective;
 asigurarea că în RM există un cadru satisfăcător de protecţie a datelor cu caracter personal şi
toate acţiunile CNI în legătură cu informaţia primită de la autoritatea respectivă în rezultatul
satisfacerii comisiei rogatorii vor fi efectuate în conformitate cu acest cadru normativ.
2. Semnarea de acorduri bilaterale
Negocierea şi semnarea acordurilor/tratatelor bilaterale de cooperare dintre CNI şi instituţiile similare
din alte state constituie temeiul juridic pentru primirea/furnizarea de informaţii privind veniturile şi
15
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proprietăţile subiecţilor raportori deţinute în alte state. Din această perspectivă, CNI trebuie să
urmărească permanent scopul semnării unui număr cît mai mare de acorduri, mai ales, cu: ţările vecine,
ţările „preferate” de mediul de afaceri din Republica Moldova, ţările destinaţie turistică şi ţările în care
există zone „off-shore”.
3. Promovarea şi semnarea unui acord multilateral
Existenţa unui acord multilateral de cooperare dintre instituţiile cu aceleaşi competenţe necesită
conjugarea eforturilor mai multor state de raliere la un numitor comun a intereselor tuturor părţilor
contractante, de identificare a unor condiţii minime şi proceduri unice de furnizare a informaţiilor, etc.
Din acest motiv, adoptarea unui astfel de instrument internaţional ar putea dura în timp. Cu toate
acestea, reprezentanţii CNI la toate reuniunile internaționale, bilaterale sau multilaterale vor promova
ideea elaborării şi adoptării unui astfel de instrument internaţional.
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VIII. Urmărirea finalităţii acţiunilor CNI
Activitatea CNI întotdeauna trebuie să comporte o finalitate logică. Lipsa finalităţii va încuraja subiecţii
declarării să recidiveze în comportamentul lor şi va submina puternic eficienţa activităţii CNI, inclusiv
imaginea instituţiei.
Astfel, CNI va trebui să urmărească aplicarea constantă a următoarelor măsuri în ipoteza constatării
conflictului de interese, incompatibilităţilor sau a îmbogăţii ilicite:
a) Anularea actelor juridice adoptate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese
şi a celor adoptate cu participarea unui subiect raportor aflat în starea de incompatibilitate.
b) Solicitarea de aplicare a instituţiei confiscării speciale (art.106 Cod penal) şi a confiscării extinse
(art.1061 Cod penal). În procesul aplicării acestei instituţii se va ţine cont de faptul că confiscarea
nu este o pedeapsa. Confiscarea nu se aplică în privinţa persoanei subiectului raportor, dar este
îndreptată împotriva patrimoniului subiectului raportor. Dacă confiscarea ar fi pedeapsa, atunci,
în caz de neexecutare, ea s-ar fi transformat în privaţiune de libertate. În materia confiscării se
va aplica standardul de probă „balanţa probabilităţilor” şi nu cel necesar pentru condamnarea
unei persoane - „dincolo de orice dubiu rezonabil”.7
c) Extinderea controlului asupra terţelor persoane. Ori de cîte ori subiecţii invocă faptul că
mijloacele au fost împrumutate de la cineva sau donate de o persoană, etc, CNI trebuie să se
asigure că acel împrumut, donaţie, etc a avut loc în realitate şi nu este un act simulat (de altfel
sancţiunea simulaţiei este nulitatea actului simulat), inclusiv prin solicitarea informaţiilor
pertinente de la Inspectoratul Fiscal de Stat cu privire la veniturile donatorului,
împrumutătorului, etc.
d) Aplicarea interdicţiei de ocupare a funcţiei pe o perioadă de 3 ani şi aplicarea suspendării din
funcţie pe perioada controlului iniţiat în caz de incompatibilitate.

7

Natura sechestrului şi a confiscării din perspectiva Articolului 6 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului, Camelia
Bogdan, Judecător, Curtea de Apel Bucureşti.
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IX. Actele normative ce urmează a fi promovate/elaborate/modificate
În scopul prevenirii conflictelor de interese, incompatibilităților şi a acumulăriiaverilor nejustificate CNI
considerăoportună promovarea următoarelor intervenţii normative:
1. Modificarea Legii 1264/2002 în sensul:
- ajustării conţinutului Declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate la prevederile lit.b) din
art.4 din Lege;
- stabilirii unei răspunderi clare pentru soț/soție pentru nefurnizarea informației ce urmează a
fi incluse în declarația cu privire la venituri și proprietate;
- instituirii sistemului online de depunere a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate;
- lărgirea spectrului de subiecți ai declarării veniturilor și proprietății, incluzând în această listă
consilierii locali, membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul profesorilor etc.;
- concretizarea noțiunii de diferență vădită;
- extinderea obiectului declarării la economiile realizate şi obiectele de lux: bijuterii, tablouri,
etc.
2. Modificarea şi completarea Legii 16/2008, astfel încît:
- CNI să poată exercita controlul deplin al restricţiilor şi interdicţiilor;
- să fie stabilită suspendarea din funcţia publică prin actul de constatare a încălcării regimului
juridic al incompatibilităților;
- să fie stabilită interdicția de a ocupa funcții publice, pe o durată de 3 ani, în cazurile de
incompatibilitate constatate, prin act de constatare definitiv;
- stabilirea sancțiunilor pentru încălcarea regimului juridic al restricțiilor;
- identificarea clară a categoriilor de conflicte de interese;
- stabilirea clară a rolului CNI în soluționarea conflictelor de interese în cazul anumitor
categorii de demnitari de stat și soluțiile pe care le poate aplica în aceste cazuri;
- stabilirea formei și modului de depunere a declarațiilor cu privire la situațiile de conflict de
interese etc.;
3. Modificarea și completarea Legii 180/2011 în vederea:
- acordării CNI-lui a competenței de aplicare a sancțiunilor contravenționale pentru
contravențiile care vizează încălcarea regimului juridic al veniturilor și proprietății,
conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor;
- acordării CNI a competenței de solicitare a confiscării averilor cu caracter nejustificat;
- revizuirii conceptului de „control al declarațiilor de venituri și proprietate”, extinzând acest
control asupra averii și nu limitarea acestuia doar asupra verificării declarației;
- lărgirea termenului de efectuare a controlului averii pe o perioadă de 3 ani de la momentul
încetării mandatului/încetare a raportului de munca sau de serviciu;
- revizuirii procedurii de control al respectării regimului juridic al averii, conflictelor de
interese, incompatibilităților și restricțiilor etc.;
4. Modificarea art. 3521 „Falsul în declarații” din Codul penal al Republicii Moldova în vederea
asigurării aplicării aceste prevederi în raport cu depunerea declarațiilor cu privire la venituri și
proprietate și de interese personale care conțin date eronate, incomplete sau false, excluzând
obligativitatea survenirii unor consecințe în raport cu depunerea acestor declarații;
5. Modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova în scopul acordării competenței
de efectuare a urmăririi penale în cazul infracțiunii de fals în declarațiile cu privire la venituri și
proprietate și de interese personale Centrului Național Anticorupție;
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6. Modificarea Codului Contravențional al Republicii Moldova în scopul:
- stabilirii răspunderii contravenționale pentru nesoluționarea conflictului de interese;
- stabilirea dreptului CNI de a aplica sancțiuni contravenționale;
7. Elaborarea unui proiect de act normativ privind instituirea unui mecanism de prevenire a
conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice (asigurarea
implementării sistemului informaţional prevenţie);
8. Elaborarea unui Manual de uz intern privind documentarea controlului conflictelor de interese,
incompatibilităţilor şi a veniturilor nejustificate;
9. Promovarea pachetului de legi privind confiscarea civilă.
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X. Particularitățile prevenirii acumulării averilor nejustificate
Identificarea efectivă a veniturilor nejustificate şi separarea acestora de patrimoniul subiectului
declarării (prin confiscare) constituie una din metodele cele mai eficiente de prevenire a veniturilor
nejustificate, întrucît este anihilat scopul fenomenului „corupţia – afacere a subiecţilordeclarării”.
În procesul identificării şi separării veniturilor nejustificate de cealaltă parte a patrimoniului subiectului
declarării trebuie să se ţină cont de:
1. Profilul subiecţilor declarării şi profilul instituţiei în care activează subiectul raportor
Personalul CNI trebuie să ţină cont că subiecţii declarării sunt persoane instruite (întrucît prezenţa
studiilor superioare constituie o condiţie sine qua non de acces în funcţia publică), cu o experienţă
practică în domeniul în care activează, ceea ce presupune cunoştinţe cel puţin satisfăcătoare a modului
de funcţionare a „maşinăriei statului”.
Profilul instituţiei în care activează subiectul declarării este la fel de important. Acesta poate furniza
informaţii cu privire la riscurile de corupţie şi mărimea mitei în instituţia respectivă.
Luate la un loc, profilurile pot fi extrem de grăitoare şi să ofere indicii cît priveşte eventuala mărime a
veniturilor nejustificate, eventuala tipologie de mascare sau disimulare a veniturilor, prognozarea
eventualei reacţii a subiectului declarării etc.
2. Tipologia şi traseul veniturilor nejustificate
Dacă subiectul declarării a realizat venituri nejustificate, el va încerca să ascundă originea şi posesia
reală a acestora sau să disimuleze natura ilicită a cîştigurilor pentru a se bucura în continuare de
acestea.
Iniţial, veniturile nejustificate pot îmbrăca fie doar forma banilor (care, în timp se transformă în bunuri,
părţi sociale în societăţi comerciale sau diverse cheltuieli voluptuoase), fie o formă complexă: bani,
bunuri, părţi sociale în societăţi comerciale (care, la rîndul lor, să producă fructe-venituri).
În procesul efectuării verificărilor, colaboratorii CNI, ar trebui să se substituie imaginar în locul
subiectului declarării şi reieşind din profilul acestuia să se întrebe, cum ar fi ascuns originea sau ar fi
disimulat veniturile nejustificate?
Mai jos sunt redate cîteva ipoteze posibile de valorificare a banilor, reieşind din tipologia
comportamentului actual al subiecţilor declarării. Bineînţeles că această listă nu este exhaustivă
(apariţia noilor tipaje de comportament va constitui un indiciu al eficienţei activităţii CNI)
a)Subiectul declarăriidobîndeşte bunuri şi se declară proprietar al acestora
Subiectul declarării ar putea să dobîndească bunuri, fie prin procurarea acestora, fie prin moştenire sau
contract de donaţie. În primul caz, sarcina CNI va fi să răspundă la întrebarea, dacă cheltuielile reale
legate de procurarea bunului corespund veniturilor subiectului declarării, iar în cel de al doilea caz
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sarcina CNI va fi să răspundă la întrebarea dacă cel care lasă moştenirea sau donatorul, realmente, au
avut venituri suficiente şi legale pentru a dobîndi bunul, transmis ulterior, subiectului declarării.

b)Subiectul declarării în realitate este proprietar, dar se declară uzufructuar al bunurilor
Dacă subiectul declarării nu se declară proprietar a bunului, atunci sarcina CNI va fi să stabilească, dacă
declaraţiile subiectului declarării sunt în concordanţă cu realitatea.
Justificarea declarată de
subiectul declarării
Categoria bunului

contracte de: comodat, mandat, locaţiune, arendă

dreptului de proprietate

De regulă, acestea sunt: rude, afini, persoane aflate în relaţii de prietenie cu subiecţii raportori

Apartenenţa declarată a
folosinţei şi posesiei
Indicii pentru CNI

subiect ul declarării

bun mobil
Apartenenţa declarată a persoană terţă

bun imobil

Întrebări la care trebuie de identificat răspunsul pentru a stabili adevăratul proprietar:
Cine achită alte cheltuieli, decît cele curente (de exemplu, asigurarea, cheltuielile de reparaţie
capitală, etc)?
Terţa persoane mai are în proprietate bunuri similare? Dacă nu, de ce l-a transmis în folosinţa
subiectului declarării? Bunul a fost transmis în folosinţa subiectului declarării, imediat după
procurare?
Veniturile obişnuite a terţei persoane îi permit să procure acel bun?

c)Subiectul declarării in realitate este proprietar, dar nu există nici o
legătură juridică dintre acesta şi bun
Dacă subiectul declarării nu declară apartenenţa folosinţei şi posesiei asupra unui bun, stabilirea
legăturii juridice dintre subiectuldeclarării şi un bun va fi practic imposibil de captat. Totuşi, orice
legătură fizică a subiectului declarării (de exemplu, utilizarea frecventă a unui automobil, aflarea
frecventă într-un imobil) cu bunul respectiv va constitui un indiciu al legăturii juridice şi va putea fi
captată, inclusiv din: investigaţiile jurnalistice, postările de pe reţelele de socializare, etc.
d)Subiectul declarării în realitate este proprietar a unor bunuri în afara Republicii Moldova
Este posibil ca un subiect declarării să valorifice veniturile băneşti nejustificate prin procurarea unor
bunuri imobile în străinătate, fără să existe o legătură juridică (act care să confirme dreptul de
proprietate, folosinţa sau posesia) dintre subiectul declarării şi bunul respectiv. Captarea acestei situaţii
de fapt, ca şi în situaţia descrisă la lit.c), va fi posibilă doar cu ajutorul investigaţiilor jurnalistice,
postărilor de pe reţelele de socializare, etc. În calitate de indicii care să intensifice suspiciunile ar putea
servi: călătoriile regulate către una şi aceiaşi destinaţie; destinaţia este relativ sigură din punct de vedere
a investiţiilor imobiliare (de exemplu, există posibilitatea dării în chirie a imobilului, etc); unul din
membrii familiei locuieşte într-o anumită destinaţie; descifrările de pe cardul bancar; declaraţiile vamale
(de exemplu, dacă subiectul raportor călătoreşte regulat, singur sau cu un membru al familiei, iar cardul
bancar nu denotă cheltuieli obişnuite în străinătate, atunci acesta operează cu cash şi cel mai probabil
suma de bani trecută regulat peste hotarele Republicii Moldova este puţin sub limita celei care trebuie
declarată).
e) Subiectul declarării este un actor activ al vieţii mondene
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Este posibil ca subiectul declarării să valorifice veniturile nejustificate prin procurarea bijuteriilor,
obiectelor de artă, cheltuieli voluptuoase de întreţinere a aspectului fizic al subiectului declarării sau al
membrilor familiei acestuia (de exemplu, operaţii plastice), întrucît acest gen de cheltuieli „scapă” de
sub incidenţa Declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate. Captarea acestor cheltuieli va fi posibilă cu
ajutorul reţelelor de socializare, revistelor şi site-urilor mondene.
f) În scopul justificării veniturilor subiectul declarării invocă organizarea serbărilor de familie
Unii subiecţi declarării justifică venituri considerabile prin faptul că în perioada de raportare au organizat
serbări de familie, ocazionate de diverse evenimente personale: nunţi, cumătrii, aniversări. Stabilirea
exactă a provenienţei acestor venituri va constitui o sarcină destul de dificilă pentru colaboratorii CNI.
Cu toate aceste, există anumite elemente, care ar putea să ofere indicii consistente pentru
determinarea provenienţei banilor. În primul rînd, este important să se stabilească, dacă evenimentul a
avut loc în realitate. În al doilea rînd, este evident că veniturile realizate de pe urma unor astfel de
evenimente nu vor putea fi cuantificate cu exactitate (deşi astfel de evenimente, de obicei, sunt
documentate, prin filmare), dar acestea ar putea fi calculate, reieşind din cheltuielile făcute cu ocazia
organizării evenimentului (în dependenţă de local, numărul invitaţilor, etc). De altfel, CNI ar trebui să se
întrebe, dacă veniturile declarate ale subiectului declarării îi permit acestuia să suporte cheltuielile de
organizare a unor astfel de serbări de familie.
g)Tipologii viitoare eventuale de valorificare a veniturilor nejustificate
Odată cu creşterea capacităţilor CNI de captare şi identificare a transformărilor din cadrul veniturilor
nejustificate, subiecţii declarării vor trebui să depăşească tiparul obişnuit al comportamentului şi să de
dovadă de „ingeniozitate”. Eventualele „portiţe” de justificare a veniturilor, care deja pot fi întrezărite ar
putea fi:
 Venituri justificate prin activitatea de afaceri a unei societăţi comerciale, aparţinînd unui
membru al familiei/persoanei apropiate al subiectului declarării. În practică activitatea de afaceri
este mimată, iar veniturile societăţii comerciale sunt de fapt veniturile nejustificate realizate de
subiectul declarării.
 Venituri justificate prin primirea primelor în rezultatul cumpărării poliţelor de asigurare.
 Venituri justificate prin cîştigul realizat în rezultatul practicării jocurilor de noroc. La modul
practic subiectul declarării convine cu managerul/proprietarul unui cazinou asupra cîştigului
„propriilor bani” fără să fi jucat măcar;
 Utilizarea „amnistiei fiscale” în calitate de paravan pentru justificarea unor venituri ce nu au fost
probate vreo dată. În acest caz ar fi necesară legalizarea declarării numeralului deținut de
subiecții declarării și membrii familiei și care nu face obiectul depunerilor la instituțiilor
financiare anual.
3. Nivelul de probare
Aspectele legate de nivelul de probare constituie una din provocările majore a activităţii CNI. Problema
nu este una inedită, constituind şi o preocupare a instituţiilor cu competenţe similare celor ale CNI din
alte state. Astfel, avînd la bază experienţa altor state, colaboratorii CNI, în procesul de administrare a
probelor, vor trebui să ţină cont de următoarele principii:
a) Legea trebuie aplicată efectiv. Pentru a obţine un rezultat, trebuie să se acţioneze, altfel norma
juridică (art.3302 din Codul penal) niciodată nu va căpăta viaţă. Presupunerile privind eventualul
eşec al condamnării persoanei pentru îmbogăţirea ilicită, uneori susţinute chiar şi de existenţa
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unor hotărîri judecătoreşti singulare nefavorabile CNI, nu pot constitui justificare pentru
inacţiune. Practica judecătorească se poate schimba: datorită avalanşei de dosare, care denotă
aceeaşi problemă (nimeni nu va putea invoca inactivitatea CNI); datorită presiunilor sociale
şi/sau din exterior. În plus, în corpul judecătoresc întotdeauna va exista, cel puţin, un judecător
care va avea o altă opinie.
b) Pentru angajarea răspunderii pentru îmbogăţirea ilicită CNI va trebui să demonstreze întrunirea
cumulativă a următoarelor condiţii: a)faptul deţinerii de către subiectul raportor, personal sau
prin intermediul unor terţi, a unor bunuri b) faptul că valoarea bunurilor depăşeşte substanţial
veniturile; c)faptul că bunurile nu aveau cum să fie obţinute licit.
c) Prezumarea caracterului licit al dobîndirii averii (alin.3 din art.46 din Constituţia Republicii
Moldova) nu conferă „certificat de onestitate” pentru subiecţii raportori8.

8

Natura sechestrului şi a confiscării din perspectiva Articolului 6 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului, Camelia
Bogdan, Judecător, Curtea de Apel Bucureşti.
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XI. Evaluarea impactului implementării concepţiei

Impactul
CNI

asupra

Impactul
economic

Impactul
social

Pentru ipoteza în care problemele definite vor fi
eliminate

Pentru ipoteza în care problemele definite nu vor fi
eliminate

Sporirea încrederii publicului în instituţiile Perpetuarea imaginii actuale a instituţiilor
statului;
statului;
Redarea publicului a sentimentului de dreptate;
Creşterea veniturilor la buget;
Reintrarea unor valori patrimoniale în circuitul
economic;
Consolidarea disciplinei fiscale a persoanelor
fizice şi juridice;
Consolidarea capacităţilor CNI de control al
conflictelor de interese, incompatibilităţilor şi a
veniturilor nejustificate;
Sporirea încrederii publicului în imaginea CNI;
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Scăderea graduală a veniturilor la buget,
cauzată de sentimentul de impunitate a
subiecţilor raportori;
Creşterea nivelului circuitului economic
„paralel” cu cel oficial;
Menţinerea aceluiaşi nivel de capacităţi de
control
al
conflictelor
de
interese,
incompatibilităţilor
şi
a
veniturilor
nejustificate şi o eventuală degradare a
acestora din cauza descurajării personalului
CNI;
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