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I. Despre CAPC 

 
 
DENUMIRE: Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)                          
 
ECHIPA:  
Galina BOSTAN, Președinte 

Mariana KALUGHIN, Vicepreședinte 

Lilia IONIȚA, coordonator de proiecte 

Stela PAVLOV, coordonator de proiecte 

Viorel PÎRVAN, coordonator de proiecte 

Radu JIGĂU, jurist 

Dina SEMINAHIN, contabil 

Dan IFTODI, specialist IT 

 
STATUT: ONG 
 
SEDIU: Chișinău, str. Sfatul Țării 27, of.06 
 
TEL/FAX: (373) 22 23 83 84 
 
SITE: www.capc.md 
 
Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) este o organizație non-guvernamentală, înregistrată la 
Ministerul Justiției la data de 19 aprilie 2000. 
 
Scopurile CAPC: contribuirea la reducerea nivelului corupției în țară pînă la un nivel, care nu ar afecta 
drepturile și libertățile cetățenilor; ridicarea nivelului conștientizării pericolului pe care-l prezintă 
fenomenul corupției pentru stat; studierea nivelului pătrunderii corupției în societate și stat; 
determinarea sferelor care au fost în cea mai mare măsură afectate de corupție; considerând că corupția 
are loc acolo unde nu există transparență, ridicarea nivelului transparenței în activitatea instituțiilor 
statale și celor politice; considerând că organele unui stat democratic își desfășoară activitatea pe contul 
și în interesul societății, stabilirea unui monitoring al societății asupra activității organelor statului. 
 
Principalele domenii în care CAPC s-a implicat în această perioadă sunt: expertiza coruptibilității 
proiectelor de acte legislative; expertiza vulnerabilității proiectelor actelor normative din perspectiva 
drepturilor omului; elaborarea de studii și cercetări în domeniul anticorupție și justiție (inclusiv sondaj de 
opinii privind nivelul de satisfacție a justițiabililor); consiliere publică prin intermediul liniei fierbinți; 
monitorizarea autorităților publice; elaborarea instrumentelor în scopul prevenirii corupției  (baza de date 
www.interese.md); crearea instrumentelor metodologice pentru monitorizarea și evaluarea politicilor și 
instrumentelor anticorupție, 
 
CAPC a diseminat experiența sa în domeniul expertizei coruptibilității la sesiunea plenară GRECO,  
metodologia CAPC fiind evaluată ca una din cele mai bune practici din Europa în acest domeniu, iar Ghidul 
și Studiul privind eficiența mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilității au fost recomandate ca 

http://www.capc.md/
http://www.interese.md/
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resurse valoroase pentru țările care doresc să pună în aplicare expertiza coruptibilității. În același timp, 
experiența CAPC în domeniul expertizei coruptibilității ca  bune practici a fost prezentată în Albania, Duma 
de Stat a Federației Ruse, Republica Kazahstan și Ucraina .  
 
CAPC este membru al Alianței Anticorupție din Republica Moldova (www.alianta.md), care reunește 
actori ai societății civile și oferă posibilitatea ONG-urilor membre să facă schimb de informații cu privire 
la activitățile existente, iar Guvernul preia comentariile de la membrii săi.  
 
Începând din martie 2014 CAPC este partener asociat la Southeast Europe Leadership for Development 
and Integrity (SELDI) (www.seldi.net) - o coaliție anticorupție și bună guvernare din Europa de Sud-est, 
implicând parteneri din nouă țări. Rețeaua funcționează pe baza strategiei comune și a agendei de acțiune 
convenite. Obiectivul Inițiativei regionale este de a contribui la o societate civilă dinamică din regiune, 
capabilă să participe la dezbateri publice și să influențeze procesul politic și de luare a deciziilor în 
domeniul combaterii corupției și bunei guvernări. 
 
CAPC este membru al Coaliției pentru protecția avertizorilor de integritate din Europa de Sud-Est, 
coaliție formată din organizații ale societății civile din 10 țări: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, 
Croația, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România și Serbia. Coaliția va acționa pentru a se 
asigura că avertizorii de integritate sunt tratați în mod echitabil și că dezvăluirea acestora conduce la 
schimbări pozitive. De asemenea, va promova beneficiile avertizării privind avertizarea spre îmbunătățirea 
responsabilității guvernamentale și corporative și va încerca să sporească percepțiile publice ale 
avertizorilor. Acesta va servi ca o umbrelă pentru advocacy, legislație și dezvoltare politică, sprijin pentru 
avertizare și consiliere, informații publice și mass-media, precum și o rețea de schimb de experiență și 
informații. 
 
  

http://www.alianta.md/
http://www.seldi.net/
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II. Expertiza vulnerabilității actelor normative prin prisma drepturilor omului  

 

În 2015 CAPC a continuat implementarea Proiectului "Expertiza 
vulnerabilității actelor normative prin prisma drepturilor omului". 
Proiectul a fost implementat cu suportul Civil Rights Defenders în 
perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015. În cadrul Proiectului a 
fost efectuată în continuare expertiza legislației Republicii Moldova 
din perspectiva drepturile omului, în vederea identificării și eliminării 
problemelor cadrului legal care favorizează apariția, perpetuarea sau 
creșterea situațiilor de încălcare a drepturilor omului, inclusiv a 
egalității de gen, precum și pentru sporirea transparenței procesului 
legislativ, informarea publicului despre conținutul proiectelor și 
mediatizarea largă a riscurilor proiectelor de acte normative 
discriminatorii.  

 
Astfel, în 2015 CAPC a expertizat în total 44 proiecte de legi (800 pagini) dintre care 34 au fost preluate 
de pe pagina web a Parlamentului, iar 10 proiecte la solicitarea expresă a Centrului pentru reforme 
judiciare și a Ministerului Justiției.  În cele 44 de rapoarte experții CAPC au formulat în total 335 de obiecții 
referitoare la elementele de vulnerabilitate identificate.  
 

În 2015 CAPC a organizat 6 conferințe de presă în cadrul cărora au fost prezentate constatările experților 

CAPC atestate în proiectele de legi și vulnerabilitățile care sunt de natură să afecteze drepturile omului.  
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Adițional, au fost redactate și diseminate 15 comunicate de presă la cele mai relevante proiecte de legi 

care conțineau norme cu potențial de a afecta drepturile omului. Referințe la activitatea de expertiză a 

CAPC s-au conținut în 27 de articole din mass-media scrisă și electronica.  

La finele activității de expertiză a proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului a fost 

întocmit un Studiu privind eficiența expertizei. Studiul a arătat o eficiență de 59,09% de obiecții 

formulate de CAPC şi acceptate de Parlament.  Studiul a fost prezentat în cadrul unui eveniment public 

(masă rotundă) la care au fost prezenți reprezentanți ai Parlamentului, Ministerului Justiției, Avocatului 

Poporului, ai societății civile cu expertiză în domeniu.  
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III. Promovarea măsurilor restaurative în cazurile de corupție 

 

Proiectul „Promovarea măsurilor restaurative în cauzele de 
corupție” a fost implementat de CAPC în perioada aprilie 2015 
– martie 2016 cu suportul financiar al Fundației Soros 
Moldova.  

 
Proiectul a reprezentat o continuare a Proiectului „Noi soluții și abordări în combaterea corupției”, 
dezvoltat de CAPC cu suportul programului ”Buna Guvernare” a Fundației Soros în anul 2014. În cadrul 
Proiectului s-a urmărit constituirea unor parteneriate (încheierea acordurilor de cooperare cu partenerii 
Proiectului - instituții publice) pentru promovarea și diseminarea informațiilor privind instrumentele 
restaurative aplicate în cauzele de corupție (repararea prejudiciului cauzat prin acte de corupție, 
înaintarea acțiunilor de regres, anularea contractelor încheiate sub imperiul unui act de corupție, 
aplicarea sechestrului și confiscării (speciale și extinse) în cauzele de corupție în România etc.), elaborarea 
curriculei de instruire, constituirea corpului de formatori, precum și organizarea și dezvoltarea cursurilor 
de instruire în domeniul aplicării instrumentelor restaurative în cazurile de corupție.  
 
De asemenea, în cadrul Proiectului a fost asigurată elaborarea și promovarea unui proiect de act normativ 
care a inclus propunerile de înlăturare a deficiențelor atestate în procedurile restaurative, reflectate în 
Studiul CAPC, elaborat și lansat public în 2014.  
 
Pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire a fost elaborat un set din 6 materialele 
instructive, inclusiv a fost elaborată o Curriculă distinctă pentru cursurile de instruire în domeniul 
aplicării instrumentelor restaurative în cauzele de corupție. 
  
Pe parcursul anului 2015 au fost organizate cinci runde de instruire la care au participat în jur de 86 de 
participanți.  
 

  

  
 

Urmare a totalizării numărului de participanți pentru cele cinci runde de instruire s-a atestat următoarea 
distribuție a persoanelor instruite:  
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 31 judecători,  

 22 procurori,  

 10 ofițeri de urmărire penală din cadrul CNA, 

 11 reprezentanți ai CNI 

 12 avocați 
 
Activitățile de organizare a cursurilor de instruire au fost desfășurate de CAPC în strînsă cooperare cu 
reprezentanții Programului „Buna guvernare” a Fundației Soros Moldova și ai Institutului Național al 
Justiției. 
 
O parte importantă a cursurilor de instruire a fost consacrată prezentării experienței României în aplicarea 
măsurilor de siguranță în cauzele de corupție: sechestrul, confiscarea specială și confiscarea extinsă. 
Sesiunea respectivă de instruire a fost susținută de un expert redutabil din România – doamna Camelia 
Bogdan, judecător la Curtea de apel București. Sesiunea de instruire respectivă a fost cel mai înalt 
apreciată de către participanții la cursurile de instruire, aceștia apreciind la cel mai înalt nivel 
oportunitatea și utilitatea unor asemenea instruiri. În același timp, s-a invocat necesitatea continuării 
cursurilor de instruire în domeniul respectiv, ținînd cont, în special, de faptul că subiectul confiscării 
extinse este nou pentru practicienii din R. Moldova, nu există încă practici și jurisprudență relevantă 
privind aplicarea acestui instrument.  
 

  

 

Din interviul doamnei Bogdan pentru portalul www.moldovacurata.md  
”Pe lângă o pedeapsă disuasivă, proporționată cu gravitatea faptei, confiscarea atrage o 
mulțumire din partea societății. Trebuie ca procurorii să strângă dovezi și pentru documentarea 
activității infracționale, și pentru obținerea unei soluții de condamnare. De preferință să fie cu 
executare, pentru ca dumneavoastră să trageți un semnal puternic, ca ceilalți membri din 
magistratură să nu-și mai permită, eventual, în viitor, să comită o astfel de faptă de corupție. 
Confiscarea de la terți – luăm cazul judecătorului care ia mită. Pune acei bani pe numele mamei, 
o casă pe numele soției. Atenție: divorțul nu este mod de dobândire ilicită a proprietății. Chiar dacă 
continuă să stea cu fosta soție sau dacă stă cu o amantă și de dragul copiilor lasă totul fostei soții 
– trebuie să identifici, să cobori la fiecare și să-i pui să dovedească de unde a avut bani și cum 
anume a dobândit. Dacă s-a dobândit cu titlul gratuit, trebuie confiscat produsul infracțiunii din 
mâinile oricui este. Dacă pretinde că a dat bani ca să cumpere un bun, trebuie de văzut de unde a 
avut bani să cumpere acel bun. Regula este: criminalitatea nu produce venituri și da, confiscarea 
este cea mai utilă armă în combaterea oricărei infracțiuni generatoare de profit, indiferent dacă 
vorbim de infracțiuni de corupție, spălări de bani, alte infracțiuni economico-financiare”. 

 

http://www.moldovacurata.md/
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Totodată, promovarea măsurilor restaurative a fost asigurată prin elaborarea unor propuneri de lege 
ferenda și prezentarea acesteia decidenților (CNA) pentru promovarea în procedura legislativă obișnuită. 
Amendamentele propuse de CAPC au fost preluate de către CNA și fac parte din proiectul Legii integrității. 
 

Rezultatele proiectului au fost prezentate și dezbătute în cadrul unei Conferințe finale la care au participat 

reprezentanții partenerilor și beneficiarilor-cheie ai Proiectului: CSM, CNA, CNI, procuratura, avocați, 

inclusiv participanții la instruiri. De asemenea, la eveniment, au participat reprezentanții Parlamentului, 

Ministerului Justiției, precum și ai societății civile. Expertul-formator internațional – doamna Camelia 

Bogdan, judecător la Curtea de apel București a avut o intervenție specială privind aplicarea măsurilor 

restaurative în România: confiscarea specială și confiscarea extinsă și aspecte comparate dintre R. 

Moldova și România. În cadrul evenimentului a fost prezentat și proiectul de lege, elaborat de către 

experții contractați de CAPC. 

  
 

Participanții la conferință, în special, reprezentanții INJ și CNA au reconfirmat suportul lor și deschiderea 

de a promova și aplica ulterior produsele Proiectului: Curricula de instruire și proiectul de modificare a 

legislației.  

 

  



 
 RAPORT DE ACTIVITATE 2015 

 

CENTRUL DE ANALIZĂ ȘI PREVENIRE A CORUPȚIEI 9 

 

IV. Consolidarea eforturilor societății civile in monitorizarea reformei sectorului justiției 

 

 

Proiectul „Consolidarea eforturilor societății civile de 
monitorizare a reformei sectorului justiției” și-a propus să 
concentreze eforturile a două ONG-uri: „Centrul de Analiză 
şi Prevenire a Corupției” şi „Juriștii pentru Drepturile 
Omului” www.lhr.md de monitorizare a noilor mecanisme 
de selecție şi evaluare a performanțelor judecătorilor şi 
evoluției carierei acestora (inclusiv, prin intermediul 
portalului www.magistrat.md).  
 

 
 
Proiectul a fost implementat în perioada mai - decembrie 2015, cu suportul financiar al Programului 
USAID de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept în Moldova (ROLISP), finanțat de USAID 
 
În 2014, CAPC a elaborat o Metodologie de monitorizare a colegiilor și a monitorizat propriu-zis cîteva 
ședințe ale lor. În concluziile Raportului consolidat de monitorizare din 2014 s-a menționat că  

„Monitorizarea constantă a colegiilor și formularea unor recomandări din partea societății civile 
poate să ofere beneficii organelor de autoadministrare judecătorească și justițiabililor. [...]  
acest gen de monitorizare poate să contribuie la ridicarea nivelului de responsabilizare și 
creșterea eficienței activității colegiilor în procesul de selecție și evaluare a performanțelor 
judecătorilor.”.  

 
Necesitatea continuării procesului de monitorizare a ședințelor colegiilor CSM a fost susținută și de 

reprezentanții CSM și a organelor subordonate, ceea ce a fost reflectat și în Raportul de activitate a 

Colegiului de evaluare a performanțelor pentru anul 2014: 1  

„Pe parcursul anului 2014, atît de către OSCE cît și de către CAPC a fost efectuată o analiză asupra 

activității Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în cadrul căreia au fost depistate 

atît neajunsuri cît și îmbunătățiri în activitatea acestui colegiu. [...] pentru efectuarea unei analize 

ample, obiective și solide este necesară monitorizarea activității acestui colegiu pe parcursul a 

cel puțin 2 ani și nu doar asistarea parțială în cadrul unei singure ședințe petrecute de către 

colegiu. Mai mult ar fi binevenit ca în cadrul întocmirii unei astfel de analize/raport, reprezentanții 

acestor instituții să participe la controlul efectuat de către membrii Colegiului în cadrul instanțelor 

judecătorești.” 

Procesul de monitorizare în perioada de referință a avut în vizor: 

 5 ședințe a Colegiului de selecție și carieră a judecătorilor, în cadrul cărora au fost examinați 80 
de candidați; 

 1 ședință a Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în cadrul căreia au fost 
examinați 13 candidați. 
 
Raportul de monitorizare a colegiilor prezentat în cadrul unui eveniment public în decembrie 2015 a 
reținut un șir de constatări privind activitatea colegiilor în 2015, precum și a înaintat un șir de recomandări 
de ameliorare a activității acestora și de sporire a transparenței și responsabilității pentru deciziile 
adoptate.  

 

http://www.lhr.md/
http://www.magistrat.md/
http://capc.md/docs/RAPORT_CONSOLIDAT_DE_MONITORIZARE.doc
http://csm.md/files/Hotaririle%20CEvaluare/2014/Nota_InformativaCE2014.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle%20CEvaluare/2014/Nota_InformativaCE2014.pdf
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Facilitarea accesului publicului larg la informațiile privind evoluția carierei judecătorilor  a fost asigurată 
prin traducerea în rusă și inserarea unor noi module în baza de date www.magistrat.md. A fost creat un 
nou modul pentru site-ul web "OBSERVAȚII", care permite: conectarea cu Facebook, Twitter și Google 
pentru a comenta sau a se înregistra ca utilizator (în cazul în care utilizatorul nu are un cont în rețeaua 
socială); comentarii de filtrare (poate fi setată să filtreze cuvinte - este utilă pentru a evita cuvintele 
vulgare în comentarii); comentariile vizitatorilor pot fi sortate după mai multe criterii - popularitate, data 
de plasare (ascendentă și descendentă). Peste 400 profiluri ale judecătorilor  din baza de date au fost 
traduse în rusă.  
 

În cadrul aceluiași Proiect a fost elaborat un Ghid 
pentru justițiabili privind angajarea răspunderii 
disciplinare a judecătorilor 
 

 

Ghidul conține răspunsuri și explicații privind pașii care trebuie întreprinși de către justițiabili pentru a 
solicita tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor: temeiurile tragerii la răspundere disciplinară 
sancțiunile disciplinare aplicate judecătorilor, unde se depune sesizarea etc. De asemenea au fost incluse 
informații despre organele menite să asigure disciplina judecătorilor, lista actelor normative relevante, 
pagini oficiale web relevante și informații de contact ale Consiliului Superior al Magistraturii. Ghidul a fost 
promovat prin diferite mass-media, bannerul ghidului a fost plasat pe mai multe portaluri web 
(www.lhr.md, www.magistrat.md, www.civic.md, www.curaj.tv, www.curaj, net), pentru a redirecționa 
utilizatorul direct la document, au fost publicate articole complexe referitoare la ghid, precum și a fost 
asigurată promovarea acestuia prin paginile tematice din rețelele sociale (Facebook, Odnoklassniki, 
Vkontakte, Twitter), care conține mai mult de 5 000 de utilizatori activi. 
 

  

  

 
ss  

http://www.magistrat.md/
http://capc.md/pdf/GHID_RDJ_MK_versiunefinala_18.06.2015_SD.doc.pdf
http://capc.md/pdf/GHID_RDJ_MK_versiunefinala_18.06.2015_SD.doc.pdf
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V. Expertiza coruptibilității 

 

 

În 2015 CAPC a continuat activitatea de expertiză a coruptibilității 
proiectelor actelor normative, proiect lansat încă din 2006. Proiectul, va fi 
implementat de CAPC în  perioada 1 septembrie 2015  – 1 septembrie 
2016.  
Proiectul ”Expertiza Coruptibilității” în faza a VI este susținut financiar 
de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from 
Kingdom of the Netherlands 
 

 
În cadrul derulării acestui Proiect CAPC s-a angajat să dezvolte activități ce țin de:  

I. Expertiza coruptibilității proiectelor actelor legislative şi altor acte normative înregistrate în 
Parlament şi a proiectelor actelor normative la solicitarea expresă a unor autorități, cu prezentarea 
ulterioară a rapoartelor de expertiză Parlamentului şi autorităților solicitante. 

II. Menținerea şi administrarea bazei de date on-line privind activismul deputaților în Parlament, 
care include informații privind proiectele actelor legislative inițiate şi promovate de către deputații în 
Parlament, informații privind participarea deputaților în dezbateri şi formularea de către aceștia a 
propunerilor şi declarațiilor. Baza de date permite jurnaliștilor şi altor persoane interesate să utilizeze 
informația din baza de date a CAPC pentru a aprecia activismul aleșilor poporului. 

III. Informarea publicului despre legislația în curs de elaborare prin organizarea conferințelor de 
presă şi diseminarea comunicatelor de presă, pentru oferirea posibilității publicului larg de a cunoaște 
noile modificări legislative şi/sau oferirea timpului suficient pentru a contesta promovarea unor legi în 
detrimentul interesului public, de asemenea publicul va putea să aprecieze şi calitatea legilor promovate 
de partidele politice reprezentate în Parlament. 
 
În perioada de referință CAPC a supus expertizei coruptibilității 75 proiecte de acte legislative preluate 
de pagina web a Parlamentului. Experții CAPC au formulat obiecții referitoare la 969 elemente de 
coruptibilitate identificate în toate proiectele expertizate.  
 
Activitatea de expertiză s-a finalizat cu elaborarea Studiului privind eficiența expertizei coruptibilității în 
sesiunea de toamnă 2015 și sesiunea de primăvară 2016 ale Parlamentului, în care au fost punctate 
principalele tendințe și constatări cu privire la procesul legislativ din această perioadă, precum și 
constatări privind calitatea legilor din perspectiva coruptibilității. 
 
Eficiența rapoartelor de expertiză a coruptibilității întocmite de experții CAPC a fost măsurată prin 
verificarea acceptării a 380 obiecții referitoare la elemente concrete de coruptibilitate formulate în cele 
29 rapoarte de expertiză la proiectele de legi care au fost deja adoptate și publicate în Monitorul Oficial 
fie au fost retrase. Legiuitorul a acceptat 153 de obiecții, ceea ce reprezintă un randament de 40%. În 
perioada respectivă (2015-2016) legiuitorul a acceptat cel mai frecvent remedierea riscurilor de 
coruptibilitate depistate în proiectele de legi de către experți în următoarele categorii: IV. Transparența 
și acces la informații (100%); V. Răspundere și responsabilitate (71%),  VII. Formulări lingvistice (44%). 
 
În constările Studiului s-a menționat că majoritatea îngrijorărilor exprimate în studiile anterioare ale CAPC 
privind eficiența expertizei coruptibilității nu au fost eliminate/soluționate pe parcursul celor două sesiuni 
parlamentare. Toate aspectele urmărite constant în rapoartele CAPC de expertiză a coruptibilității sunt în 
declin:  

 nivelul de fundamentare și suficiența argumentării proiectelor actelor normative este în scădere 
continuă; 

http://capc.md/files/STUDIU_EC_2015-2016_24.09.2016_%20final.pdf
http://capc.md/files/STUDIU_EC_2015-2016_24.09.2016_%20final.pdf


 
 RAPORT DE ACTIVITATE 2015 

 

CENTRUL DE ANALIZĂ ȘI PREVENIRE A CORUPȚIEI 12 

 

 transparența întregului dosar de însoțire a proiectelor de legi, rămîne în continuare o provocare 
pentru Parlament: nu este asigurat accesul la sinteza propunerilor/obiecțiilor la proiectele de legi, inclusiv, 
între două lecturi, avizele și rapoartele comisiilor parlamentare nu de fiecare dată sunt publicate pe pagina 
web a Parlamentului etc.; 

 calcularea costului legilor rămîne o provocare majoră pentru autoritățile emitente, inclusiv pentru 
instituțiile care au expertiza și infrastructura necesară (Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei; 

 în terenul de legiferare sunt admiși și intervin noi subiecți (BNM, PG), care nu sunt abilitați cu 
dreptul de inițiativă legislativă, potrivit Constituției;  

 autoritățile au intervenit cu soluții controversate pentru soluționarea problemelor din sectorul 
bancar și piața financiară: în loc să responsabilizeze exponenții acestor sectoare, adoptă soluții care îi 
absolvă practic de orice control și răspundere; 

 continuă să rămînă în afara atenției domeniul educație, cultură, culte și mass-media, dar și 
domeniul social/legislația muncii. Există unele inițiative sporadice pentru aceste două domenii, dar este 
regretabil că autoritățile nu se preocupă în mod strategic și planificat de modernizarea acestor domenii; 

 promovarea intereselor prin proiectele de legi a luat conotații alarmante, în special, în cazul 
inițiativelor deputaților; 

 în proiectele de legi au reapărut elemente de coruptibilitate, care anterior păreau să fi fost 
eliminate din tradițiile formulării normelor legislative (”este în drept”, ”poate”) elemente care lărgesc 
marja discreționară a funcționarilor; 

 Parlamentul continuă să ignore riscurile de coruptibilitate semnalate în rapoartele de expertiză, 
inclusiv ale CAPC. În perioada vizată de Studiu (2015-2016), gradul de acceptare și remediere a riscurilor 
de coruptibilitate a scăzut cu 9%. 
 

 

În perioada de referință, CAPC a continuat să mențină baza de date cu privire la 
activismul deputaților http://deputati.capc.md/: au fost introduse 80 de 
stenograme ale ședințelor Parlamentului,  a fost actualizată lista deputaților, 
inclusiv CV-urile acestora, ținând seama de faptul că 23 de deputați ai 
Parlamentului au părăsit partidele politice pe listele cărora au intrat în 
Parlament și, astfel, devenind neafiliate; în același timp, au fost introduse 205 
inițiative legislative ale deputaților. 

 
Au fost elaborate 24 comunicate de presă privind proiectele care prezentau riscuri iminente de 
coruptibilitate, precum și au fost organizate 12 conferințe de presă privind proiectele cu potențial impact 
negativ din perspectiva coruptibilității.  
 

  
 
 

http://deputati.capc.md/
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Rezultatele proiectului au fost prezentate în cadrul unei conferințe finale la care au participat deputați, 
reprezentanți ai Secretariatului Parlamentului, ai Ministerului Justiției, Centrului Național Anticorupție și 
ai organizațiilor societății civile.  
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VI. Rezumatul proiectelor implementate de CAPC în 2016 

 

Denumire proiect Perioada de 
implementare 

Finanțator Valoarea 
suportului 
financiar 

Număr 
personal  
implicat 

Expertiza vulnerabilității 
actelor normative prin 
prisma drepturilor omului  

01.01.2015-
31.12.2015 

Civil Rights 
Defenders  

32,000,00 EUR 
 

 
16 

Promovarea măsurilor 
restaurative în cazurile de 
corupție 

01.04.2015-
31.08.2016 

Fundația Soros 
Moldova 

36,815,00 USD 8  

Consolidarea eforturilor 
societății civile in 
monitorizarea reformei 
sectorului justiției 

05.05.2015-
31.12.2015 

ROLISP (USAID) 28,440,00 USD 
 

9  

Expertiza coruptibilității 01.09.2015-
31.08.2016 

MATRA 40,760,00 EUR 12 

 


