
Proiect 

 

LEGE 

privind completarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea corupției 

 

 

ArticolulI - Legea nr.90 din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea 

corupţiei (Monitorul Oficial, 2008, nr. 103-105, art. 391), cu modificările ulterioare: 

 

1. Se completează cu Capitolul II
1 

cu următorul cuprins: 

„Capitolul II
1
 

Raportarea actelor de corupție de către persoanele care sunt obligate s-o facă 

 

Articolul 12
1 

Obligația de raportare a actelor de corupție 

(1) Prin derogare de la prevederile art. (4) și a art. (18),normele prezentului capitol 

urmează a fi aplicate următoarelor persoane: 

a) care exercită o funcție publică, funcție publică cu statut special sau funcție de 

demnitate publică indiferent de modul în care au fost învestite, încadrul autorităților publice sau 

instituțiilor publice; 

b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcție sau o însărcinare, în 

măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influiența, în cadrul serviciilor publice; 

c) care exercită atribuții de control, potrivit legii; 

d) care acordă asistență specializată unităților prevăzute la lit. a) și b), în măsura în care 

participă la luarea deciziilor sau le pot influiența; 

e) care dețin o funcție de conducere într-un partid sau într-o organizație social politică; 

f) alte persoane fizice decît cele prevăzute la lit. a) – e), care prestează servicii juridice în 

condițiile prevăzute de lege. 

(2) Persoanele indicate în alin.(1) sunt obligate să raporteze actele de corupție,cele 

conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional, care le-au devenit cunoscute. 

 

Articolul 12
2 

Procedura de raportare și termenul de examinare a informației cu 

privire la actele de corupție comise 

Persoanele indicate în art. 12
1
, care au aflat despre comiterea actelor de corupție și a celor 

conexe corupției, a faptelor de comportament corupțional, sunt obligate într-un termen de cel 

mult 3  zile să informeze cu bună credință despre aceasta. Informația poate fi depusă la Centrul 

Național de Anticorupție, laorganul de conducere sau la organul ierarhic superior al persoanei 

care raportează.  

 

Articolul 12
3 

Măsurile de protecție și actele interzise 

(1) Este interzisă persecutarea sau efectuarea altor acțiuni sau inacțiuni care au drept 

scopintimidarea persoanei care urmează să raporteze actele de corupție. 



(2) Următoarele acte sunt strict interzise: 

a) amenințări sau încălcări comise împotriva sănătății, proprietății, onoarei, demnității 

persoanei care declară și a rudelor acesteia; 

b) amenințări sau încălcări împotriva drepturilor și libertăților, activității profesionale și 

de afaceri a persoanei care declară și a rudelor acesteia; 

c) crearea obstacolelor în promovarea în funcție, avansarea în trepte de salarizare, 

stimularea și exercitarea altor drepturi și interese legitime a persoanei care declară  și a rudelor 

acesteia; 

d) discriminarea, crearea intenționată a obstacolelor în exercitarea sarcinilor sau 

atribuțiilor de serviciu de către persoana care declară și a rudelor acesteia. 

 

 

Articolul 12
4
 Drepturile și obligațiile persoanelor care raportează 

1) Persoanei care oferă mită, dar raportează această acțiune de corupție înainte ca ea să 

fie detectată, urmează ai fi restituită valoarea mitei. 

2) Persoana care raportează actele de corupție, are dreptul să solicite organelor 

competente întreprinderea măsurilor necesare pentru prevenirea actelor de încălcare a drepturilor 

și intereselor legitime, atunci cînd este intimidată. 

 

Articolul 12
5
Răspunderea  

(1) În cazul în care persoana obligată nu comunică informația cu privire la comiterea unor 

acte de corupție organelor competente, aceasta urmează a fi trasă la răspundere disciplinară.  

(2) Persoanele care încalcă actele indicate la art. 12
3
, în funcție de natura și gravitatea 

acestora, urmează a fi trași și la răspundere contravențională. În cazul în care persoanei care a 

raportat i-au fost provocate prejudicii, aceasta urmează a fi despăgubită de făptuitor în 

conformitate cu legislația.”. 

 

2. Articolul 17 se completează cu lit. (e
2
) cu următorul cuprins: 

„e
2
) neîndeplinirea de către persoanele  indicate în art.12

1 
a obligației de raportare a 

actelor de corupție, a celor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional;”. 

 

Dispoziții finale și tranzitorii 

 

Articolul II. Organizarea executării prezentei legi  

Guvernul, în termen de 3 luni:  

a) va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în 

concordanţă cu prezenta lege;  

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
 

 

 

 

 

 PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 


