1

CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Societatea civil? solicit? Parlamentului amânarea adopt?rii
proiectului de Lege a integrit??ii (proiect nr. 267)
paik · Thursday, June 30th, 2016

Societatea civil? î?i exprim? îngrijorarea fa?? de inten?ia de adoptare grabnic? a proiectului Legii
integrit??ii nr. 2671. Proiectul con?ine no?iuni ?i referiri la institu?ii care se reg?sesc în textele
altor proiecte de legi cu privire la integritate care au fost votate recent ?i înc? nu au intrat în
vigoare. Pentru a evita riscul adopt?rii acestui proiect de lege f?r? o coordonare cu celelalte legi ?i
f?r? o dezbatere în acest sens cu societatea civil?, organiza?iile semnatare solicit? amânarea
examin?rii ?i adopt?rii proiectului nr. 267 pân? la publicarea pachetului de legi cu privire la
integritate.
Chiar dac? organiza?iile civile con?tientizeaz? faptul c? adoptarea proiectului de lege nr. 267 este
dictat? de includerea acesteia în lista de priorit??i a Foii de Parcurs privind agenda de reforme
prioritare care expir? la 31 iulie 2016 (p. 1.2.), este importat de a fi asigurat? calitatea prevederilor
noilor legi inclusiv în corela?ia cu pachetul de legi relevante cu privire la integritate deja adoptate
de parlament.
Proiectul va înlocui Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea ?i combaterea corup?iei.
Proiectul con?ine prevederi referitoare la integritatea actorilor din domeniul public, cu un spectru
foarte larg, inclusiv integritatea politic? ?i finan?area partidelor, integritatea institu?ional?
(declararea intereselor personale, declararea cadourilor, asigurarea accesului la informa?ii cu
caracter public, etc.), controlul integrit??ii în sectorul public, sanc?ionarea lipsei de integritate,
explicarea no?iunilor de acte de corup?ie ?i celor asimilate corup?iei, dar ?i referiri la no?iuni ?i
institu?ii noi, prev?zute într-o serie de legi adoptate de Parlament în mai-iunie 2016 (Legea cu
privire la evaluarea integrit??ii institu?ionale, Legea cu privire la Centrul Na?ional de Integritate,
Legea privind declararea averilor ?i intereselor personale ?i cadrul legal conex acestora), care pîn?
în prezent nu au fost publicate. În aceste condi?ii exist? riscul unor discrepan?e dintre proiectul nr.
267 al Legii integrit??ii ?i legile susmen?ionate.
În acest context, societatea civil? aten?ioneaz? c?, de fapt, proiectul face o trecere în revist? a
reglement?rilor deja existente, nefiind clar cum va contribui acesta la realizarea scopului stabilit.
Proiectul nu ofer? mecanisme de identificare ?i înl?turare a riscurilor de corup?ie ?i de sanc?ionare
a agen?ilor publici pentru manifest?ri de corup?ie. De asemenea, dat fiind faptul ca obiectul acestui
proiect de lege sunt entita?ile publice, apare întrebarea trecerii partidelor politice sub inciden?a
acestuia.
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Pornind de la cele enun?ate, organiza?iile semnatare solicit? Parlamentului Republicii Moldova :
1. S? amâne examinarea ?i adoptarea proiectului de Lege a integrit??ii nr. 267 pân? la publicarea
setului de legi cu privire la integritate adoptate de c?tre Parlament în lectur? final? fie pe site-ul
Parlamentului, fie în Monitorul Oficial, astfel încît societatea civil? ?i ceilal?i actori interesa?i s?
poat? consulta corela?ia textelor.
2. Înainte de examinarea ?i adoptarea proiectului legii nr. 267 Parlamentul s? organizeze în termeni
proximi consult?ri publice pentru o analiz? minu?ioas? a oportunit??ii ?i suficien?ei proiectului
legii nr. 267 în contextul celorlalte legi cu privire la integritate.

Textul integral al apelului este disponibil aici.
Semnatarii apelului:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asocia?ia pentru o Guvernare Eficient? ?i Responsabil? (AGER),
Centrul de Resurse Juridice din Moldova,
Asocia?ia pentru Democra?ie Participativ? (ADEPT),
Asocia?ia Promo-LEX,
Transparency International-Moldova,
Institutul pentru Politici ?i Reforme Europene(IPRE),
Asociatia Presei Independente,
Centrul pentru Investigatii Jurnalistice.
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