
1 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

Secțiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Moldova în domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la 19 decembrie 2018, la Chișinău 

 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale         În urma aderării României la Uniunea Europeană (UE), la 1 

ianuarie 2007, frontiera cu Republica Moldova a devenit frontieră 

externă a UE. În calitatea sa de stat membru, România apreciază 

aderarea Republicii Moldova la valorile UE, prin participarea activă 

şi asumată la inițiative cum ar fi Politica Europeană de Vecinătate 

(European Neighbourhood Policy - ENP) şi Parteneriatul Estic al UE 

(Eastern Partnership - EaP). 

În acest context, lupta împotriva corupției, îndeosebi în punctele 

comune de trecere a frontierei, a fost identificată de ambele state ca 

fiind o prioritate de maximă importanță. Cele două ministere de 

resort din România şi din Republica Moldova au inițiat cooperarea în 

domeniul prevenirii şi combaterii corupției în rândul personalului din 

cadrul instituțiilor proprii, prin acțiuni comune specifice.  

Până în prezent, conlucrarea în domeniul prevenirii şi combaterii 

infracțiunilor s-a realizat în temeiul unor documente ce ofereau un 

cadru amplu de cooperare, cum ar fi Acordul dintre Guvernul 

României, Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniștri al 

Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalității, semnat 

la Kiev la 6 iulie 1999, ratificat prin Legea nr. 70 din 16 martie 2001, 

şi Declarația Comună dintre ministrul administrației şi internelor din 

România şi ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova, 

semnată la Chișinău la 27 ianuarie 2010.  

În urma consultărilor cu partenerii de la Chișinău şi ținând cont 

de specificitatea domeniului, s-a constatat necesitatea încheierii unor 

documente care să permită o cooperare punctuală, pe probleme 

concrete, cu o eficiență sporită. În acest sens, pe parcursul ultimilor 

ani, o serie de structuri competente ale Ministerului Afacerilor 

Interne au încheiat documente de lucru, sub forma unor planuri de 

acțiune, pe relația cu Centrul Național Anticorupție din Republica 

Moldova.  

Având în vedere paleta largă de activități şi necesitatea 

eficientizării eforturilor comune în domeniu s-a propus încheierea 

unui document unitar, care să includă toți participanții la demersul 

privind lupta împotriva corupției în cele două state.   

Încheierea Acordului de cooperare face posibilă întărirea 

conlucrării, într-un domeniu foarte actual, precum cel al prevenirii și 

combaterii corupției şi va sprijini în mod nemijlocit reforma 

instituțională în care se află angrenate autoritățile de resort de la 

Chișinău. 

În baza măsurilor aprobate prin Memorandumul nr. 

278329/10.04.2014, în perioada 2014-2016, a fost negociat prin 

corespondență Acordul de cooperare între Ministerul Afacerilor 
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Interne din România şi Centrul Național Anticorupție din Republica 

Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.  

În luna noiembrie 2016 partea română a propus o serie de 

modificări, respectiv ridicarea nivelului la care urmează să se încheie 

proiectul de acord în cauză, dar și introducerea în text a 

reglementărilor necesare care vizează prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 

Propunerile părții române au fost acceptate și s-a convenit 

demararea procedurilor interne pentru obținerea aprobărilor necesare 

din partea Guvernului în vederea finalizării negocierilor și semnării 

acordului în cauză la nivel interguvernamental. 

Drept urmare, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost 

elaborat și supus spre aprobarea Guvernului, Memorandumul nr. 

767021/20.03.2018 cu tema: ″Finalizarea negocierilor și semnarea 

Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul 

Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii corupției″. 

Acordul de cooperare a fost semnat la data de 19 decembrie 

2018, la Chișinău, de către domnul general de brigadă Gheorghe 

Nucu Marin, secretar de stat în MAI al României, pentru partea 

română, iar pentru partea moldoveană de către domnul Bogdan 

Zumbreanu, directorul Centrului Național Anticorupție din Republica 

Moldova.  

 

2. Schimbări preconizate Acordul reglementează o serie de aspecte, precum: 

- formele de cooperare; 

- desemnarea autorităților competente pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Acordului;  

-   transmiterea datelor cu caracter personal, precum și stocarea, 

revizuirea, rectificarea și ștergerea acestor date; 

-   securitatea datelor, responsabilitate și drepturile persoanelor 

vizate; 

- dispoziții cu caracter procedural, cum ar fi: aplicarea 

Acordului, intrare în vigoare, modalități de denunțare, amendare sau 

modificare, soluționarea diferendelor etc. 

        În cadrul cooperării, Părţile stabilesc, de comun acord, 

mecanisme şi măsuri în vederea evaluării stadiului şi evoluţiei 

fenomenului corupţiei, precum şi pentru prevenirea eficientă şi 

combaterea efectivă a acestuia. Tot astfel, autoritățile competente ale 

Părţilor pot încheia Planuri de acţiuni pe domeniile lor de interes. 

      Cooperarea dintre Părţi se va realiza prin: 

 schimb de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii 

corupţiei; 

 măsuri sau acţiuni comune, grupuri comune de lucru; 

 schimb de specialişti şi acordarea de asistenţă tehnică şi 

organizatorică reciprocă în vederea constatării şi cercetării 

infracţiunilor; 

 schimb de documentaţie, legislaţie, publicaţii şi rezultate ale 

cercetărilor ştiinţifice în domeniul de interes comun; 

 transmiterea de informaţii operative, cu excepţia informaţiilor 

clasificate, care pot ajuta la prevenirea, descoperirea şi cercetarea 

infracţiunilor de corupţie, precum şi a infracţiunilor asimilate şi/sau 

în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei naţionale a statelor Părţilor. 
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3. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

22.   Impactul asupra întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,  

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 

1 
2019 2020 2021 2022 2023 

7 
2 3 4 5 6 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

     (i) impozit pe profit - - - - - - 

     (ii) impozit pe venit - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

     (i) impozit pe profit - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: - - - - - - 

     (i) contribuţii de asigurări - - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care:  

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

     (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

     (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

     (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

     (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: - - - - - - 

     (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

     (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

- - - - - - 

a) buget de stat - - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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reducerea veniturilor bugetare 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

7. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de 

act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

 

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

11 Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este 

legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul de 

act normativ are ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor 

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 



5 
 

administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte 

normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 

 

 

Proiectul urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 7-a - Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ prezentat a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, fiind afişat pe pagina de internet 

a MAI la data de ___.___.2019. 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

Secțiunea a 8-a - Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente  

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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În forma prezentată, proiectul Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la 19 

decembrie 2018, la Chișinău, a fost însușit de către toate instituţiile interesate. 
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