
Administrarea Publică, nr. 2, 2012 130

Măsuri legislative pentru prevenirea
şi combaterea corupţiei

Natalia CHEPTEA,
magistru în drept, doctorandă,

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

SUMMARY
Legislative measures for preventing and fighting corruption are a set of actions aimed at 

the identification and analysis, limiting or excluding generating phenomenon of corruption 
and those who favor it. The success of prevention have expected effect, if it is based on good 
knowledge of crime and the difficulties are intended to be solved. The importance of prevention 
activities should focus on facilitating the creation of such conditions that would cause people 
to resolve difficulties, contradictions and conflicts within the limits of law. Therefore, the pre-
vention is one of the conditions to ensure the security of the rule of law.

Activitatea eficientă de diminuare şi înlă-
turare a corupţiei este în directă dependenţă 
de implementarea simultană a unui întreg 
complex de măsuri legislative şi mecanisme 
de prevenire a corupţiei. Astfel, activitatea 
de prevenire a corupţiei, prin finalităţile sale, 
este un mijloc de reglementare a raporturilor 
sociale în scopul identificării cauzelor corup-
ţiei, precum şi în scopul diminuării efectelor 
fenomenului, atât prin interacţiunea unor 
măsuri economico-sociale, educaţional-pe-
dagogice, organizaţional-instituţionale şi de 
drept, cât şi prin îmbinarea diferitelor niveluri 
preventive. Într-un sens restrâns, activitatea 
de prevenire este o totalitate de acţiuni în-
dreptate spre identificarea şi analiza, limita-
rea sau excluderea fenomenelor generatoare 
de corupţie, precum şi celor care o favorizea-
ză. 

Dat fiind faptul că corupţia ca fenomen 
poartă un caracter, preponderent, sistemic, 
activitatea preventivă care este realizată prin 
aplicarea măsurilor legislative necesită con-
ceptualizare şi sistematizare, astfel încât po-
litica preventivă să fie bine justificată, accep-
tând reale zone de risc în utilizarea resurselor 
instituţionale. Acest lucru este realizat prin 
aplicarea şi implementarea corectă a obiec-
tivelor activităţii de prevenire a corupţiei, şi 
anume:

- obiectivul strategic; 

- obiectivul tactic.
Obiectivul strategic al activităţii de pre-

venire a corupţiei este determinarea nivelu-
lui corupţiei prin trasarea, implementarea şi 
monitorizarea unor acţiuni generale de pre-
venire care constau în următoarele:  

- identificarea şi neutralizarea cauzelor şi 
condiţiilor care generează şi/sau favorizează 
corupţia;

- identificarea şi neutralizarea fenomene-
lor şi proceselor care determină comiterea, 
creşterea şi răspândirea infracţiunilor de co-
rupţie, cum ar fi factorii ce determină forma-
rea unei mentalităţi asociale corupte;

- identificarea şi excluderea condiţiilor 
concrete care determină comiterea infracţi-
unilor de corupţie de către persoane aparte;

- definirea formelor şi metodelor contro-
lului corupţiei.

Obiectivele  tactice ale activităţii de pre-
venire a corupţiei sunt:

- influenţarea profilactică asupra dinami-
cii, structurii, cauzelor corupţiei la nivel gene-
ral, precum şi nivelului de percepere socială a 
corupţiei (prevenire generală);

- prevenirea corupţiei în domenii concre-
te ale vieţii sociale sau în anumite segmente 
sociale (prevenire specială);

- prevenirea comiterii infracţiunilor de co-
rupţie de către persoane concrete (preveni-
rea individuală). [1]
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Consideraţiile expuse mai sus sunt trans-
puse în Legea cu privire la prevenirea şi com-
baterea corupţiei nr. 90-XVI din 25.04.2008 
[2] sub aspect de măsuri legislative care nu 
sunt altceva decât garanţiile prevenirii co-
rupţiei. Acestea sunt politicile şi practicile 
din domeniul respectiv care reprezintă un 
complex de măsuri legislative, instituţionale, 
economice, sociale şi morale, realizate prin 
reglementarea: 

a) organizării activităţii autorităţilor publi-
ce; 

b) conduitei funcţionarilor publici, a per-
soanelor cu funcţii de demnitate publică şi a 
altor persoane care prestează servicii publi-
ce; 

c) organizării expertizei anticorupţie a 
proiectelor de acte legislative şi a proiectelor 
de acte normative ale Guvernului, discutării 
publice a proiectelor elaborate, evaluării ris-
curilor instituţionale de corupţie; 

d) modului de formare şi de administrare 
a finanţelor publice; 

e) participării societăţii civile şi accesului 
la informaţie în procesul decizional; 

f ) accesului la informaţia despre măsurile 
de prevenire a corupţiei şi rezultatele aplică-
rii lor; 

g) sectorului privat al economiei naţiona-
le; 

h) prevenirii legalizării veniturilor obţinu-
te ilicit; 

i) activităţii politice şi procesului electoral.
Prin urmare, organizarea activităţii auto-

rităţilor publice şi a funcţionarilor publici ca 
măsură de prevenire a corupţiei se asigură 
prin reglementările legislaţiei care prevăd: 

- delimitarea strictă a atribuţiilor autori-
tăţilor publice şi ale funcţionarilor acestora, 
bazată pe principiile transparenţei şi obiec-
tivităţii;

-controlul ierarhic şi controlul societăţii ci-
vile asupra activităţii autorităţilor publice şi a 
funcţionarilor acestora; 

-  perfecţionarea structurii serviciului pu-
blic şi a procedurii de soluţionare a proble-
melor ce vizează interesele persoanelor fizice 
şi juridice; 

-  baza materială şi garanţiile sociale pen-
tru desfăşurarea activităţii, în raport cu com-
petenţa şi responsabilităţile aferente funcţiei; 

- stabilirea unor exigenţe speciale, restric-
ţii şi interdicţii, criterii de angajare, de numire 
şi de promovare în funcţie, necesare exclude-
rii conflictelor de interese, apărării regimului 
constituţional, a drepturilor şi intereselor le-
gitime ale persoanelor fizice şi juridice; 

- echilibrul adecvat între imunităţile de 
jurisdicţie acordate diverselor categorii de 
funcţionari publici. 

O pârghie importantă de prevenire a co-
rupţiei în organizarea activităţii autorităţilor 
publice şi funcţionarilor publici este exerci-
tarea funcţiilor publice care urmează să asi-
gure: 

- stabilirea regulilor de conduită în raport 
cu specificul exercitării fiecărei funcţii publi-
ce sau de demnitate publică; 

- respectarea regulilor deontologice în ca-
drul autorităţilor publice prin aplicarea mă-
surilor disciplinare şi de altă natură persoa-
nelor care încalcă normele instituite; 

- cunoaşterea şi respectarea cu stricteţe a 
actelor normative care reglementează activi-
tatea funcţionarului public, a persoanelor cu 
funcţii de demnitate publică şi a altor persoa-
ne care prestează servicii publice; 

- aprobarea de măsuri care ar înlesni sem-
nalarea de către funcţionarii publici, de per-
soanele cu funcţii de demnitate publică şi de 
alte persoane care prestează servicii publice 
a actelor de corupţie de care au luat cunoş-
tinţă în exerciţiul funcţiei.

Un alt instrument de diagnosticare spe-
cific şi deosebit de important în prevenirea 
corupţiei este efectuarea expertizei antico-
rupţie asupra proiectelor de acte legislative 
şi normative care are drept scop evaluarea 
conţinutului acestora cu standardele antico-
rupţie naţionale şi internaţionale, în vederea 
identificării normelor care favorizează sau 
pot favoriza corupţia şi elaborarea recoman-
dărilor pentru excluderea sau diminuarea 
efectelor acestora.

Expertiza anticorupţie a proiectelor de 
acte legislative şi a proiectelor de acte nor-
mative ale Guvernului se efectuează în mo-
dul stabilit de Guvern (Hotărârea Guvernului 
privind expertiza anticorupţie a proiectelor 
de acte legislative şi normative nr. 977 din 
23.08.2006) [3], după următoarele criterii: 

a) ponderea, în cuprinsul proiectului, şi 
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eventualul efect al normelor de trimitere şi al 
normelor de blanchetă; 

b) nivelul atribuţiilor de reglementare 
date în competenţa autorităţilor administra-
ţiei publice; 

c) identificarea conflictelor normelor de 
drept; 

d) gradul responsabilităţilor şi atribuţiilor 
date funcţionarilor publici; 

e) evaluarea procedurilor administrative 
de control (interior sau ierarhic superior); 

f ) nivelul cerinţelor impuse beneficiarilor 
de anumite drepturi; 

g) gradul de transparenţă a funcţionării 
autorităţilor publice.

Prevenirea şi combaterea eficientă a co-
rupţiei este imposibilă fără curăţarea ca-
drului legislativ de norme care generează 
corupţia (norme corupţiogene) şi care spo-
resc eventualitatea actelor de corupţie. Prin 
urmare, expertiza anticorupţie este un in-
strument important de prevenire a corupţi-
ei, iar succesul procesului dat va  contribui la 
sporirea transparenţei procesului legislativ în 
ansamblu, precum şi la excluderea normelor 
juridice care, la aplicare, ar putea genera situ-
aţii coruptibile.

Evaluarea riscurilor de corupţie constituie 
una dintre cele mai recente şi mai moderne 
metode menite să ridice nivelul integrităţii şi, 
prin  aceasta, să combată corupţia în institu-
ţiile publice. Potrivit metodei noi, accentul se 
plasează nu atât pe lupta directă împotriva 
corupţiei, cât pe atingerea aceluiaşi scop prin 
intermediul unei integrităţi sporite. Există di-
ferite forme şi modalităţi de evaluare a riscu-
rilor de corupţie, una dintre aceste metode, 
care are drept rezultat elaborarea Planurilor 
de integritate, constituie autoevaluarea ris-
curilor de corupţie. 

În Republica Moldova măsura de preve-
nire în evaluarea riscurilor instituţionale de 
corupţie este stipulată ca activitate perma-
nentă a componentei instituţionale a Stra-
tegiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-
2015, aprobată prin Hotărârea Parlamentului 
Republicii Moldova nr. 154 din 21.07.2011 
[4], şi în alin. (4) art. 7 din Legea cu privire la 
prevenirea şi combaterea corupţiei nr. 90-
XVI din 25.04.2008 [2]. Pe plan internaţional, 
evaluarea riscurilor instituţionale este pre-

văzută ca măsură de prevenire a corupţiei 
în art. 5 al Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor 
Unite împotriva corupţiei, adoptată la New 
York la 31 octombrie 2003 şi ratificată de Re-
publica Moldova prin Legea nr. 158-XVI din 
06.07.2007 [5]. 

Procedura de autoevaluare este stabilită 
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldo-
va nr. 906 din 28.07.2008 privind aprobarea 
Metodologiei de evaluare a riscurilor de co-
rupţie în instituţiile publice [6]. În baza hotă-
rârii menţionate, organele centrale de spe-
cialitate ale administraţiei publice îşi autoe-
valuează riscurile de corupţie, cu elaborarea 
planurilor de integritate, cu obligaţia rapor-
tării Guvernului despre rezultatele obţinute. 
Evaluarea riscurilor presupune operarea cu 
mai multe instrumente, cum ar fi evaluarea 
proceselor de lucru; procedurilor de lucru şi a 
fluxurilor de lucru; evaluarea structurii orga-
nizaţionale şi a fişelor de post etc. 

Însumând cele expuse, constatăm că doar 
în baza unei evaluări a riscurilor de corupţie 
devine posibilă perfecţionarea rezistenţei in-
stituţiei împotriva încălcărilor integrităţii.

O altă măsură legislativă de prevenire a 
corupţiei este necesară în sistemul de achi-
ziţii publice. În acest sens, importanţa acti-
vităţii de prevenire a corupţiei în sectorul de 
achiziţii publice rezidă în determinarea mo-
dului de formare şi de administrare a finanţe-
lor publice care  se asigură prin: 

a) transparenţa şi publicitatea informaţii-
lor privind procedurile de achiziţie; 

b) utilizarea unor criterii obiective la emi-
terea deciziilor; 

c) garantarea aplicării căilor de atac în caz 
de încălcare a regulilor sau a procedurilor 
stabilite; 

d) aplicarea unor norme eficiente de con-
tabilitate, de audit şi de control; 

e) utilizarea legală şi la destinaţie a patri-
moniului public, în condiţii de economicitate 
şi eficienţă. 

Succesul activităţii de prevenire este de-
terminat şi de bunele relaţii cu publicul, fiind 
asigurată participarea activă a publicului în 
prevenirea corupţiei, informându-l despre 
necesităţile, esenţa şi efectul scontat al acţi-
unilor preventive. Tot în acest scop este im-
portantă obţinerea unui suport cooperant 
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cu mass-media în activităţile de prevenire, 
pentru asigurarea informării publicului în im-
plementarea planurilor preventive[1].

Reieşind din acest fapt şi pentru ca măsu-
rile preventive să aibă efectul scontat, aces-
tea trebuie să asigure participarea activă a 
persoanelor şi a grupurilor care nu aparţin 
sectorului public la prevenirea şi combaterea 
corupţiei prin: 

a) participare la procesul decizional; 
b) acces la informaţiile privind organiza-

rea şi funcţionarea autorităţilor administra-
ţiei publice, privind procesele lor de emitere 
a deciziilor şi de adoptare a actelor juridice 
care privesc aceste persoane şi grupuri; 

c) publicare de informaţii, de rapoarte 
periodice despre riscurile de corupţie din ca-
drul administraţiei publice; 

d) informare a societăţii în scopul creării 
unei atmosfere de intoleranţă faţă de corup-
ţie, precum şi prin implementarea programe-
lor educaţionale; 

e) furnizare de către autorităţile adminis-
traţiei publice a informaţiilor de interes pu-
blic şi prestare a serviciilor publice prin mij-
loace electronice în paginile web oficiale etc. 

Pentru a fi eficientă, activitatea preventi-
vă cere o participare şi cooperare activă între 
sectorul privat şi autorităţile publice. Preve-
nirea corupţiei cu implicarea sectorului pri-
vat urmează să asigure: 

a) reducerea dependenţei întreprinzători-
lor de presiunea administrativă la eliberarea 
de licenţe, autorizaţii, permise; 

b) promovarea cooperării între subdivizi-
unile de investigaţie operativă şi persoanele 
juridice de drept privat; 

c) ridicarea responsabilităţii persoanelor 
juridice de drept privat pentru desfăşurarea 
corectă, onorabilă şi adecvată a activităţii 
întreprinzătorilor, astfel încât aceştia să pre-
întâmpine conflictele de interese şi să încu-
rajeze aplicarea bunelor practici comerciale 
între întreprinderi, precum şi în relaţiile lor 
contractuale cu statul; 

d) stabilirea unor norme eficiente în do-
meniul contabilităţii şi auditului în vederea 
prevenirii corupţiei prin excluderea posi-
bilităţii de ţinere a unei evidenţe contabile 
neveridice, de înregistrare a unor cheltuieli 
inexistente, de utilizare a unor acte false, de 

distrugere intenţionată a evidenţei contabile 
etc. [2].

O deosebită atenţie trebuie acordată 
prevenirii legalizării mijloacelor financiar-
materiale obţinute ilicit. Transformarea mij-
loacelor financiare şi materiale, rezultate din 
infracţiuni şi alte activităţi ilicite, în mijloace 
legale este posibilă doar prin angajarea şi 
coruperea unor reprezentanţi ai serviciilor 
publice, abilitate cu gestionarea sectorului 
financiar-bancar şi administrarea banilor 
publici. În condiţiile actuale, lipsa de ones-
titate şi coruperea funcţionarilor publici 
menţionaţi este un fenomen deosebit de 
nociv, deoarece împiedică efectuarea ple-
nară şi consecventă a reformelor, contribuie 
la adâncirea crizei social-economice şi de-
termină sporirea neîncrederii populaţiei în 
soluţionarea problemelor vitale ale societă-
ţii [7, p. 64]. 

În acest sens, succcesul acţiunilor de pre-
venire în sistemul de supraveghere a venitu-
rilor trebuie să asigure: 

a) declararea veniturilor şi a proprietăţii 
de către toate persoanele fizice şi juridice; 

b) exercitarea regulilor de control al ope-
raţiunilor financiare efectuate de persoane 
fizice şi juridice, prin sistemul bancar sau în 
afara lui, în scopul prevenirii şi combaterii 
spălării banilor şi finanţării terorismului, în 
conformitate cu actele normative în vigoare 
şi cu tratatele internaţionale la care Republi-
ca Moldova este parte; 

c) aplicarea normelor privind declararea, 
controlul veniturilor şi proprietăţii. 

Prevenirea, suprimarea şi pedepsirea 
acţiunilor de comportament corupţional 
sunt necesare în procesul politic şi proce-
sul electoral. Sistemul corect de finanţare a 
partidelor politice şi campaniilor electorale 
contribuie la promovarea în funcţii elective a 
persoanelor conştiincioase şi oneste şi la pre-
venirea corupţiei politice. 

Reglementarea şi implementarea unui 
sistem corect al finanţării politice influen-
ţează finanţarea corectă a democraţiei şi re-
prezintă una dintre măsurile importante de 
prevenire a corupţiei politice.

Prevenirea corupţiei în procesul politic şi 
procesul electoral se asigură prin [2]: 

a) stabilirea unor reguli de activitate şi de 
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control al partidelor politice în conformitate 
cu legislaţia în vigoare; 

b) excluderea posibilităţii de exercitare a 
unei influenţe necuvenite de către factorii in-
terni şi externi, care impun interese de grup 
la luarea deciziilor; 

c) organizarea procesului electoral pe 
baza apărării principiilor democratice. 

Având în vedere cele expuse, conchidem 
că eficienţa activităţii preventive constituie 
un atribut esenţial al unui nivel de viaţă ca-
litativ. Cu cât sunt mai înalte rezultatele acti-
vităţii preventive, cu atât mai mult sporeşte 
gradul de securitate a societăţii în faţa tenta-
tivelor de corupere. 
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