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Cu privire la eficientizarea activităților anticorupție și reforma justiției 

------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

          1. Se creează: 

1) Consiliul de coordonare a politicilor anticorupție și reformei justiției  pe 

lîngă Prim-ministru; 

2) Biroul consultativ pe politici anticorupție și reforma justiției pe lîngă 

Prim-ministru.  

 

2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor 

consultative privind politicile anticorupție și reforma justiției pe lîngă Prim-

ministru indicate în pct. 1 și 2 (se anexează).    

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\Birouconsilanticorup\consiliu.birou-redactat-ro.docx 

 

Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 

REGULAMENT 

privind organizarea și funcționarea  

organelor consultative privind politicile anticorupție  

și reforma justiției pe lîngă Prim-ministru  

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și funcționare a 

Consiliului de coordonare a politicilor anticorupție și reformei justiției (în 

continuare – Consiliu) și a Biroului consultativ pe politici anticorupție și reforma 

justiției (în continuare – Birou).  

 

2. Consiliul este un organ creat în scopul coordonării politicilor, reformelor 

și activităților în domeniul prevenirii și combaterii corupției, actelor conexe 

corupției și spălării banilor și în domeniul justiției. 

 

3. Biroul este un organ consultativ, creat în scopul monitorizării, evaluării, 

elaborării și implementării politicii statului și a reformelor în domeniul prevenirii 

și combaterii corupției, actelor conexe corupției și spălării banilor și în domeniul 

justiției.  
 

II. COMPONENȚA ȘI ATRIBUȚIILE CONSILIULUI 
 

4.  Consiliul este format din conducătorii autorităților statului responsabile 

de domeniile justiție, anticorupție și combaterea spălării banilor. Consiliul este 

condus de către Prim-ministru. Componența Consiliului este aprobată prin decizia 

Prim-ministrului. Ministrul justiției este membru din oficiu al Consiliului. 

 

5. Consiliul are următoarele atribuții: 

1) examinează problemele stringente din domeniul anticorupție și spălării 

banilor semnalate de către Prim-ministru, prezentînd informații și recomandări 

pentru măsuri eficiente de prevenire și combatere a corupției și reforma justiției în 

partea ce ține de contracararea fenomenului corupției; 

2) contribuie la elaborarea viziunii Guvernului asupra unor procese de 

reformă în domeniile vizate;  

3) prezintă propuneri privind eficientizarea politicilor de combatere și 

prevenire a fenomenului corupției și spălării banilor și prezintă recomandări pe 

marginea programelor și strategiilor de prevenire și combatere a corupției și 
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spălării banilor, elaborate de ministere și de alte autorități ale administrației 

publice; 

4) îndeplinește alte sarcini și adoptă deciziile necesare pentru asigurarea 

progresului pe dimensiunea prevenirii și combaterii corupției și spălării banilor, 

precum și pentru îmbunătățirea sectorului justiției din Republica Moldova. 
 

III. COMPONENȚA ȘI ATRIBUȚIILE BIROULUI  

 

6. Biroul este format din experți internaționali și naționali în domeniile 

anticorupție și reformare a justiției. Biroul este asistat în activitatea sa de personal 

permanent. Cancelaria de Stat acordă Biroului suport operațional și logistic.  

 

7. Biroul are următoarele atribuții: 

1) analizează fenomenul corupției din Republica Moldova, inclusiv cadrul 

legal și instituțional în domeniile justiției, prevenirii și combaterii corupției, 

spălării banilor; 

2) identifică și informează Prim-ministrul despre factorii de blocaj în 

implementarea reformelor din domeniile indicate la subpct. 1; 

3) monitorizează și evaluează impactul implementării politicilor publice în 

domeniile indicate la subpct. 1;  

4) oferă consultații Prim-ministrului în elaborarea politicilor publice în 

domeniile prevenirii și combaterii corupției, actelor conexe corupției, spălării 

banilor și reformei justiției; 

5) formulează recomandări Prim-ministrului și membrilor Consiliului  

privind măsurile orientate spre eficientizarea și reformarea instituțiilor 

responsabile de domeniul justiției și anticorupție; 

6) solicită de la autoritățile publice materialele necesare în procesul de 

elaborare a propunerilor referitoare la proiectele de acte normative ce țin de 

competența Biroului; 

7) asistă autoritățile publice în elaborarea proiectelor de acte normative ce 

țin de procesele de reformă discutate în Consiliu;  

8) monitorizează procesul de implementare a deciziilor și de evaluare a 

rezultatelor;  

       9) propune Prim-ministrului ordinea de zi a ședințelor Consiliului, 

organizează ședințele Consiliului și comunică cu membrii Consiliului în acest 

scop; 

10) facilitează legătura dintre Prim-ministru, autoritățile publice  și 

partenerii internaționali; 

11) exercită alte atribuții la solicitarea Prim-ministrului. 

 
 

IV. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI 

 

8.  Consiliul se întrunește la inițiativa Prim-ministrului.  
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9.  Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoștința membrilor Consiliului de 

către Birou cu cel puțin trei zile înainte de data desfășurării ședinței.  

 

         10. La ședințele Consiliului pot participa și membrii Biroului. În funcție de 

agenda ședințelor Consiliului, Prim-ministrul poate invita la ședințe și alte 

persoane.  

        

11. Lucrările Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, semnat de 

către Prim-ministru. 

 

12. Informația despre activitatea Consiliului, deciziile, ordinea de zi a 

ședințelor se publică pe pagina web a Guvernului, cu excepția deciziilor și 

subiectelor din ordinea de zi care nu se publică în vederea protejării informației ce 

constituie secret de stat sau a căror publicare poate prejudicia procesul de 

înfăptuire a justiției ori poate aduce atingere vieții private a persoanelor. 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă

la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la eficientizarea activităţilor

Proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire cu privire la eficientizarea 

activităţilor anticorupţie şi reforma justiţiei a fost elaborat de către Cancelaria 

de Stat.

Necesitatea elaborării proiectului este condiţionată de impulsionarea 

activităţii Guvernului în domeniul combaterii corupţiei şi reformei justiţiei, 

pornind de la prevederile Declaraţiei cu privire la recunoaşterea caracterului 

captiv al statului Republica Moldova, adoptată prin Hotărîrea Parlamentului 

nr.39/2019.

Avînd în vedere faptul că Parlamentul prin Declaraţia nominalizată a 

denunţat controlul ilegal şi anticonstituţional exercitat asupra Procuraturii 

Generale, sistemului judecătoresc, CNA, ANI ş.a., Guvernul are obligaţia de a 

participa activ la elaborarea şi promovarea pachetului de acte normative necesare 

pentru eliberarea instituţiilor menţionate şi readucerea activităţii acestora în albia 

legalităţii. Proiectul prevede crearea, pe lîngă Prim-ministru, a Consiliului de 

coordonare a politicilor anticorupţie şi reformei justiţiei a Biroului consultativ pe 

politici anticorupţie şi reforma justiţiei.________________

Proiectul menţionat nu transpune legislaţia Uniunii Europene.

Consiliul de coordonare a politicilor anticorupţie şi reformei justiţiei pe 

lîngă Prim-ministru, fiind un organ consultativ nu va substitui activitatea CNA, 

ANI, Procuraturii Generale, SPCSB, Ministerului Justiţiei, CSM sau altor organe 

care activează în conformitate cu legea, dar va monitoriza cu atenţie situaţia şi 

evoluţiile din domeniile nominalizate şi va consilia Prim-ministrul în procesul de 

formulare a soluţiilor şi identificării instrumentelor necesare pentru remedierea 

situaţiei în domeniile respective. Consiliul va oferi Guvernului expertiză la 

elaborarea proiectelor de politici şi actelor normative din domeniile anticorupţie, 

combaterea spălării banilor, precum şi modernizării activităţii organelor 

procuraturii şi sistemului judecătoresc în domeniu. Pe lîngă Prim-ministru va fi 

creat şi Biroul consultativ pe politici anticorupţie şi reforma justiţiei, format din



experţi internaţionali şi naţionali, finanţat din surse externe, care va monitoriza 

procesul de elaborare şi implementare a politicii statului şi a reformelor în 

domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei şi în domeniul justiţiei.
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Implementarea proiectului de hotărîre nu necesită cheltuieli suplimentare 

din bugetul de stat._____________________________________________________
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