
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
 

 

C:\Users\Анна\Desktop\Operatori\HOTARARI\10456\10456-redactat-ro.docx 

 

Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege 

 privind răspunderea ministerială 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege privind 

răspunderea ministerială. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege privind răspunderea ministerială  

 

Guvernul a examinat proiectul de lege privind răspunderea ministerială, 

înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 72 din 25 februarie 2020) de către  

dl Igor Munteanu, deputat în Parlament, și comunică următoarele. 

 Inițiativa legislativă este înaintată în corespundere cu art. 73 din Constituția 

Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea 

nr. 797/1996. 

Responsabilitatea reprezintă o valoare consacrată de Constituția Republicii 

Moldova, care constă în obligația de a suporta consecințele nerespectării unor 

reguli de conduită, obligație ce se impune autorului faptei contrare acestor reguli 

și care poartă întotdeauna amprenta dezaprobării sociale a unei asemenea 

conduite. 

Legiferarea conduitei exponenților puterii executive și, în special, 

reglementarea consecințelor unor acțiuni contrare statutului deținut de aceștia 

constituie o condiție sine qua non a unui stat de drept, întemeiat pe supremația 

legii, separația puterilor în stat, asigurarea drepturilor omului și respectarea legilor 

de către toți cetățenii, organele statului, persoanele care exercită funcții publice, 

organizațiile necomerciale etc. 

În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (2) din Constituția Republicii 

Moldova, cetățenii cărora le sunt încredințate funcții publice, precum și militarii 

răspund pentru îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce le revin și, în cazurile 

prevăzute de lege, depun jurământul cerut de ea. 

Potrivit proiectului, răspunderea ministerială sau a membrilor Guvernului  

îmbracă forma de răspundere politică (colectivă și individuală) și răspundere 

juridică (penală, contravențională, civilă sau disciplinară). 

În legătură cu instituția răspunderii ministeriale sunt relevante 

reglementările din legislație. 

Art. 104 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova prevede că Guvernul 

este responsabil în fața Parlamentului și prezintă informațiile și documentele 

cerute de acesta, de comisiile lui și de deputați. 

Totodată, norma constituțională de la art. 105 alin. (1) statuează că Guvernul 

și fiecare dintre membrii săi sunt obligați să răspundă la întrebările sau la 

interpelările formulate de deputați. 

 Art. 2 alin. (6) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern stabilește că 

Guvernul este responsabil de activitatea sa în fața Parlamentului. Membrii 

Guvernului poartă răspundere pentru domeniile de activitate de care sunt 

responsabili și pentru activitatea Guvernului în ansamblu. 
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Principiul responsabilității colective și individuale a membrilor Guvernului 

este consacrat prin art. 3 lit. e) din legea sus-menționată.  

Art. 28 din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de 

specialitate prevede: 

„(1) Fiecare ministru şi director general al altei autorități administrative 

centrale sunt obligați să își îndeplinească mandatul cu respectarea Constituției 

Republicii Moldova şi a actelor legislative şi normative, precum şi în conformitate 

cu programul de activitate a Guvernului. 

(2) Miniștrii, în calitatea lor de membri ai Guvernului, sunt responsabili 

politic, în mod solidar cu ceilalți membri, pentru activitatea Guvernului şi pentru 

actele acestuia în fața Parlamentului. 

(3) Miniștrii sunt responsabili personal în fața Prim-ministrului pentru 

activitatea ministerului pe care îl conduc şi pentru domeniile de activitate 

încredințate acestuia. 

[…] 

(5) Miniștrii şi directorii generali ai altor autorități administrative centrale 

organizează şi implementează sistemul de management financiar şi control intern 

în cadrul ministerelor/autorităților administrative centrale şi poartă răspundere 

pentru administrarea bugetului şi a patrimoniului public aflat în gestiune. 

(6) În cazurile prevăzute de legislație, pe lângă răspunderea personală, 

miniștrii şi directorii generali ai altor autorități administrative centrale răspund 

disciplinar, civil, contravențional sau penal, inclusiv după expirarea mandatului 

lor.” 

Art. 23 din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii  

de demnitate publică stipulează: 

„(1) Demnitarul îşi exercită mandatul cu bună-credință. În cazul încălcării 

acestei prevederi, demnitarul poartă răspundere personală.  

(2) Încălcările comise în exercițiul mandatului atrag răspunderea 

disciplinară, civilă, contravențională sau penală în condițiile legii.  

(3) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către persoana cu 

funcție de demnitate publică a obligațiilor, prerogativelor şi competențelor sale, 

indiferent de prezența culpei, poate atrage după sine revocarea sau eliberarea din 

funcție. Temeiul şi cauzele revocării sau eliberării din funcție din motive 

imputabile demnitarului se vor indica în actul administrativ corespunzător. 

(4) Demnitarul are dreptul să atace în instanța judecătorească actul 

administrativ de eliberare din funcție doar în cazul când legea statuează acest 

drept.” 

 În ceea ce privește conținutul proiectului, menționăm următoarele. 

 Referitor la art. 16 alin. (2), atragem atenția că, pornind de la prevederile 

art. 60 alin. (1) și art. 72 alin. (3) lit. n) din Constituția Republicii Moldova, 

Parlamentul este organul reprezentativ suprem și unica autoritate legislativă care 

are deplina competență pentru a adopta reglementări de natură penală 

(infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora). Însă semnalăm că legea 
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penală a Republicii Moldova este supusă principiului codificării. În acest sens, 

Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 este un act legislativ unic, expus 

într-o formă unitară, omogenă, care cuprinde toate normele juridice din dreptul 

penal. Astfel, faptele ce constituie infracțiuni urmează a fi indicate în Codul penal 

al Republicii Moldova nr. 985/2002, și nu la nivel legislativ extrapenal. 

 Suplimentar, în legătură cu prevederile art. 16 alin. (2), trebuie de adăugat 

faptul că, în Hotărârea nr. 12 din 28 martie 2017, Curtea Constituțională a statuat: 

 „83. […] legiuitorul trebuie să dozeze folosirea mijloacelor penale în funcție 

de valoarea socială ocrotită […]. 

 84. […] în exercitarea competenței de legiferare în materie penală, 

legiuitorul trebuie să țină seama de principiul potrivit căruia incriminarea unei 

fapte ca infracțiune trebuie să intervină ca ultim resort în protejarea unei valori 

sociale, ghidându-se după principiul „ultima ratio”, care semnifică că legea 

penală este unica măsură ce poate atinge scopul urmărit, altele de ordin civil, 

administrativ, disciplinar etc. fiind ineficiente în realizarea acestui deziderat.” 

De asemenea, considerăm necesar a fi supus revizuirii art. 17, în vederea 

conformării normelor procesual-penale. Astfel, precizăm că, potrivit art. 200 

alin. (3) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003, 

suspendarea provizorie din funcție o decide administrația instituției în care 

activează învinuitul ori inculpatul, în condițiile legii, la demersul procurorului care 

conduce sau, după caz, efectuează nemijlocit urmărirea penală. Concomitent, se 

va ține cont de rolul Prim-ministrului în ceea ce privește cariera membrului 

Guvernului, statuat la art. 98 alin. (6) din Constituția Republicii Moldova. Astfel, 

despre intenția și despre decizia de suspendare din funcție a unui membru al 

Guvernului va fi informat Prim-ministrul.  

 Reglementarea răspunderii membrilor Guvernului printr-un act normativ 

distinct sau operarea modificărilor, în scopul evitării eventualelor dublări și 

paralelisme, în legile în vigoare care abordează instituția răspunderii ministeriale 

rămâne la discreția înaltului for legislativ. 

Având în vedere considerentele menționate, Guvernul nu susține adoptarea 

proiectului de lege în formularea prezentată. 
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