AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Incompatibilități, restricții și limitări
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CADRUL LEGAL

1.

Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994;

2.

Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

3.

Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;

4.

Legea nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate
publică;

5.

Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;

6.

Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;

7.

Legea nr. 768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local;

8.

Legea nr. 39-XIII din 07.04.1994 despre statutul deputatului în Parlament*;

9.

Alte legi ordinare, speciale.
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DEFINIREA INCOMPATIBILITĂȚII

Definiții generale
1.
2.

Interdicție de a cumula (ocupa simultan/în același timp) două sau mai multe funcții, atribuții
contradictorii prin caracterul său.
Starea de nepotrivire între două funcții, profesii sau sarcini, care face ca o persoană să nu le
poată exercita ori ocupa în același timp.

Noțiuni
(Articolul 16 Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale)
Subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lîngă funcția publică
sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care
este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative.
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INCOMPATIBILITĂȚI
PREVEDERI LEGAL-NORMATIVE


Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (art. 25 )



(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decît cea în care a fost numit.



(2) Funcţionarul public nu este în drept să desfăşoare alte activităţi remunerate:



a) în cadrul autorităţilor publice, cu excepţiile prevăzute de lege;



b) în funcţie de demnitate publică sau în funcţie din cadrul cabinetului persoanei care exercită funcţie de demnitate publică, cu
excepţia cazului în care raporturile de serviciu sînt suspendate pe perioada respectivă în condiţiile legii;



c) prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăţilor comerciale, cooperativelor,
întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este
controlată, subordonată sau în anumite privinţe este de competenţa autorităţii în care el este angajat, cu excepţia activităţilor
ştiinţifice, didactice, de creaţie, de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competenţă în cadrul autorităţii în care este
angajat şi de reprezentare a statului în societăţile economice. Modul de cumulare a acestor activităţi cu funcţia publică se stabileşte
de Guvern;



d) în calitate de expert antrenat în proiecte implementate peste hotarele ţării, cu excepţia cazului în care raporturile de serviciu sînt
suspendate pe perioada respectivă în condiţiile legii.



(21) Funcţionarul public nu este în drept să desfăşoare activitate de întreprinzător, cu excepţia calităţii de fondator al societăţii
comerciale.
28.01.2021
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INCOMPATIBILITĂȚI
PREVEDERI LEGAL-NORMATIVE
Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (art. 25 )
(22) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin.(2), funcţionarul public care activează în alte domenii de
activitate din sectorul privat, care nu sînt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, potrivit fişei
postului, în afara orelor de program.
(23) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin.(2), funcţionarul public care este desemnat, prin act
administrativ, pentru a face parte din echipa de proiect investiţional sau de proiect de asistenţă tehnică, finanţate din împrumuturi
externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, ori din contul granturilor acordate Guvernului, precum şi din
contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii de audit sau
atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici pentru care activitatea desfăşurată în cadrul
echipei de proiect generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o exercită.
(24) Funcţionarul public nu este în drept să favorizeze, în virtutea funcţiei sale, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi
juridice.

(3) Funcţionarul public poate cumula, în cadrul autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, atribuţiile funcţiei sale cu atribuţiile
funcţiei publice temporar vacante, fapt confirmat prin actul administrativ al conducătorului.
(4) Funcţionarul public nu poate fi mandatar al unor terțe persoane în autoritatea publică în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv în
ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită.
(5) Alte incompatibilităţi şi conflicte de interese se stabilesc prin legislaţie specială.
(6) Situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin.(2), (21), (22), (23) şi (4) urmează să înceteze pe parcursul unei luni din momentul
apariţiei acesteia. Dacă nu a eliminat situaţia de incompatibilitate în termenul prevăzut, funcţionarul public este destituit din funcţie.
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L E G E NR. 199 DIN 16.07.2010
CU PRIVIRE LA STATUTUL PERSOANELOR CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ
ARTICOLUL 12 . INCOMPATIBILITĂȚI


(1) Demnitarul nu este în drept să desfăşoare orice altă activitate remunerată, cu excepţia activităților
didactice şi ştiinţifice.



(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul în care Constituţia sau legea specială ce reglementează
activitatea demnitarului conține prevederi referitoare la situaţia de incompatibilitate specifică a
demnitarului respectiv ori prevederi referitoare la o situaţie similară.



(3) Situaţia de incompatibilitate urmează să înceteze în decursul unei luni din momentul apariţiei
acesteia, dacă legea specială ce reglementează activitatea acestui demnitar nu stabileşte alt termen. Dacă
demnitarul nu va întreprinde acţiuni în vederea eliminării incompatibilităţii, iar starea de
incompatibilitate este constatată prin actul de constatare rămas definitiv, mandatul acestuia va înceta
înainte de termen, în condiţiile art.22. (Încetarea mandatului)



(4) În cazul în care încetarea situaţiei de incompatibilitate în termenul specificat la alin.(3) nu depinde
de voinţa demnitarului, acesta urmează să prezinte probe privind întreprinderea cu bună-credinţă a
acţiunilor de eliminare a acestei situaţii.
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CONSTITUȚIA REPUBLICII MOLDOVA
PREVEDERI INCOMPATIBILITĂȚI
Articolul 70.
Incompatibilităţi şi imunităţi


(1) Calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite, cu excepţia
activităţii didactice şi ştiinţifice.



(2) Alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică.



(3) Deputatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune
flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după ascultarea sa.
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CONSTITUȚIA REPUBLICII MOLDOVA
PREVEDERI INCOMPATIBILITĂȚI
Articolul 81
Incompatibilităţi şi imunităţi


(1) Calitatea de Preşedinte al Republicii Moldova este incompatibilă cu exercitarea
oricărei alte funcţii retribuite.



(2) Preşedintele Republicii Moldova se bucură de imunitate. El nu poate fi tras la
răspundere juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului.



(3) Parlamentul poate hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui Republicii Moldova, cu
votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor aleşi, în cazul în care săvîrşeşte o
infracţiune. Competenţa de judecată aparţine Curţii Supreme de Justiţie, în condiţiile
legii. Preşedintele este demis de drept la data rămînerii definitive a sentinţei de
condamnare.
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CONSTITUȚIA REPUBLICII MOLDOVA
PREVEDERI INCOMPATIBILITĂȚI
Articolul 99 Incompatibilităţi
(1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite.
(2) Alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică.


Articolul 139 Incompatibilităţi
Funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau privată
retribuită, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice.
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LEGEA NR. 436/2006 PRIVIND ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
Articolul 21. Limitarea dreptului de vot
(1) Consilierul poate fi prezent la şedinţa consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condiţiile
existenţei unui conflict de interese, atunci cînd:
c) se află în situaţie de incompatibilitate, conform prezentei legi şi Legii privind statutul alesului local, iar
incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile de la data apariţiei.
(2) Deciziile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin.(1) pot fi declarate nule, în condiţiile
legii, de către instanţa de contencios administrativ.
Articolul 24. Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier
(1) Mandatul consilierului se ridică de către consiliu în caz de:
f) incompatibilitate a funcţiei, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
Articolul 28. Încetarea înainte de termen a mandatului de primar
(2) Mandatul primarului încetează înainte de termen în caz de:
b) incompatibilitate a funcţiei, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
28.01.2021
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LEGEA NR. 436/2006 PRIVIND ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Articolul 84. Incompatibilităţi
(1) Preşedintele şi vicepreşedintele raionului, guvernatorul unităţii teritoriale autonome cu statut
juridic special, preşedintele şi vicepreşedinţii adunării populare a unităţii teritoriale autonome cu
statut juridic special, preşedinţii comisiilor permanente ale adunării populare a unităţii
teritoriale autonome cu statut juridic special, primarii şi viceprimarii, pe parcursul mandatului
lor, nu au dreptul să deţină alte funcţii retribuite sau să cumuleze o altă funcţie, prin contract sau
acord, în întreprinderi străine sau întreprinderi şi organizaţii mixte, în întreprinderi, instituţii şi
organizaţii cu orice formă de organizare juridică, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi
de creaţie.
(2) Funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al raionului, de primar şi viceprimar este
incompatibilă cu calitatea de consilier.
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LEGEA 768/2000 PRIVIND STATUTUL ALESULUI LOCAL
Art.5. (2) Mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de:
c) incompatibilitate a funcţiei, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;
(31) Comisia Electorală Centrală iniţiază procedura de ridicare a mandatului de consilier în caz de
incompatibilitate a funcţiei doar la sesizarea comisiei de către Autoritatea Naţională de Integritate. În baza
documentelor electorale pe care le deţine, Comisia Electorală Centrală decide asupra ridicării mandatului de
consilier în termen de 30 de zile calendaristice de la data informării comisiei asupra situaţiei de
incompatibilitate a funcţiei
(4) Mandatul primarului încetează înainte de termen în caz de:
a) incompatibilitate a funcţiei, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;
(5) Mandatul preşedintelui, vicepreşedintelui raionului şi viceprimarului încetează înainte de termen în caz
de:
a) incompatibilitate a funcţiei, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;
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LEGEA 768/2000 PRIVIND STATUTUL ALESULUI LOCAL
Art.7. – (1) Mandatul alesului local este incompatibil cu:
a) exercitarea altei funcţii de demnitate publică;
b) calitatea de funcţionar public în oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;
c) calitatea de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice locale (aparatul
preşedintelui raionului, primării, primărie şi preturile municipiului Chişinău, direcţii, secţii şi alte subdiviziuni),
inclusiv ale Adunării Populare a Găgăuziei şi ale Comitetului executiv al Găgăuziei;
d) calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile subordonate autorităţilor
publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale);
e) alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art.84 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală.
(2) Suplimentar la incompatibilităţile prevăzute la alin.(1) din prezentul articol, mandatul consilierului este
incompatibil cu calitatea de consilier al unui consiliu de acelaşi nivel sau de consilier al consiliului de orice
nivel din alte unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
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LEGEA 768/2000 PRIVIND STATUTUL ALESULUI LOCAL
Art.8. – (1) Alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art.7 din prezenta lege
va demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul deţinut sau îşi va depune mandatul în termen de 30 de zile
de la apariţia incompatibilităţii.
(2) În cazul în care preşedintele, vicepreşedintele raionului, viceprimarul nu respectă prevederile privind
încetarea incompatibilităţii, consiliul care l-a ales va decide, la şedinţa imediat următoare, ridicarea mandatului
alesului local respectiv, iar în caz de neadoptare a deciziei în cauză, ridicarea mandatului alesului local se va
decide pe cale judiciară, la iniţiativa oficiului teritorial al Cancelariei de Stat sau la sesizarea Autorităţii
Naţionale de Integritate.
(21) La cererea persoanelor interesate, Comisia Electorală Centrală decide ridicarea mandatului de consilier în
cazul în care consilierul nu respectă prevederile privind încetarea incompatibilităţii în termenul stabilit la alin.(1)
al prezentului articol.
(3) Primarul, în cazul cînd se află într-o stare de incompatibilitate prevăzută de lege, este revocat din funcţie fără
efectuarea unui referendum local, în baza hotărîrii judecătoreşti definitive. Procedura de revocare este iniţiată de
către oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, din proprie iniţiativă sau la cererea persoanelor interesate, inclusiv la
sesizarea Autorităţii Naţionale de Integritate
28.01.2021
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LEGEA NR. 133/2016 PRIVIND DECLARAREA AVERII ȘI INTERESELOR PERSONALE

Articolul 19. Restricţii în cazul încheierii contractelor comerciale
(1) În cazul în care subiectul declarării a încetat să-şi îndeplinească obligaţiile într-o organizaţie publică,
întreprinderea în care el sau persoane apropiate lui deţin cote în capitalul social ori lucrează în structuri
de conducere sau de revizie nu are dreptul, timp de un an, să încheie contracte comerciale cu organizaţia
publică în care a activat subiectul menţionat.
(2) Restricţiile stabilite la alin.(1) nu se aplică în cazul în care contractul a fost încheiat pînă la angajarea
în întreprinderea respectivă a persoanei care a exercitat o funcţie publică sau de demnitate publică.
Articolul 20. Limitarea reprezentării
Subiecţii declarării care şi-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu nu pot reprezenta, timp de un
an, interesele persoanelor fizice sau juridice în organizaţia publică în care au activat, nici nu pot
reprezenta persoane fizice sau juridice în probleme ce ţin de atribuţiile de serviciu îndeplinite anterior.
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ART. 3 DIN LEGEA NR. 39/1994 DESPRE STATUTUL DEPUTATULUI ÎN PARLAMENT*

Art.3. – Mandatul de deputat este incompatibil cu:
a) funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova;
b) funcţia de membru al Guvernului;
c) funcţia de Avocat al Poporului, de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului;
c1) funcţia de ales local;

d) exercitarea oricărei alte funcţii remunerate, inclusiv a funcţiei acordate de un stat străin sau
organizaţie internaţională, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice desfăşurate în afara programului
stabilit de Regulamentul Parlamentului.
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LEGEA NR. 132/2016 CU PRIVIRE LA AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Art. 28 Temeiurile de inițiere a controlului averii și al intereselor personale
1)

Autoritatea efectuează controlul averii și al intereselor personale din oficiu ori la sesizarea unor
persoane fizice sau juridice, în conformitatea cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de
efectuare a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al
conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. Sesizarea făcută de persoane
fizice sau juridice cu rea-credință atrage după sine răspunderea juridică a celui care a făcut sesizarea.

2)

Controlul din oficiu se inițiază la sesizarea președintelui or a vicepreședintelui Autorității sau a
inspectorului de integritate. Controlul din oficiu este inițiat în cazul prevăzut la alin. (3), precum și în
baza unor informații publice.

3)

Dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul
nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și
al intereselor personale.
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LEGEA NR. 158/2008 CU PRIVIRE LA FUNCȚIA PUBLICĂ
ȘI STATUTUL FUNCȚIONARULUI PUBLIC

Articolul 26. Restricţii în ierarhia funcţiei publice
(1) Funcţionarul public nu poate exercita o funcţie publică în subordinea nemijlocită a unei rude directe
(părinte, frate, soră, fiu, fiică) sau a unei rude prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate şi soră a
soţului/soţiei) în cadrul aceleiaşi autorităţi publice.
(2) Aceeaşi prohibiţie se aplică şi în situaţia în care conducătorul superior nemijlocit al funcţionarului
public are calitatea de persoană ce exercită funcţie de demnitate publică.
(3) Persoanele care se află în situaţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) vor întreprinde acţiuni în vederea
încetării raporturilor ierarhice nemijlocite în termen de 2 luni.
(4) În cazul în care condiţiile alin.(3) nu se respectă, funcţionarul public se transferă într-o funcţie care
ar exclude o astfel de subordonare, iar dacă transferul nu este posibil, acesta este eliberat din funcţia
publică deţinută.

28.01.2021
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LEGEA 133/2016 PRIVIND DECLARAREA AVERII ȘI INTERESELOR PERSONALE

Articolul 18. Restricţii legate de încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu
(1) Subiecţii declarării sînt obligaţi să comunice conducătorului organizaţiei publice în care activează sau, după
caz, Autorităţii Naţionale de Integritate despre toate ofertele de muncă pe care aceştia intenţionează să le
accepte, dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interese. Comunicarea se face în scris, în termen
de 3 zile de la primirea ofertei de muncă.
(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) nu pot să obţină beneficii neprevăzute de lege sau de contractul individual
de muncă datorită funcţiei deţinute anterior, inclusiv datorită informaţiilor de serviciu obţinute în exercitarea
funcţiei respective.
(3) Subiecţii declarării care şi-au încetat mandatul sau raporturile de muncă ori de serviciu, pe parcursul
ultimului an de muncă sau de serviciu avînd atribuţii directe de supraveghere sau control al unor organizaţii
comerciale şi necomerciale, nu au dreptul să se angajeze, timp de un an, în cadrul acestor organizaţii.
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LEGEA 133/2016 PRIVIND DECLARAREA AVERII ȘI INTERESELOR PERSONALE

Articolul 19. Restricţii în cazul încheierii contractelor comerciale
(1) În cazul în care subiectul declarării a încetat să-şi îndeplinească obligaţiile într-o organizaţie
publică, întreprinderea în care el sau persoane apropiate lui deţin cote în capitalul social ori lucrează în
structuri de conducere sau de revizie nu are dreptul, timp de un an, să încheie contracte comerciale cu
organizaţia publică în care a activat subiectul menţionat.
(2) Restricţiile stabilite la alin.(1) nu se aplică în cazul în care contractul a fost încheiat pînă la
angajarea în întreprinderea respectivă a persoanei care a exercitat o funcţie publică sau de demnitate
publică.
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Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale



Articolul 20. Limitarea reprezentării

Subiecţii declarării care şi-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu nu pot reprezenta, timp de un an,
interesele persoanelor fizice sau juridice în organizaţia publică în care au activat, nici nu pot reprezenta
persoane fizice sau juridice în probleme ce ţin de atribuţiile de serviciu îndeplinite anterior.


Articolul 21. Limitarea publicităţii

(1) Se interzice folosirea de către subiectul declarării, în interes privat, a simbolurilor oficiale ce au legătură
cu exercitarea mandatului său, a funcţiei sale publice sau de demnitate publică.
(2) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi numele subiectului declarării, însoţit de calitatea
acestuia, precum şi vocea sau semnătura acestuia în orice formă de publicitate a unui agent economic sau a
vreunui produs comercial naţional ori străin, cu excepţia publicităţii gratuite.
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SANCȚIONAREA INCOMPATIBILITĂȚILOR,
RESTRICȚIILOR ȘI LIMITĂRILOR
Articolul 23 Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale


Aliniatul (3) Fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat starea de
incompatibilitate nesoluționată constituie temei pentru încetarea mandatului, a raporturilor de
muncă ori de serviciu ale acestuia. În acest caz, prin derogare de la prevederile legilor speciale
care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate pentru
săvârșirea abaterii disciplinare nu pot consta în avertisment, mustrare sau mustrare aspră.



Aliniatul (6) Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcţie potrivit prevederilor alin.(3)–
(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcţie publică sau o funcţie de demnitate
publică, cu excepţia funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau
destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept
a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, ea nu mai poate ocupa aceeași
funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului
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CODUL CONTRAVENȚIONAL
ARTICOLUL 3134. ÎNCĂLCAREA REGIMULUI JURIDIC AL INCOMPATIBILITĂŢILOR ŞI
LIMITĂRILOR APLICABILE FUNCŢIEI PUBLICE SAU FUNCŢIEI DE DEMNITATE PUBLICĂ
ÎNCĂLCAREA REGIMULUI JURIDIC AL INCOMPATIBILITĂŢILOR ŞI LIMITĂRILOR
APLICABILE FUNCŢIEI PUBLICE SAU FUNCŢIEI DE DEMNITATE PUBLICĂ PRIN:


Încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor şi limitărilor aplicabile funcţiei publice sau funcţiei
de demnitate publică prin:



a) nesoluţionarea în termenul legal a incompatibilităţilor privind funcţia publică, funcţia publică cu
statut special, funcţia de demnitate publică sau activitatea alesului local conform legislaţiei ce
reglementează statutul acestor persoane şi conform legislaţiei privind declararea şi controlul averii şi a
intereselor personale;



b) folosirea în interes privat a simbolurilor oficiale care au legătură cu exercitarea mandatului, a
funcţiei publice sau a funcţiei de demnitate publică, admiterea folosirii numelui său însoţit de calitatea
de agent public, a vocii ori a semnăturii sale în orice formă de publicitate pentru un agent economic,
pentru un produs comercial naţional sau străin contrar prevederilor legislaţiei integrităţii şi ale
legislaţiei privind declararea şi controlul averii şi a intereselor personale,



se sancţionează cu amendă de la 50 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă
de la 120 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu sau fără
privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, inclusiv de a ocupa funcţii publice şi funcţii de
demnitate publică, pe un termen de la 6 luni la un an, sau cu amendă de la 200 la 250 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei juridice.
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CODUL CONTRAVENȚIONAL
ARTICOLUL 3135. NELUAREA MĂSURILOR PRIVIND
EXECUTAREA PREVEDERILOR LEGII PRIVIND
DECLARAREA AVERII ŞI A INTERESELOR PERSONALE


Neluarea măsurilor privind executarea prevederilor Legii privind declararea averii şi a
intereselor personale, manifestată prin:



a) omisiunea suspendării din funcţie a subiectului declarării pe perioada examinării în
instanţă a actului de constatare, în cazul în care dispozitivul actului de constatare prevede
încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu pentru încălcarea regimului
juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;



b) omisiunea eliberării din funcţie sau a transferului agentului public angajat în cadrul
entităţii publice, încălcînd regimul juridic al restricţiilor în ierarhie prevăzut de legislaţia
integrităţii şi legislaţia privind declararea şi controlul averii şi a intereselor personale,



se sancţionează cu amendă de la 120 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate,
inclusiv de a ocupa funcţii publice şi funcţii de demnitate publică, pe un termen de la 6 luni
pînă la un an.
28.01.2021
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