
Etapele elaborării și amânării reformei CNI 

În luna septembrie 2014, ministrul Justiţiei de atunci Oleg Efrim a emis un ordin privind crearea unui grup 
de lucru interinstituțional compus din reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, CNA, organizaţiilor 
nonguvernamentale din domeniul anticorupţie, experţi internaţionali anticorupţie şi în materie de 
confiscare civilă, precum şi 4 reprezentanţi ai CNI, care se elaboreze un proiect de reforme a CNI.  
Membrii grupului de lucru au fost asistați de reprezentanți ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 
Moldova, UNDP și ABA ROLI.  

"Efortul grupului de lucru este orientat către sporirea credibilităţii CNI prin fortificarea mecanismului de 
verificare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate, declaraţiilor de interese personale, controlul 
respectării prevederilor legale privind conflictul de interese şi regimul de incompatibilităţi impus 
persoanelor care exercită o funcţie de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor 
publici şi persoanelor cu funcţii de conducere, precum şi prin asigurarea independenţei instituţionale şi 
operaţionale a acestei instituţii", preciza în decembrie 2014, Oeg Efrim, pe atunci ministru al Justiției în 
exercițiu. 

Grupul de lucru a definitivat un pachet de legi, care au fost expediate spre examinare Consiliului Europei, 
astfel încât să corespundă standardelor internaționale. 

La mijlocul lunii februarie pachetul de legi a fost făcut public pe portalul particip.gov.md şi discutat de 
experţi. 

Pe 7 mai, premierul Chiril Gaburici a anunţat că intenționează să vină în următoarele trei luni cu o reformă 
la Centrul Național Anticorupție, Comisia Națională de Integritate și Poliție. Potrivit Lui Gaburici, 
conducerea acestor instituții trebuie aleasă public cu participarea unei comisii independente. Chiril 
Gaburici era dispus să-i încadreze în aceste activități și pe organizatorii protestului din 3 mai (Platforma 
DA), cărora le propune o întâlnire pe teritoriu neutru. 

Pachetul de legi ajunge pe agenda şedinţei Guvernului din 10 iunie, dar examinarea şi aprobarea lui este 
amânată. 

Pe 13 iunie 2015, Membrii Comisiei Naționale de Integritate fac cu o declaraţie în care critică proiectul de 
reformare a acestei instituții și acuză Ministerul Justiției că intenționează să creeze o „instituție monstru” 
și să deraieze de la cursul european în combaterea corupției. Într-o scrisoare deschisă semnată de către 4 
dintre cei 5 membri ai CNI (nu a semnat doar președintele CNI, Anatolie Donciu) aceștia își exprimă 
îngrijorarea că instituția, care urmează să fie redenumită în Centrul Național de Integritate va fi 
transformată într-o instituție de tip ”dictatorial”. 

În şedinţa din 16 iunie, pachetul este pus iarăşi pe agenda Guvernului, dar vicepremierul Victor Osipov a 
propus ca aceste proiecte să fie retrase de pe ordinea de zi pe motiv că nu vor avea o susținere în 
Parlament din cauza lipsei unei majorități. De cealaltă parte, ministrul Educației, Maia Sandu, a menționat 
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că pe acest subiect trebuie să se pronunțe miniștri, iar Parlamentul să-și asume decizia pe care o va lua 
Guvernul.  În același timp, premierul Chiril Gaburici și-a exprimat regretul că aceste proiecte nu au fost 
susținute de colegii săi. „Îmi pare rău, este o iniţiativă bună și europeană”, a declarat Gaburici. 

Neadoptarea pachetului de legi a provocat dezamăgirea reprezentanţilor Uniunii Europene.  
„Sunt foarte dezamăgit de faptul că procesul de vot nu a avut loc. Reforma Comisiei Naţionale de 
Integritate este o prioritate fundamentală pentru Uniunea Europeană şi pentru asistenţa noastră. Regret 
foarte mult că nu s-a votat. Este important ca această lege să ajungă cât mai curând în Parlament”, a 
declarat şeful Delegaţiei UE la Chişinău Pirkka Tapiola, pentru Jurnal TV. 
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