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SUMMARY
Institute of conflicts of interests at the legislation level, was regulated 
for the first time in 2008. Despite the existence of a large specter of 
people declaring a personal interest, this study is completely dedi-
cated to state officials. In this work we analyze the notion, content 
and regulation of conflict of interests, with suggested cases, and also 
submitting proposals related to the need of fulfilling or changing the 
existent legislative framework.

Reglementarea comportamentului funcţionarului public în situaţiile con-
flictului de interese constituie prerogativa statului. Actele normative, prin 
conţinutul său, trebuie să ghideze şi să susţină funcţionarul, abordând nor-
me, în domeniul conduitei acestuia, într-o manieră succintă şi clară, evitând 
cerinţele exagerate, precum şi portiţele pentru evadare. Alăturat bazei nor-
mative, nu poate fi neglijat rolul funcţionarului public, care este obligat să 
cunoască şi să respecte regimul conflictului de interese.  

Pentru Republica Moldova, instituţia conflictului de interese este una re-
lativ nouă, care şi-a găsit reflectarea în Legea cu privire la conflictul de inte-
rese, nr. 16-XVI din 15.02.2008, în vigoare din 30 mai 2008.1 

Conform Legii nr. 16/2008, conflictul de interese este definit drept con-
flictul dintre exercitarea atribuţiilor funcţiei deţinute şi interesele personale 
ale persoanelor care cad sub incidenţa legii, în calitatea lor de persoane pri-
vate, care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obiectivă şi impar-
ţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legii.

Potrivit Ghidului OECD pentru rezolvarea conflictului de interese în ad-

1  Legea cu privire la conflictul de interese, nr. 16-XVI din 15 februarie 2008.  În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 30.05.2008, nr.  94-96.
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ministraţia publică,2 conflictul de interese implică un conflict între datoria faţă 
de public şi interesele personale ale unui funcţionar public, în care funcţiona-
rul public are interese, în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influ-
enţa necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor oficiale.

Codul model de conduită pentru agenţii (funcţionarii) publici,3 defineşte 
conflictul de interese drept o situaţie, în care un agent public are un interes 
personal de natură să influenţeze sau să pară că influenţează asupra exercită-
rii imparţiale şi obiective a funcţiilor sale oficiale (art. 13).  

Într-un limbaj uzual, am putea formula noţiunea conflictului de interese 
drept ciocnire a două interese, unul dintre care este legat de activitatea de 
serviciu, iar celălalt rezidă din preocupările private ale funcţionarului.

Deşi un conflict de interese nu înseamnă ipso facto corupţie, există o re-
cunoaştere din ce în ce mai largă a faptului că apariţia unor conflicte între 
interesele personale şi obligaţiile publice ale funcţionarilor publici, dacă nu 
este tratată corespunzător, poate conduce la corupţie.4 Conflictul de interese 
interacţionează cu abuzul de resurse administrative, abuzul de funcţia publi-
că, lipsa transparenţei în activitate şi procesul decizional, acceptarea cado-
urilor şi altor favoruri etc. Conform opiniei cercetătorului rus N. B. Gornîi, 
nu ar fi corect să avem o abordate negativă faţă de conflictul de interese, 
să-l percepem drept ceva ce necesită a fi „stârpit.” Este extrem de necesar să 
luăm o atitudine corectă. În acest sens, spre deosebire de corupţie şi abuzuri, 
conflictul de interese este un fenomen obiectiv şi cu el trebuie să ne învăţăm 
să trăim.5 Împărtăşind părerea savantului rus, considerăm totuşi că „a trăi” cu 

2  Ghidul Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru rezolvarea conflic-
tului de interese în administraţia publică, <www.oecd.org/13/19/2957377.pdf>, accesat la 
29.10.2013.
3  Recomandarea no. R (2000) 10 a Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei statelor-mem-
bre privind codurile de conduită pentru agenţii (funcţionarii) publici, adoptată  la 11 mai 2000 
la cea de-a 106-a sesiune. <http://cna.md/sites/default/files/recomandarea_coduri_de_cond_
funct_publ_rom.pdf> accesat la 12.01.2014.
4  Ghidul Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru rezolvarea conflic-
tului de interese în administraţia publică, <www.oecd.org/13/19/2957377.pdf>, accesat la 
29.10.2013.
5  Горный М. Д. Противодействие коррупции: предупреждение негативных последствий 
конфликта интересов. Электронная библиотека. <http://www.civisbook.ru/files/File/
Gornyi_prot_korr.pdf> accesat la 08.01.2014.
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un conflict de interese este prea puţin spus. Merită să studiem şi să percepem 
acest fenomen alăturat capacităţii etico-morale de a-l preveni, trata şi soluţi-
ona în termenii şi în condiţiile actelor normative existente. 

Pornind de la definirea conflictului de interese, Ghidurile şi îndrumarele 
internaţionale în domeniu divizează conflictele de interese pe mai multe tipuri: 

„Conflictul potenţial”: nu există la acel moment, dar o schimbare a si-
tuaţiei, cum ar fi transferul sau  promovarea în funcţie,  ar putea genera un 
conflict,6 un aşa tip de conflict poate exista acolo unde  funcţionarul  public 
are  un interes privat, care poate  produce/cauza/provoca  ca un conflict  de 
interese să apară undeva în viitor.7 

Exemplu. X este inspector fiscal în cadrul Direcţiei control fiscal a In-
spectoratului Fiscal Teritorial, iar fratele său este directorul unei mari com-
panii private din teritoriu.

 „Conflictul real” sau „conflictul actual:” interesul personal influenţează 
comportamentul persoanei8 şi apare în momentul în care oficialul este pus în 
situaţia de a lua o decizie care l-ar avantaja sau care ar avantaja un apropiat 
de-al său sau un partener de afaceri.9 

Exemplu. Lui N., funcţionar public în cadrul Primăriei municipale Y, i-a 
fost repartizată spre examinare plângerea cumnatului său cu privire la aloca-
rea terenului pentru construcţie. 

„Conflictul consumat,” în care oficialul public participă la luarea deciziei 
cu privire la care are un interes personal, încălcând prevederile legale.10 

6  Raportul pentru anul 2004 al Serviciului Central de Prevenire a Corupţiei din Franţa. Le 
conflit d’intérêts <www.trancparence-france.org/ewb_pages/l/le_conflit_d’intérêts.php>,   
accesat la 30.10.2013.
7  Ghidul Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru rezolvarea conflictului de 
interese în administraţia publică, <www.oecd.org/13/19/2957377.pdf>, accesat la 29.10.2013.
8  Raportul pentru anul 2004 al Serviciului Central de Prevenire a Corupţiei din Franţa. Le 
conflit d’intérêts <www.trancparence-france.org/ewb_pages/l/le_conflit_d’intérêts.php>, 
accesat 30.10.2013.
9  Ghid privind incompatibilităţile şi conflictele de interese. Agenţia Naţională de Integritate. 
<http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/mfe/declaratii/formulare/
Ghid.privind.incompatibilitatile.si.conflictele.de.interese_2011.pdf> accesat la 10.01.2011, 
p. 5.
10  Ghid privind incompatibilităţile şi conflictele de interese. Agenţia Naţională de Integritate. 
<http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/mfe/declaratii/formulare/Ghid.
privind.incompatibilitatile.si.conflictele.de.interese_2011.pdf> accesat la10.01.2011, p.  5.
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Exemplu. Y, în calitatea sa de arhitect al oraşului, a semnat autorizaţia de 
construcţie solicitată de compania fratelui său.11 

Conflictul de interese consumat apare în cazul în care oficialul nu s-a 
abţinut de la luarea unei decizii în ipoteza unui conflict de interese actual şi 
implică latura sancţionatorie a  reglementării.12 

„Conflictul aparent:” apare atunci când se pare că interesele unui funcţio-
nar public ar putea influenţa în mod necorespunzător îndeplinirea sarcinilor, 
dar în realitate situaţia nu este aşa. 

Exemplu. O companie privată, care desfăşoară activităţi în parteneriat cu 
o instituţie publică, a propus bilete la un meci de hochei unui funcţionar al 
autorităţii publice partener.  Funcţionarul şi familia sa au acceptat invitaţia şi 
au asistat la meci în comun cu conducerea agenţiei private, au achitat biletele 
de intrare din banii proprii. În pofida faptului că în cazul descris nu există un 
conflict de interese real, necunoscând realitatea, publicul a perceput prezenţa 
comună la meci drept o „mulţumire” din partea agentului economic pentru 
serviciile acordate.13  

Susţinem întru totul opinia, că plasarea funcţionarului public într-un con-
flict de interese aparent poate fi la fel de gravă, precum în cazul unui conflict 
real. În circumstanţele date, este pusă sub bănuială integritatea funcţionaru-
lui şi a instituţiei în care activează. 

În contextul celor invocate, dar şi în lipsa unei definiţii a conflictului de 
interese, unanim recunoscute  pe piaţa anticorupţie, deducem că nu fiecare 
definiţie include toate  4 tipuri de conflicte de interese.  Cu titlu de exemplu:  
conflictul de interese reglemntat de legislaţia autohtonă poate fi  potenţial sau 
real. În contrast poate exista şi conflictul aparent. 

Cât priveşte conflictul de interese consumat, acceptăm cu fermitate punc-

11  Ghid privind incompatibilităţile şi conflictele de interese. Agenţia Naţională de Integritate. 
<http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/mfe/declaratii/formulare/
Ghid.privind.incompatibilitatile.si.conflictele.de.interese_2011.pdf> accesat la 10.01.2011, 
p. 5.
12  Ghid privind incompatibilităţile şi conflictele de interese. Agenţia Naţională de Integritate. 
<http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/mfe/declaratii/formulare/
Ghid.privind.incompatibilitatile.si.conflictele.de.interese_2011.pdf> accesat la 10.01.2011, 
p. 5.
13  Барабашев А. Г., Кабышев С. В. Реформа государственной службы: Канадский опыт 
и Российская действительность. Москва: «Формула права», 2006, 147 с., p. 121.



22165 DE ANI DE LA ADOPTARE

tul de vedere al experţilor OECD, potrivit cărora: „În cazul în care un interes 
personal a compromis în fapt îndeplinirea corectă a sarcinilor unui funcţio-
nar public, situaţia specifică respectivă trebuie privită mai degrabă ca un caz 
de comportament necorespunzător sau „abuz în serviciu” sau chiar ca un caz 
de corupţie şi nu ca un „conflict de interese.”14 

Cu referire la conduita funcţionarului public, aceasta trebuie să varieze în 
funcţie de tipul concret de conflict de interese în care este implicat. Dacă în 
cazul conflictului de interese potenţial conduita cerută este bazată pe exer-
citarea în mod transparent şi echidistant a atribuţiilor sale, atunci în cazul 
conflictului de interese actual funcţionarul trebuie să se abţină de la luarea 
oricăror decizii, informându-şi superiorul despre situaţia apărută.15 

Condiţia generatoare a unui conflict de interese constă în privilegierea 
interesului personal prin metoda utilizării funcţiei deţinute. În absenţa inte-
resului personal, lipsit de sursa de alimentare, conflictul de interese îşi înce-
tează existenţa. 

Merită de atenţionat, că în definiţiile citate sintagma de natură juridică 
„interes personal” manifestă statornicie, având un înţeles foarte larg. Acesta 
poate privi în mod direct sau indirect însuşi funcţionarul (autointeres), sau 
rudele acestuia. Interesul poate fi de natură politică, financiară, profesională, 
religioasă sau sexuală.16 

Pentru a clarifica cum stau lucrurile, rămâne de analizat „interesul perso-
nal,” trasând o paralelă  cu rigorile internaţionale.   

Interesul personal, conform Legii nr. 16/2008, este orice interes, material 
sau nematerial, care rezultă din necesităţile sau intenţiile personale, din acti-
vităţi care altfel pot fi  legitime în calitate de persoană privată, din relaţiile lor 
cu persoane apropiate sau persoane juridice, indiferent de tipul de proprieta-
te, din relaţiile sau afiliaţiile personale cu partidele politice, cu organizaţiile 

14  Ghidul Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru rezolvarea conflic-
tului de interese în administraţia publică, <www.oecd.org/13/19/2957377.pdf>, accesat la 
29.10.2013.
15  Ghid privind incompatibilităţile şi conflictele de interese. Agenţia Naţională de Integritate. 
<http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/mfe/declaratii/formulare/
Ghid.privind.incompatibilitatile.si.conflictele.de.interese_2011.pdf> accesat la 10.01.2011, 
p. 5.
16  Le conflit d’intérêts, <www.trancparence-rance.org/ewb_pages/l/le_conflit_d’intйrкts.
php>, accesat la 30.10.2013.
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necomerciale şi cu organizaţiile internaţionale, precum şi care rezultă din 
preferinţele sau angajamentele acestora. 

Interesul personal, în temeiul art. 13 din Codul model de conduită pen-
tru agenţii (funcţionarii) publici,17 include orice avantaj pentru el însuşi sau 
ea însăşi fie în favoarea familiei sale, părinţilor, prietenilor sau persoanelor 
apropiate, fie persoanelor sau organizaţiilor cu care el sau ea are sau a avut 
relaţii de afaceri sau politice. Interesul personal include, de asemenea, orice 
obligaţie financiară sau civilă la care agentul public este constrâns.

Constatăm de la bun început, că prima noţiune nu contravine în esenţa 
sa celei furnizate de Codul model de conduită pentru agenţii (funcţionarii) 
publici.   

Experţii Transparency International Moldova, într-unul din studiile lor 
dedicat subiectului prezentei lucrări, indică asupra faptului că interesul per-
sonal al funcţionarului public rezultă din: necesităţi sau intenţii personale 
(suplimentarea venitului, promovarea în funcţie), activităţi private (ştiinţifi-
ce, didactice, de creaţie), interesul persoanelor apropiate, relaţii cu persoane-
le juridice, preferinţe (religioase, profesionale, de partid, etnice, de familie), 
angajamente (faţă de partid, grupuri profesionale etc.).18  

La fel de importantă în perceperea fenomenului conflictului de interese 
este lista persoanelor apropiate. Nici la acest subiect nu am constatat o una-
nimitate de idei.  

Potrivit art. 2 din Legea nr. 16/2008, persoane apropiate sunt: soţul (so-
ţia), persoanele înrudite prin sânge sau adopţie (părinţi, copii, fraţi, surori, 
bunici, nepoţi, unchi, mătuşe) şi persoanele înrudite prin afinitate (cumnat, 
cumnată, socru, soacră, ginere, noră).

Conform legislaţiei în domeniu a Letoniei, lista persoanelor apropiate, în 
comparaţie cu Legea nr. 16/2008, conţine un număr mai redus de persoane. 
În baza alin. (6), art. 1 al Legii Republicii Letone cu privire la prevenirea 
conflictului de interese în activitatea persoanelor ce deţin funcţii publice din 

17  Recomandarea no. R (2000) 10 a Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei statelor-
membre privind codurile de conduită pentru agenţii (funcţionarii) publici, adoptată  la 11 mai 
2000 la cea de-a 106-a sesiune.
18  Spinei I., Obreja T. Tratarea conflictului de interese în serviciul public: reglementări şi 
percepţii. Chişinău: Bons Offices, 2008, 98 p., p. 9.
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25 aprilie 2002,19 persoane apropiate sunt: tatăl, mama, bunica, bunelul, co-
pilul, nepotul, copilul adoptiv, părintele adoptiv, fratele, sora, sora vitregă, 
fratele vitreg, soţul. 

Cu titlu de diversitate, recomandăm practica aplicată în Republica Litua-
nia. În baza art. 2 din Legea cu privire la armonizarea intereselor publice şi 
private în serviciul public, nr. VIII-371 din 02.07.1997,20 în lista persoanelor 
apropiate sunt incluşi concubinii şi copiii acestora.

Codul model de conduită pentru agenţii (funcţionarii) publici,21 include 
în această listă: familia, părinţii, prietenii sau persoanele apropiate, fie per-
soanele sau organizaţiile cu care el sau ea are sau a avut relaţii de afaceri sau 
politice.

În viziunea noastră, o abordare echivocă a manifestat-o legislativul Fede-
raţiei Ruse, înglobându-i pe toţi în categoria persoanelor terţe. Potrivit alin. 
(2), art. 10 din Legea Federală „О противодействии коррупции,” din 19 
decembrie 2008 cu modificările ulterioare,22 interesul personal al unui func-
ţionar este manifestat pe parcursul unor acţiuni sau inacţiuni strict regle-
mentate „în interes personal sau în interesul persoanelor terţe.” Suntem ferm 
convinşi, că formularea „persoane terţe” generează ecuaţia cu o necunoscută 
şi o diversitate de răspunsuri, care poate fi utilizată în dezavantajul funcţio-
narului onest, care va fi bănuit de interesul în favoarea unei „persoane terţe”, 
necunoscute funcţionarului. 

Experţii naţionali, propun extinderea listei date solicitând includerea ve-
rişorilor de gradul I şi a cumetrilor, naşilor, finilor, prietenilor, foştilor şi 

19  Закон Латвийской Республики о предотвращении конфликта интересов в деятель-
ности государственных должностных лиц от 25 апреля 2002 г.  Опубликован: «Латвияс 
Вестнесис» («Latvijas Vēstnesis»), 69 (2644) <http://www.knab.gov.lv/uploads/rus/iknl_
ru_2013.10.pdf>  accesat la 22.01.2014.
20  Republic of Lithuania Law on the adjustment of public and private interesting the civil 
service, nr. VIII- 371 din 02 July 1997, as last amended on 1 July 2008 , nr. X-1667. <http://
www.vtek.lt/vtek/index.php?option=com_content&view>, accesat la 08.02.2014.
21  Recomandarea No. R (2000) 10 a Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei statelor- 
membre privind codurile de conduită pentru agenţii (funcţionarii) publici, adoptată  la 11 
mai 2000 la 106-a sesiune <http://cna.md/sites/default/files/recomandarea_coduri_de_cond_
funct_publ_rom.pdf> accesat la 12.01.2014.
22  Федеральный Закон «О противодействии коррупции», nr. 273-ФЗ от 25 декабря 2008 
г. <http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=49786>  acсesat la 08.02.2014.
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actualilor colegi.23 Sunt salutabile propunerile, precum şi rezultatul nobil, 
spre care tind experţii în domeniu, însă în viaţa cotidiană o situaţie de interes 
personal poate apărea şi la „soluţionarea” problemelor vecinilor, concubini-
lor, cunoscuţilor, cunoscuţilor prin cunoscuţi etc. Este imposibil de a intui, 
precum şi a prevedea în norma legală toate persoanele care pot „impulsiona” 
interesul personal al funcţionarului.

Indubitabil, activităţile de serviciu desfăşurate vis-a-vis de persoanele 
menţionate în alineatul anterior simulează un conflict de interese, iar conse-
cinţele sunt identice cu cele produse de un aparent conflict de interese. Întru 
evitarea situaţiilor date, dar şi în scopul reducerii din posibilităţile iscării 
unui conflict între interesul privat şi îndatoririle oficiale,24 considerăm opor-
tun de a oferi funcţionarului o modalitate legală de raportare superiorilor săi 
referitor la situaţiile dubioase.   

Extinderea listei „persoanelor apropiate,” fără a fi bazată pe un studiu em-
piric, ar conduce la împiedicarea parţială a activităţii unor funcţionari şi nu 
este exclus că şi a organelor administraţiei publice. Din motivul apariţiei for-
melor noi de activitate în sectorul public, în mod evident există un potenţial 
de geneză a unor forme noi ale conflictului de interese. Din punctul nostru 
de vedere, ar fi mult mai binevenită depunerea eforturilor de lungă durată 
întru educarea funcţionarului în spiritul corecţiei comportamentului profesi-
onal, conformarea faptelor sale cerinţelor serviciului şi eticii funcţionarului. 
În acest sens, eficienţa activităţii preventive constituie un atribut esenţial al 
calităţii serviciului public.

Îndată ce ne-am pronunţat asupra părţilor componente ale unui conflict 
de interese, considerăm rezonabil de a purcede la examinarea procedeelor 
de identificare a acestuia – obligatorii pentru un funcţionar public. Conflictul 
de interese va fi identificat prin declararea iniţială şi periodică a intereselor 
personale şi raportarea imediată a apariţiei conflictului de interese real.   

Declaraţia de interese personale, conform art. 14 din Legea nr. 16/2008, 
este depusă în termen de 15 zile de la data angajării, validării mandatului ori 
numirii în funcţie, după caz, şi ori de câte ori intervin schimbări în informaţia 

23  Spinei I., Obreja T. Tratarea conflictului de interese în serviciul public: reglementări şi 
percepţii. Chişinău: Bons Offices, 2008, 98 p., p. 10-11.
24  Барабашев А. Г., Кабышев С. В. Реформа государственной службы: Канадский опыт 
и Российская действительность. Москва: «Формула права», 2006, 147 с., p. 120.
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indicată în conţinutul acesteia, de asemenea, anual până la data de 31 martie 
şi până la 31 martie a anului următor de la încetarea activităţii.   

Depunerea declaraţiei de interese personale după concediere are drept 
scop ţinerea la control a fenomenului migraţiei funcţionarului din sectorul 
public în cel privat, numită din franceză pantouflage. 

În opinia noastră, informaţia solicitată în formularul declaraţiei de intere-
se personale, indispensabil trebuie să derive din conţinutul noţiunii legale a 
intereselor personale. Omiterea includerii persoanelor apropiate în blancheta 
declaraţiei oferă şansa de a eluda declararea unui conflict de interese poten-
ţial, în special la angajarea în serviciul public. 

O altă metodă de identificare a conflictului de interese, în temeiul art.9 
din Legea nr. 16/2008, constă în raportarea/informarea imediată, în formă 
scrisă (legislatorul nu a prevăzut o blanchetă tipizată, ci a lăsat conţinutul 
documentului la discreţia funcţionarului), dar nu mai târziu de trei zile 
de la data constatării, şeful ierarhic superior sau organul ierarhic superior 
despre:

a) interesul său ori al persoanelor apropiate, legat de decizia pe care tre-
buie să o ia personal sau la luarea căreia trebuie să participe, ori de acţiunea 
pe care trebuie să o întreprindă în îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu;

b) calitatea sa ori a persoanelor apropiate, de fondator, acţionar, asociat, 
membru al consiliului de administraţie, membru al comisiei de control sau de 
revizie a unei persoane juridice (comerciale sau necomerciale), dacă această 
persoană juridică a primit de la organizaţia publică în care activează bunuri, 
inclusiv mijloace băneşti, credite garantate de stat ori de autoritatea adminis-
traţiei publice locale sau o comandă de achiziţie publică.

În acest context, menţionăm, că circumstanţele elucidate în art. 9 din Le-
gea nr. 16/2008 constituie conflict de interese real, nedeclararea căruia poate 
genera un conflict de interese consumat. 

Ţinem însă să remarcăm că, şi de această dată, constatăm unele portiţe 
în prevederile legale. O analiză per ansamblu ne permite să susţinem, că 
funcţionarii nu sunt obligaţi să declare conflictul de interese real ce ţine de 
relaţiile şi afiliaţiile personale cu partidele politice, iar relaţiile cu persoanele 
juridice, indiferent de tipul de proprietate, sunt declarate numai cu condiţia 
că „această persoană juridică a primit de la organizaţia publică în care acti-
vează bunuri, inclusiv mijloace băneşti,  credite garantate… sau o comandă 
de achiziţie publică.” Totodată, nu am regăsit în conţinutul art. 9 expuneri ce 
se referă la organizaţiile necomerciale şi internaţionale.
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Neadmiterea, cu bună ştiinţă, ca funcţionarii să-şi îndeplinească atribu-
ţiile de serviciu în situaţii de conflict de interese, este pusă în sarcina con-
ducătorului, care, la rândul său, va examina situaţia de conflict de interese 
prin determinarea şi aplicarea soluţiei adecvate pentru a dezlega conflictul 
de interese. Această suită de formalităţi poartă denumirea de soluţionare a 
conflictului de interese. 

Legea nr. 16/2008, potrivit alin. (5), art. 11, prevede un şir de opţiuni 
pentru soluţionarea pozitivă a conflictului de interese. Pentru a le face mai 
accesibile, ne vom strădui să exemplificăm situaţiile relatate în lege:  

a) renunţarea sau lichidarea interesului personal (divorţul, renunţarea la 
afacerea personală etc.); 

b) recuzarea (interzicerea) implicării funcţionarului afectat de un conflict 
de interese în procesul de luare a deciziilor, cu păstrarea funcţiei acestuia, în 
cazul în care conflictul prezintă o probabilitate redusă de a se repeta (funcţi-
onarul este membru al Comisiei de angajare prin concurs, care va examina 
candidatura cumnatului acestuia);

c) restricţionarea accesului funcţionarului afectat de un conflict de intere-
se la anumite informaţii (funcţionarul Ministerului Educaţiei este membru al 
grupului de evaluare a lucrărilor de bacalaureat. Întru evitarea situaţiei care 
ar genera un conflict de interese, familiile absolvenţilor sunt cifrate); 

d) transferul persoanei într-o funcţie neconflictuală (presupune transferul, 
la solicitarea funcţionarului, însă la iniţiativa conducerii, într-o altă funcţie 
în cadrul aceleiaşi instituţii publice. Condiţia de bază – noua funcţie nu este 
afectată de interesul personal al funcţionarului);

e) redistribuirea sarcinilor şi responsabilităţilor funcţionarului atunci 
când se consideră că un anumit conflict de interese va continua să existe, si-
tuaţie în care recuzarea nu mai este indicată (funcţionarul îşi menţine funcţia, 
inclusiv atribuţiile de bază şi responsabilităţile prevăzute de fişa de post. De 
exemplu, inspectorului în construcţii X din cadrul Inspecţiei de Stat în Con-
strucţii i-a fost distribuită petiţia cu privire la construcţia neautorizată efectu-
ată de cetăţeanul Y, care s-a constat a fi ginerele  acestuia. Întru soluţionarea 
conflctului de interese, petiţia a fost transmisă spre examinare inspectorului 
în construcţii R.); 

f) demisia funcţionarului din funcţia conflictuală deţinută în calitate de 
persoană privată (pornind de la postulatul că demisia constă în retragerea be-
nevolă dintr-o funcţie, potrivit formulării date, funcţionarul va părăsi funcţia 
privată şi nu cea publică).
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Pe fundalul Legii nr. 16/2008, Ghidul OECD25 oferă două opţiuni supli-
mentare, necesare, în opinia noastră, de a fi incluse în legislaţia autohtonă:

1. Atribuirea rezolvării situaţiei de conflict de interese printr-o procedură 
bazată efectiv pe „încredere oarbă.” Această prevedere urmează a fi aplicată 
atunci când lipseşte posibilitatea de a înlocui funcţionarul, din motiv că la 
acel moment şi în situaţia creată alt specialist în domeniu nu există. Este 
binevenită pentru localităţile rurale. De exemplu, inginerul cadastral sau per-
ceptorul fiscal al Primăriei satului H.   

2. Demisia funcţionarului public din funcţia publică. Este aplicată în 
situaţia în care funcţionarul oferă prioritate interesului personal. La acest 
moment pare ireală procedura demisionării,  în pofida faptului că, conform 
prevederilor alin. (9),  art. 11 din Legea nr. 16/2008, persoanele cărora li se 
aplică legea, sunt obligate să se conformeze oricărei decizii finale care îi 
cere să se retragă din situaţia de conflict de interese în care ea se află sau să 
renunţe la avantajul ce stă la originea conflictului. 

La finele lucrării, dorim să relatăm, că abordând subiectul comportamen-
tului funcţionarului public în diverse situaţii de conflict de interese, susţinem 
menţiunile experţilor OECD, potrivit cărora obiectivul unei politici adecvate 
privind conflictul de interese  nu constă în simpla interzicere a tuturor inte-
reselor de natură privată  ale funcţionarilor publici.  Încercarea de a contro-
la prea strict exercitarea intereselor personale poate intra în conflict cu alte 
drepturi sau poate fi imposibilă sau contraproductivă în practică sau poate 
determina unele persoane să nu  mai dorească să ocupe o funcţie publică 
deloc.26  

Şi în acest context, menţionăm, că unul dintre cele 4 obiective ale Le-
gii cu privire la conflictul de interese [lit. b), art. 3] a Canadei,27 constă în 
stimularea şi încurajarea persoanelor care posedă competenţele şi abilităţile  
necesare să solicite şi să accepte o funcţie publică.

25  Ghidul Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru rezolvarea conflic-
tului de interese în administraţia publică, <www.oecd.org/13/19/2957377.pdf>, accesat la 
29.10.2013.
26  Ghidul Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru rezolvarea conflic-
tului de interese în administraţia publică, <www.oecd.org/13/19/2957377.pdf>, accesat la 
29.10.2013.
27  Loi du Canada sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2) <http://laws-lois.justice.
gc.ca/fra/lois/C-36.65/TexteComplet.html> accesat la 10.02.2014.
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Suntem ferm convinşi că preluarea bunelor practici ar fi binevenită pentru 
serviciul public naţional, atât prin comasarea  reglementării conflictului de 
interese şi declarării veniturilor şi proprietăţilor, într-un singur act normativ, 
cât şi prin stabilirea obiectivelor similare, dar, în special, prin realizarea aces-
tuia, fapt ce va contribui indispensabil la ridicarea nivelului de încredere a 
populaţiei în autorităţile administraţiei publice.     
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