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Proiect 

 

Cabinetul Avocatului ”Basisto Ghenadie” 

mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 36 of.31 

 

 

Consiliul mun. Bălţi, examinînd demersul Cabinetului Avocatului ”Basisto Ghenadie” din 

28.02.2018 cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare tematice a Inspecției 

Financiare din 26.04.2017, aprecierea acțiunilor factorilor de decizie din cadrul ÎM ”Amenajarea 

teritoriului și spații verzi Bălți” și prejudiciului cauzat intereselor publice, comunică că menține 

poziția expusă în răspunsul dat Centrului Național Anticorupție în ședința XI extraordinară a 

Consiliului mun.Bălți din 05.12.2017 şi ţine să vină cu următoarele raţionamente: 

Prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.22 din 27.06.2017 s-a declarat neconstituţional 

textul “intereselor publice sau” din alineatul (1) al articolului 328 din Codul penal al Republicii 

Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002. La pct.91, 92 a Hotărîrii, concluzionând cele 

menţionate, Curtea reţine că utilizarea în art.328 alin.(1) din Codul penal a noţiunii “intereselor 

publice”, care constituie o noţiune generică, ce nu poate fi definită, încalcă articolele 1 alin.(3) şi 

22 din Constituţie [principiul legalităţii incriminării şi pedepsei penale], precum şi articolul 23 

din Constituţie [calitatea legii penale]. În partea ce ţine de urmările prejudiciabile cauzate 

“drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice”, Curtea observă 

că prevederile art.126 alin.(2) din Codul penal stabilesc că pentru evaluarea caracterului 

considerabil al prejudicierii acestora urmează a fi luat în considerare gradul lezării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului.  

Prin Adresa Curţii Constituţionale către Parlamentul RM, emisă în baza Hotărîrii 

nominalizate, Curtea a observat că art.328 alin.(1) din Codul penal, prevăzând o infracţiune 

materială, include “interesul public” în urmările prejudiciabile ale acesteia, însă norma de 

trimitere (art.126 alin.(2)din acelaşi cod), în temeiul căreia se evaluează in concreto prejudiciul 

cauzat în fiecare caz, nu stabileşte expressis verbis interesul public ca valoare socială care poate 

fi determinată şi nici nu indică criteriile de evaluare a acesteia. Astfel, Curtea a menţionat că 

atribuirea unor fapte infracţionale concrete ca prejudiciind “interesul public”, in abstracto, nu 

poate satisface cerinţa de claritate şi previzibilitate şi totodată constituie o interpretare a legii 

penale extensivă şi defavorabilă persoanei. De asemenea, având în vedere faptul că noţiunea 

“interes public” se regăseşte în mai multe componenţe de infracţiuni şi contravenţii, şi în acest 

sens urmează a fi efectuate modificările de rigoare, cu luarea în considerare a raţionamentelor 

expuse în hotărârea Curţii. 

Cu privire la solicitările enunțate, comunicăm următoarele: 

- cu privire la cauzarea de daune intereselor publice, aplicînd raţionamentele Hotărîrii 

Curţii Constituţionale nr.22 din 27.06.2017 şi Adresa către Parlamentul RM privind aducerea 

legislaţiei în concordanţă cu normele constituţionale, Consiliul mun.Bălţi nu va fi de măsură să 

se pronunţe asupra сonsiderabilității prejudiciilor cauzate intereselor publice; 

- la solicitarea Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr.1304/OT1-635 din 

26.05.2017, rezultatele inspectării financiare tematice nominalizate efectuate la ÎM ”Amenajarea 

Teritoriului și Spații Verzi Bălți”, au fost examinate la ședința IV extraordinară din 11.05.2017 a 

Consiliului mun.Bălți, la care prin unanimitate de voturi s-a decis a se lua act de prescripția 

Direcției teritoriale inspectare financiară Bălți al Ministerului Finanțelor nr.27-15/123 din 

19.05.2017; 



- cu privire la aprecierea acțiunilor factorilor de decizie din cadrul întreprinderii 

municipale, comunicăm, că potrivit art.7 al.2 lit.k a Legii RM nr.246 din 23.11.2017 ”cu privire 

la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală” fondatorul apreciază activitatea consiliului 

de administraţie şi a administratorului în baza dării de seamă anuale cu privire la activitatea 

consiliului de administraţie, a administratorului şi la activitatea economico-financiară a 

întreprinderii. Aprecierea de fondator a acțiunilor factorilor de decizie a întreprinderii municipale 

de către fondator sub alt aspect, decît în baza dării de seamă de lege nu este prevăzut. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a ______ 

extraordinară a Consiliului mun.Bălţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ex.: V. Balan, 

șef al Direcției juridice 

tel.: (0231) 54-634 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































 


