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PARTEA VI: INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC                          

DIVULGATE DE CĂTRE FUNCȚIONARII PUBLICI

• Principiul 37: Categorii de activități ilicite

• Principiul 38: Temeiurile, motivarea și dovada pentru divulgarea 

informației ce denotă activități ilicite

• Principiul 39: Proceduri pentru divulgări protejate și reacționare la aceste 

divulgări

• Principiul 40: Protecția divulgărilor publice

• Principiul 41: Protecția împotriva represaliilor pentru divulgări de 

informații care demonstrează activități ilicite

• Principiul 42: Încurajarea și facilitarea divulgărilor protejate

• Principiul 43: Apărarea interesului public pentru funcționarii publici
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Rezoluția 1954 (2013) a Adunării parlamentare a Consiliului Europei

• o persoană care dezvăluie abuzuri în interes public (”whistle-blower”) 

trebuie să fie protejat împotriva oricărei forme de sancționare, atât timp cât 

a acționat de bună credință și a urmat procedurile aplicabile (p.9.7).
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FUNCȚIONAR PUBLIC

(PERSONAL PUBLIC)

• actuali și foști angajați ai autorităților publice, inclusiv în sectorul 

securității;

• contractori sau sub-contractori ai autorităților publice, inclusiv în sectorul 

securității;

• persoanele angajate de entități nestatale, care sunt deținute sau controlate de 

guvern și care servesc ca agenți ai guvernului; 

• angajați ai entităților private sau ai altor entități, care îndeplinesc funcții sau 

servicii publice sau operează cu fonduri sau beneficii publice substanțiale

(…).
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Principiul 37: CATEGORII DE ACTIVITĂȚI ILICITE

• Infracțiuni;

• Încălcări ale drepturilor omului;

• Încălcări ale dreptului internațional umanitar;

• Corupție;

• Pericole pentru sănătatea și siguranța publică;

• Pericole pentru mediu;

• Abuzul de funcție publică;

• Erori judiciare;

• Proasta administrare sau risipirea resurselor;

• Pedepsirea pentru divulgarea oricăror abuzuri din categoriile de mai sus; și

• Ascunderea deliberată a oricărei chestiuni care se încadrează la categoriile 

de mai sus.
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Principiul 37: CATEGORII DE ACTIVITĂȚI ILICITE

• informații secretizate;

• informații privind activitățile ilicite;

• activitățile ilicite care s-a petrecut, se petrec sau se va petrece;

• divulgarea respectă condițiile stabilite de Principiile 38-40.
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Legea Republicii Moldova nr.982/2000 privind accesul la informaţie

• „Nimeni nu poate fi pedepsit pentru că a făcut publice anumite informaţii cu 

accesibilitate limitată, dacă dezvăluirea informaţiilor nu atinge şi nu poate să 

atingă un interes legitim legat de securitatea naţională sau dacă interesul 

public de a cunoaşte informaţia depăşeşte atingerea pe care ar putea să o 

aducă dezvăluirea informaţiei.” (Art.7 alin.(5))

DIVULGĂRILE PROTEJATE
PRINCIPIILE GLOBALE CU PRIVIRE LA SECURITATEA NAȚIONALĂ

7



Legea Republicii Moldova nr.245/2008 cu privire la secretul de stat

Articolul 8. Informaţiile care nu se atribuie la secret de stat

• (1) Nu se atribuie la secret de stat şi nu pot fi secretizate informaţiile privind:

a) faptele de încălcare a drepturilor şi libertăţilor omului şi ale cetăţeanului;

b) starea mediului înconjurător, calitatea produselor alimentare şi a obiectelor de uz casnic;

c) accidentele, catastrofele, fenomenele naturale periculoase şi alte evenimente extraordinare care 

periclitează securitatea cetăţenilor;

d) starea sănătăţii populaţiei, nivelul ei de trai, inclusiv alimentaţia, îmbrăcămintea, deservirea 

medicală şi asigurarea socială, indicatorii socio-demografici;

e) starea sănătăţii persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică;

f) faptele de încălcare a legii de către autorităţile publice şi persoanele cu funcţii de răspundere din 

cadrul acestora;

g) starea reală de lucruri în domeniul învățământului, culturii, comerţului, agriculturii şi al ordinii de 

drept.

Nu se atribuie la secret de stat şi nu pot fi secretizate şi alte informaţii conform legislaţiei naţionale şi 

tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

• (2) Se interzice secretizarea informaţiilor în cazul în care aceasta ar putea limita accesul la informaţiile 

de interes public, s-ar putea răsfrânge negativ asupra realizării programelor de stat şi de ramură ale 

dezvoltării social-economice şi culturale sau ar putea reţine concurenţa dintre agenţii economici.
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Principiul 37: CATEGORII DE ACTIVITĂȚI ILICITE

Corupția

• Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.707/2013 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate
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PRINCIPIUL 38: TEMEIURILE, MOTIVAREA ȘI DOVADA     

PENTRU DIVULGAREA INFORMAȚIEI                                                      

CE DENOTĂ ACTIVITĂȚI ILICITE

• a) Legea trebuie să protejeze împotriva represaliilor (…):

(i) persoana care face divulgarea a avut motive rezonabile să creadă că 

informația divulgată tinde să demonstreze activități ilicite care se încadrează 

într-una dintre categoriile prevăzute de Principiul 37, și

(ii) divulgarea respectă condițiile prevăzute de Principiile 38-40

• b) Motivația pentru o divulgare protejată este irelevantă cu excepția situației 

când este demonstrat faptul că se știa ca informația este neadevărată;

• c) Unei persoane ce face o divulgare protejată nu trebuie să i se ceară să 

aducă dovezi în susținere or să suporte sarcina probei în privința divulgării.
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Principiul 39: PROCEDURI PENTRU DIVULGĂRI PROTEJATE         

ȘI REACȚIONARE LA ACESTE DIVULGĂRI

A. Divulgări interne

• Legea trebuie să stabilească în sarcina autorităților publice obligația de a 

reglementa proceduri interne și a desemna persoanele cărora să li se 

adreseze divulgările protejate.

DIVULGĂRILE PROTEJATE
PRINCIPIILE GLOBALE CU PRIVIRE LA SECURITATEA NAȚIONALĂ

11



Principiul 39: PROCEDURI PENTRU DIVULGĂRI PROTEJATE         

ȘI REACȚIONARE LA ACESTE DIVULGĂRI

B. Divulgări făcute către organele independente de supraveghere

• (1) Statele trebuie de asemenea să stabilească sau să identifice organisme 

independente care să primească și să investigheze divulgări protejate. Astfel 

de organisme trebuie să fie instituțional și operațional independente de 

sectorul de securitate și de alte autorități dinspre care se fac divulgările, 

inclusiv executivul.

• (2) Funcționarii publici trebuie autorizați să realizeze divulgări protejate 

către organisme independente de supraveghere ori către orice alt organism 

competent să investigheze chestiunea fără ca să fie obligat ca mai întâi să 

facă divulgarea intern.

• (3) Legea trebuie să garanteze că organismele independente de 

supraveghere au acces la toate informațiile relevante și să acorde acestora 

atribuțiile necesare de investigare care să asigure accesul. Astfel de atribuții 

trebuie să includă pe cele de audiere si atribuția de a solicita ca o mărturie 

să fie făcută sub jurământ sau afirmare.
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Principiul 39: PROCEDURI PENTRU DIVULGĂRI PROTEJATE         

ȘI REACȚIONARE LA ACESTE DIVULGĂRI

C. Obligațiile organelor interne și ale organelor independente de supraveghere 

care recepționează divulgări

(…) trebuie să fie obligat să:

• investigheze încălcarea legii reclamate și să ia măsuri prompte în scopul de a 

rezolva chestiunea într-un termen prevăzut de lege sau, după ce s-a consultat 

cu persoana care a făcut divulgarea, să o direcționeze către un organism 

care este autorizat și competent să o investigheze;

• protejeze identitatea funcționarului public care urmărește să facă divulgări 

confidențiale; divulgările anonime trebuie analizate pe fond;

• protejeze informația dezvăluită și faptul că divulgarea a fost făcută cu 

excepția și în limita situației în care divulgări suplimentare de informații sunt 

necesare pentru remedierea încălcării legii; și

• Notifice persoana care face divulgarea despre evoluția și finalizarea unei 

investigații și, pe cât posibil, despre măsurile luate sau recomandările făcute.
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Principiul 40: PROTECȚIA DIVULGĂRILOR PUBLICE

Legea trebuie să protejeze împotriva represaliilor (…), dacă divulgarea 

îndeplinește următoarele criterii:

• A) 1. Persoana care a făcut o divulgare internă și/sau către un organism 

independent de supraveghere a aceleiași sau a unei foarte asemănătoare 

informații și:

i) Organismul către care s-a făcut divulgarea a refuzat să sau nu a investigat 

divulgarea efectiv, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile; sau

ii) Persoana nu a primit o soluționare rezonabilă și potrivită, într-un termen 

rezonabil și stabilit de lege.

SAU
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Principiul 40: PROTECȚIA DIVULGĂRILOR PUBLICE

Legea trebuie să protejeze împotriva represaliilor (…), dacă divulgarea 

îndeplinește următoarele criterii:

SAU

• 2. Persoana a crezut în mod rezonabil că exista un risc semnificativ ca, în 

cazul unei divulgări interne și/sau către un organism independent de 

supraveghere, să se fi distrus sau ascuns probe, să fi fost influențat un martor 

sau să fi fost supusă represaliilor ea însăși sau un terț;

SAU

• 3. Nu exista nici niciun organism intern sau independent de supraveghere 

către care să fie făcută divulgarea:

SAU

• 4. Divulgarea se refera la un act sau o omisiune care constituia un risc grav 

și iminent pentru primejduirea vieții, sănătății sau siguranței unei persoane 

sau a mediului înconjurător.

ȘI
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Principiul 40: PROTECȚIA DIVULGĂRILOR PUBLICE

Legea trebuie să protejeze împotriva represaliilor (…), dacă divulgarea 

îndeplinește următoarele criterii:

ȘI

• B) Persoana care a făcut divulgarea a dezvăluit atâta informație cât era 

rezonabil necesar pentru a arăta activitatea ilicită

Notă: Dacă în procesul de divulgare a informațiilor care denotă activităţi 

ilicite o persoana divulgă, de asemenea, documente care nu sunt relevante 

pentru a demonstra activităţile ilicite, persoana ar trebui totuși să fie protejată 

împotriva represaliilor, cu excepția cazului în care prejudiciul divulgării 

prevalează asupra oricărui interes public din divulgare.   

ȘI

• C) Persoana care a făcut divulgarea a crezut în mod rezonabil că interesul 

public în divulgarea informației depășea orice prejudiciu adus interesului 

public prin divulgare.

Notă: …
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Principiul 40: PROTECȚIA DIVULGĂRILOR PUBLICE

Legea trebuie să protejeze împotriva represaliilor (…), dacă divulgarea 

îndeplinește următoarele criterii:

Notă:

Testul „crezut în mod rezonabil” este un test mixt obiectiv-subiectiv. 

Persoana, de fapt, trebuie să fi crezut (subiectiv) și credinţa trebuie să fi fost 

rezonabilă pentru ca el sau ea să fi procedat astfel (obiectiv).

Dacă este contestat, persoana ar putea avea nevoie să apere caracterul 

rezonabil al credinței sale și în cele din urmă să rămână la latitudinea unei 

instanţe independente sau a tribunalului de a stabili dacă acest test a fost 

îndeplinit, astfel încât divulgarea să devină protejabilă.
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Principiul 41: PROTECȚIA ÎMPOTRIVA REPRESALIILOR PENTRU 

DIVULGĂRI DE INFORMAȚII                                                             

CARE DEMONSTREAZĂ ACTIVITĂȚI ILICITE

A. Imunitatea civilă și penală divulgări protejate

O persoană care a făcut o divulgare, în conformitate cu Principiile 37-40, nu 

trebuie să fie subiectul:

• (1) Procedurilor penale, inclusiv, dar nu limitat la urmărirea penală pentru 

divulgarea de informații secretizate sau confidențiale; sau

• (2) Procedurilor civile legate de divulgarea de informații secretizate sau 

confidențiale, inclusiv dar nu limitat la încercări de a obține despăgubiri sau 

la proceduri de defăimare.
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Principiul 41: PROTECȚIA ÎMPOTRIVA REPRESALIILOR PENTRU 

DIVULGĂRI DE INFORMAȚII                                                             

CARE DEMONSTREAZĂ ACTIVITĂȚI ILICITE

B. Interzicea altor forme de represalii

• 1. Legea trebuie să interzică supunerea la represalii oricărei persoană care a 

făcut, este suspectată că a făcut sau ar putea face divulgări (…).

• 2. Formele interzise de represalii includ, dar nu se limitează la:

a) măsuri sau sancțiuni administrative, inclusiv dar nu limitat la: scrisori de 

avertizare, cercetări cu caracter sancționator, retrogradarea, transferul, schimbarea 

atribuțiilor, nepromovarea, concedierea, acțiuni care pot aduce sau intenționează să aducă 

prejudicii reputației unei persoane sau suspendarea sau revocarea unui certificat de securitate;

b) vătămări sau hărțuire fizică sau emoțională; sau

c) amenințări cu oricare dintre cele de mai sus.

• 2. Acțiunile luate împotriva altor persoane decât cea care face divulgarea 

pot, în anumite circumstanțe, să constituie represalii interzise.
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Principiul 41: PROTECȚIA ÎMPOTRIVA REPRESALIILOR PENTRU 

DIVULGĂRI DE INFORMAȚII                                                             

CARE DEMONSTREAZĂ ACTIVITĂȚI ILICITE

C) Investigarea represaliilor de către 

un organism independent de supraveghere și de către autoritățile judiciare

• 1. Orice persoană trebuie să aibă dreptul de a sesiza un organism 

independent de supraveghere și/sau o autoritate judiciară orice măsură de 

represalii ori amenințare cu represalii, în legătură cu divulgări protejate.

• 2. Organismele independente de supraveghere trebuie să investigheze o 

sesizare privind represaliile sau amenințarea cu represalii. Astfel de 

organisme trebuie să aibă posibilitatea de a începe o investigație în absența 

unei sesizări privind represalii.

• 3. Organismele independente de supraveghere trebuie să aibă atribuțiile și 

resursele să investigheze efectiv orice represalii pretinse, inclusiv atribuția de 

a audia persoane și a de obține documente și de a audia martori sub 

jurământ sau afirmație. …
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Principiul 41: PROTECȚIA ÎMPOTRIVA REPRESALIILOR PENTRU 

DIVULGĂRI DE INFORMAȚII                                                             

CARE DEMONSTREAZĂ ACTIVITĂȚI ILICITE

C) Investigarea represaliilor de către 

un organism independent de supraveghere și de către autoritățile judiciare

• 4. Organismele independente de supraveghere trebuie să depună toate 

eforturile pentru a se asigura că procedurile privind represaliile pretinse sunt 

echitabile și în concordanță cu standardele procesului echitabil.

• 5. Organismele independente de supraveghere trebuie să aibă autoritatea de 

a cere autorităților publice în chestiune să adopte măsuri de remediere sau 

restorative, inclusiv dar nu limitat la reangajare; renumire; și/sau plata de 

taxe legale și alte costuri rezonabile, plata retroactivă a salariului și a altor 

beneficii, costuri de călătorie și/sau daune compensatorii.

• 6. Organismele independente de supraveghere trebuie să aibă autoritatea de 

a ordona autorității publice să se abțină de la sancțiuni punitive. …
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Principiul 41: PROTECȚIA ÎMPOTRIVA REPRESALIILOR PENTRU 

DIVULGĂRI DE INFORMAȚII                                                             

CARE DEMONSTREAZĂ ACTIVITĂȚI ILICITE

C) Investigarea represaliilor de către 

un organism independent de supraveghere și de către autoritățile judiciare

• 7. Astfel de organisme trebuie să finalizeze investigația într-un termen 

rezonabil și stabilit de lege.

• 8. Astfel de organisme trebuie să notifice persoanele relevante cel puțin cu 

privire la finalizarea investigației și, pe cât posibil, cu privire la măsurile 

luate și recomandările făcute;

• 9. Persoanele pot contesta în instanța judecătoreasca decizia organului 

independent de supraveghere, conform căreia acțiunile în rezultatul 

divulgării nu constituie represalii sau măsuri de reparare sau de restabilire.
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Principiul 41: PROTECȚIA ÎMPOTRIVA REPRESALIILOR PENTRU 

DIVULGĂRI DE INFORMAȚII                                                             

CARE DEMONSTREAZĂ ACTIVITĂȚI ILICITE

D. Sarcina probei

• Dacă o autoritate publică ia o măsură împotriva oricărei persoane, 

autoritatea are sarcina de a demonstra că măsura nu a avut legătură cu 

divulgarea.

E. Nerenunțarea la drepturi și remedii

• Nu se poate renunța sau nu pot fi limitate drepturile și remediile prevăzute de 

Principiile 37-40 prin nicio formă de înțelegere, politică publică, formă sau 

condiție de angajare, inclusiv prin nicio înțelegere de arbitraj pre-dispută.

• Orice încercare de renunțarea sau limitare a drepturilor și remediilor trebuie 

considerată nulă.
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Principiul 42: ÎNCURAJAREA ȘI FACILITAREA          

DIVULGĂRILOR PROTEJATE

• Statele trebuie să încurajeze funcționarii publici să facă divulgări protejate.

• Pentru a facilita astfel de divulgări, statele trebuie să ceară tuturor 

autorităților publice să emită reglementări care să pună în practică 

Principiile 37-42.

Notă: Aceste reglementări ar trebui să ofere, cel puțin:

(1) sfaturi cu privire la drepturile și/sau responsabilitățile de a divulga 

activităţi ilicite,

(2) tipurile de informații care trebuie sau pot fi divulgate,

(3) procedurile necesare pentru a face astfel de divulgări; și

(4) protecții prevăzute de lege.
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Principiul 43: APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC                      

PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI

• A) Ori de câte ori funcționarul public este supus procedurilor penale sau 

civile sau sancțiunilor administrative, în legătură cu divulgarea unor 

informații care nu sunt altfel protejate de aceste Principii, legea trebuie să 

prevadă posibilitatea acestora de a se apăra invocând interesul public, dacă 

interesul public pentru divulgarea informației în chestiune depășește 

interesul public pentru ne-divulgare.

Notă: Acest principiu se aplică tuturor divulgărilor de informații care nu 

sunt încă protejate, fie pentru că informațiile nu se încadrează într-una dintre 

categoriile menționate în Principiul 37, fie că divulgarea conține informații care 

se încadrează în una dintre categoriile menționate în Principiul 37, dar nu a fost 

făcută în conformitate cu procedurile descrise în Principiile 38-40.
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Principiul 43: APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC                      

PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI

• B) Pentru a decide dacă interesul public pentru divulgare depășește interesul 

public pentru ne-divulgare, autoritățile de cercetare penală și judiciare 

trebuie să ia în considerare:

✓ i) dacă întinderea divulgării a fost rezonabil necesară pentru divulgarea 

informației de interes public;

✓ ii) întinderea și riscul de prejudiciere a interesului public cauzat de 

divulgare;

✓ iii) dacă persoana a avut motive rezonabile să creadă că divulgarea ar fi 

fost în interes public;

✓ iv) dacă persoana a încercat să facă o divulgare protejată prin procedurile 

interne și/sau către un organ independent de supraveghere, și/sau către 

public, în conformitate cu procedurile descrise în Principiile 38-40; și

✓ v) Existența unor circumstanțe urgente care justifică divulgarea. …

DIVULGĂRILE PROTEJATE
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Principiul 43: APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC                      

PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI

Notă:

Orice lege care prevede pedepse penale pentru o divulgare neautorizată de 

informații ar trebui să fie în concordanță cu Principiul 46 (b).

Acest principiu nu urmăreşte să limiteze vreun drept la libera exprimare deja 

disponibil pentru funcționarii publici sau oricare dintre protecţiile garantate în 

conformitate cu principiile 37 - 42 sau 46.

DIVULGĂRILE PROTEJATE
PRINCIPIILE GLOBALE CU PRIVIRE LA SECURITATEA NAȚIONALĂ
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Principiul 46: LIMITĂRI CU PRIVIRE LA PEDEPSELE PENALE 

PENTRU DIVULGAREA DE INFORMAȚII                                             

DE CĂTRE FUNCȚIONARII PUBLICI 

• A) Divulgarea publică de informații, din partea funcționarului public, chiar 

dacă neprotejată de Partea a IV-a, nu trebuie să fie subiectul sancțiunilor 

penale, deși poate fi subiectul sancțiunilor administrative, precum ar fi 

pierderea certificatelor de securitate sau chiar concedierea.

• B) Dacă totuși legea impune sancțiuni penale pentru divulgarea neautorizată 

a informației către public ori către persoane cu scopul ca informația să fie 

făcută publică, următoarele condiții trebuie să se aplice:

i. sancțiunile penale trebuie să se aplice divulgării unor categorii restrânse de 

informații care sunt clar stabilite de lege;

…

DIVULGĂRILE PROTEJATE
PRINCIPIILE GLOBALE CU PRIVIRE LA SECURITATEA NAȚIONALĂ
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Principiul 46: LIMITĂRI CU PRIVIRE LA PEDEPSELE PENALE 

PENTRU DIVULGAREA DE INFORMAȚII                                             

DE CĂTRE FUNCȚIONARII PUBLICI 

i. sancțiunile penale trebuie să se aplice divulgării unor categorii restrânse de 

informații care sunt clar stabilite de lege;

Notă: Dacă legislația națională prevede pentru categoriile de informații a 

căror divulgare ar putea face obiectul unor sancțiuni penale, acestea trebuie să 

fie similare cu următoarele  în ceea ce privește specificitatea și impactul asupra 

securității naționale: date tehnologice despre armele nucleare, surse  de 

informații secrete, coduri și metode; coduri  diplomatice, identitatăţi ale 

agenților sub acoperire și proprietate intelectuală, în care statul  are interes de 

proprietate, precum  și cunoștințe care ar putea prejudicia securitatea 

națională.

…

DIVULGĂRILE PROTEJATE
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Principiul 46: LIMITĂRI CU PRIVIRE LA PEDEPSELE PENALE 

PENTRU DIVULGAREA DE INFORMAȚII                                             

DE CĂTRE FUNCȚIONARII PUBLICI 

…

ii. divulgarea trebuie să producă un risc real și identificabil de a cauza un 

prejudiciu important;

iii. orice sancțiune penală, așa cum este prevăzută de lege și aplicată, trebuie 

să fie proporțională cu prejudiciul creat; și

iv. Persoana trebuie să poată să opună apărarea interesului public, așa cum 

este prevăzută de Principiul 43.

DIVULGĂRILE PROTEJATE
PRINCIPIILE GLOBALE CU PRIVIRE LA SECURITATEA NAȚIONALĂ
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Eugeniu Rîbca

Vă mulțumesc pentru atenție!
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