PROCES - VERBAL nr.14
al qedinfei Consiliului de Integritate
(sedinfd Publicd)
O7august 2018, ora 14.00

mun. Clhiqiniu

Prezideazilz

Viorel Rusu

Prezen!.i:

Membrii Consiliului de Integritate:
Oleg Efrirn
Sergei Ostaf
Mircea Rogioru
Durnitru Jira

Lipsesc:

Tatiana Pagcovshi

Victor Micu
ParticipS:

Cristea Pavel, specialist principal al Direcliei juridice;
Vladislav Negru, specialist principal al Direcliei juridice;
Vet'onica Carabut, specialist principal al Direcliei resurse umane
documentare;

9i

Invitafi:

Mariana Kalughin, expert anticorupgie ADEPT;
Daniel Goinic, consilier juridic CRJM;

Acte pruse la
dispozii{ie:

din 07.08.2018;
2. Proiectul Regulamentului cu privire la organtzarea qi funclionarea
Consiliului de Integritate;
3. Raport al Direcliei juridice asupra proiectului Regulamentului cu
privire la organizarea gi funclionarea Consiliului de Integritate;
4. P.op.ttterile ADEPT la proiectul Regulamentului cu privire la
organizarea gi funclionarea consiliului de Integritate;
5. bpinia CRIM asupra Regulamentului cu privire la organtzarea 9i
funclionarea Consiliului de Integritate;
6. Xota explicativd 1a proiectul Regulamentului ctl privire \a
organtzarea gi funclionarea Consiliului de Integritate;
7. HotdrArea privind aprobarea Codului de conduitd 9i eticd a
angajatulr-ri Autoritalii Nalionale de Integritate;
8. Tabel de divergenle la proiectul Regulamentului privind modul
de organizare qi desfbgurare qi desfdEurare a concursului pentru
suplinirea funcliilor de preqedinte Ei vicepreqedinte ai Autoritalii
nafionale de Integritate;
1

. Agenda qedinlei

r

9. Tabel de divergenle cu privire la concursul pentru suplinirea
funcliei de inspector de integritate, aprobat prin HotdrArea
Consiliului de Integritat e nr. 2 din 2 1 februarie

20 1 8;

Agenda qedin{ei:

1.

Cu privire la proiectul Regulamentului de organizare gi funclionare

a

Consiliului de Integritate gi propunerile parvenite de la ADEPT, CRJM gi ANI
Prezintd

-

Viorel Rusu

2. Cu privire la proiectul Regulamentului privind modul de organizare
desfdEurare a concursului pentru suplinirea func{iei de preqedinte
vicepreqedinte al Autoritatii Nalionale de Integritate;
Prezintd

-

9i
$i

Viorel Rusu

3. Cu privire la proiectul Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea
firncliei de Inspector de Integritate;

Prezintd
4. Cu privire la proiectul Codului de eticd qi conduitd
Nlalionale de Integritate ;

- Dumitru lira

a angaialilor Autoritelii

Prezintd

- Mircea

Ro$ioru

Desf[surarea sedintei :

D1 Viorel Rusu, pregedinte al qedin{ei, infor:rneazd asistenta, cd lipsesc
motivat dra Tatiana Pagcovschi gi dl Victor Micu. $edinfa este deliberaLiva 9i se
declar[ deschis6.
Totodat6, informeazd cd in gedinla asistd Pavel Cristea, specialist principal al
Direcfi<li juridice, Vladislav Negru, specialist principal al Direcliei juridice, Mariana
Kalughin, expert anticorupfie ADEPT, Daniel Goinic, consilier juridic CRJM.

in disculie agenda de lucru a gedinlei.
Dl Milcea Roqior., p.opn.re de a se expune referitor la subiectul nr.4 dupd care de
Se pune

examinat subiectul nr.2,3 qi 1.
Obiecjii gi propuneri nu se inregistreazd.
Se pune la vot proiectul agendei.
Se voteazi unanim.

Cu privire la proiectul Codului de etici gi conduitd a angaja{ilor Autoriti}ii
Na(ionale de Integritate.
Dl Mircea Roqioiu propune de a accepta integral amendamentele ADEPT Ei de
revizuit textul codului de eticd si conduitd, eiaborat de angajatii Autoritdlii.

l.

2

Pentru qedinla urmdtoare, dacS se acceptd propunerile ADEPT gi ale dlui S. Ostaf,
ele vor fi incluse in proiectul final al codului de etica Ei conduita ;i se va pune la vot
documentul.
Obiec{ii gi propuneri nu sunt.

2. Cu ;crivire la proiectul Regulamentului privind modul de organizare
desfigurrare a concursului pentru suplinirea funcfiei de preqedinte

9i
9i

vicepreq;edinte al Autoritdfii Nafionale de Integritate.
Dl Viorel Rusu considerd c6, dacd, nu sunt obieclii la propunerile ANI, la acest
Regulament ar trebui sd fie un proiect de hotdrAre al Consiliului de Integritate cu
modificiirile respective gi aceste modific[ri sd fie publicate in Monitorul Oficial.
Dl Serghei Ostaf precizeazd cd unnare a modificdrii Legii nr.13212016, executivul
ANI propune o versiune mult rnai extinsS, ceia ce nu a fost agreat de Consiliul de
IntegritaLte. Subiectul respectiv se va discuta in Eedinfa urmdtoare.
Dl Viorel Rusu propune ca secretariatul CI sd intocmeascd un proiect de hotdrAre cu

modificririle respective pentru vineri, 10 august.
Obiecfiii gi propuneri nu sunt.

3. Cu privire la proiectul Regulamentului cu privire la concursul pentru
suplinirea funcfiei de Inspector de Integritate.
Dl Durnritru fira menlioneazd cdurmare a modificdrilor care au survenit in Lege, ele
urmeazir a fi incluse in Regulament.
Totodatd, pentru aprobarea Regulamentului este nevoie de un proiect de hot[rAre
cu modifi cdrile respective.
Subiectul in cauzd. se va discuta in sedinta urmdtoare.
Obiecfii gi propuneri nu sunt.

1. Cu privire la proiectul Regulamentului de organizare qi func{ionare

a

Consiliului de Integritate gi propunerile parvenite de la ADEPT, CRJM qi ANI

Capitolul

tI Artibufiile

Consiliului. Drepturile

gi obligafiile membrilor

Consiliului.
ca prevederile sd fie
redactal.e astfel incAt sd fie concise, clare, in urm6toarea redaclie: Este interzisd orice
irnixtiune in activitatea Consiliului sau a membrilor Consiliului.
Dl Oleg Efrim propune: Este interzis Consiliului sau membrilor acestuia sd intervind
in activitatea conducerii, inspectorilor de integritate Ei aparatului ANI in exercitarea
atribuliiilor care le revin exclusiv prin lege, fdcAndu-se referire la HotdrArea
Parlamentului nr.9 l20l,B.
Dl Serghei Ostaf insistd ca s6 nu fie schimbat pct.ll din Regulament, doar de
addugat: Ei limitdrilor Ei coiegiul disciplinar.
Dna Nlariana Kalughin la pct. 68 propune de exclus a doua propozilie pentru cd se
regdse;te in pct. 11 al Regularnentului.
DL Mircea Rogioru considerd, cd la pct.ll,lit.z) trebuie de modificat in urtndtoarea
redacfie: exercitd gi alte atribulii ptevdzute de actele normative.

Dna N{ariana Kalughin la pct. 11 intervine cu propunerea

2

in
M.ariana Kalughin la pct. 13 susline c5 referinla nu este una corect6:
se scrie doar
exercitarea atribuliiloiprevdzute la pct.lz lit.j) 9i trimiterile la lege:
numirul Ei anul.
De revizut in tot cuprinsul Regulamentului aceste modificdri'
alte
Dl Oleg Efrim propon. pct. l4-de exclus, deoarece nu este locul strategiilor Ei
atribuliiior
docume'te de planificare a activitalii ANI 1a compartimentul: exercitarea
rrembrilor CI.
Dl Daniel Goinic propune la pct.15 excluderea lit.i): sd ia cunogtinlb de documentele
qi materialele Consiliului, deoarece aceiaqi idee este prevdzutd Ei la lit.f)
Dna Mariana Kalughin la pct. 15 susline ideea cd calitatea de membru nu permite

Dna

de a obline mai multe avantaje decAt cele prevdzute de lege.

cd nu existd un drept individual al membrului
expres de
Consiliului de a solicita informalii lara ca aceastd solicitare sd fie aprobatd
maj oritatea Consiliului.
Dl Vioref Rusu PrecizeazS" la pct.15 cd activitatea CI la general se reduce ia
propriu -zisd'
activitatea in cadrul Consiliului, .ur. n, necesita aprobare gi activitatea
in raport cu ANI.
Dl Mirr:ea Rogioru la pct.15 propune sd se facd referire la pct. 12: In exercitarea
qi de
atribuliilor membrii Consiliului in lirnitele competenlei Consiliului au dreptul:
exclus la lit k) in scris sau verbal.
sd
Dna Mlariana Kalughin la pct. 15 propune ca solicitdrile membrilor Consiliului
ce informalii
fie protocolate, publice astfel incAt publicul sd inleleagd ce sa solicitat 9i

Dl Serg;hei Ostaf concluzioneazd

au fost sau nu oblinute.
La pct. 16 obiec{ii qi propuneri nu sunt'
La pct. 17 obiec{ii qi propuneri nu sunt'

capitolul III. Atribufiile preqedintelui qedin{ei consiliului

Dna Nlariana Kalughin la pct. 18 propune ca;i in restul textului Regulamentului
conform
desemnali deoarece
sd fie concretizat daca e vorba de majori tateamembrilor

membrilor desemnali
Legii, hotardrile Consiliului se up.obA prin majoritatea votului
tt
prin
Tffitt#froorrr,. de exclus: calitatea de preqedinte a qedinlei este exercitatd
rotalia tuturor membrilor
T)l

Dar

Consili
1a

Consiliului'

;

I
)

incel

La pct

de
) menlione az6, cd, asigurarea atribuliilor
de cdtre angajalii ANI prin
secretariat al Consiliului de Integritate sAnt exercitate
cI'
regularnentul intern al Autoritelii Ei nu line de Regulamentul
Consiliului Ei a
Dl Mircea Roqioru la pct.20 iit.ay propune: organizeazd activitatea

Dna I

lucrdrilor de secretariat intre Eedinle'
alte atribulii conform
Dl Daniel Goinic propun ela pct.20, lit.f) de forrnulat: exercit6
hotarArii Consiliului sau altor acte normative'

5. Diverse:

DI Dumitru

fira raporteazd cd pentru concursul la funcjia de inspector de integritate

au fost d.epuse 18 dosare, dintre care au fost admise doar 9.
Luni, 13 august 2018, ora 9.00 va avea loc proba scrisd gi avAnd in vedere, cd dna
Paqcovsr:hi a participat la primul concurs Ei la moment nu este in tard, este nevoie de
un memlbru supleant pentru concurs.

IJrmare a dezbaterilor, ca membru supleant pentru concurs a fost ales
Ostaf.

dl Serghei

Reie;ind din cele relatate, in temeiul art. nr. 12 al Legii cu privire la Autoritatea
Nalionala de Integritate nr. I32 din 07 .06.2016, Consiliul de Integritate,

HOTARAgTE:
1. Continuarea examindrii proiectului Regulamentului de organizare gi funclionare
Consiliului de Integritate gi propunerile parvenite de la ADEPT, CRJM gi ANI

a

2. Conl.inuarea examindrii proiectului Regulamentului privind modul d,e organizarc
gi desfE.gurare a concursului pentru suplinirea funcliei de presedinte gi vicepregedinte
al Autoritalii Nalionale de Integritate;
3. Continuarea examindrii proiectului Regulamentului cu privire la concursul pentru
suplinirea funcliei de Inspector de Integritate;

4. Continuarea examinarii proiectul Codului de etica qi conduit6 a angajalilor
Autoritrl1ii Nalionale de Integritate;
5. Secr,etariatul Consiliului de Integritate va asigura:

5.i Dir:ecfia juridica va aduce in

concordanfa Regulamentul de organizare gi
funclionare a Consiliului de Integritate, cu modificdrile gi completdrile menlionate
in prezenta gedinla.
5.2 Secretariatul CI s[ intocmeascd un proiect de hotdrAre Ia proiectul
Regularnentului privind modul de organizare gi desfdgurare a concursului pentru
suplinirea fluncliei de pregedinte gi vicepreEedinte aI Autoritdlii Nalionale de
Integritate, cu modificdrile respective pentru vineri, 10 august.
5.3 Secretariatul CI sd intocmeascd un proiect de hotdr6re la proiectul
Regularnentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcliei de Inspector de
Integritrate cu modifi cdrile respective.
6. Se transferi pentru qedinfa urmitoare:
6.1 exarninareaproiectului Regulamentului de organizare gi functionare a
Consiliului de Integritate gi propunerile parvenite de la ADEPT, CRJM qi ANI,
6.2 examinarea proiectului Regulamentului privind modul de organizare qi
desfbgurare a concursului pentru suplinirea funcliei de preqedinte gi vicepreqedinte
al Autorritdlii Nalionale de Integritate;

6.3 examinareaproiectului Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea
funcliei de Inspector de Integritate;
6.4 exa,minarea proiectului Codului de eticd gi conduita a angajalilor Autoritalii
Nalionale de Integritate, cu obiecliile qi propunerile ANI.
7. Urmdtoarea ;edin[ava avea loc la 13 august, ora 14.00.
8. Dl \riorel Rusu continud calitatea de preEedinte a gedinlei urmdtoare al

Consil;iului de Inteeritate.

intre prezentul proces$edinya a fost inregistratd audio. in cazul in care existd divergenle
verbal Si inregistrarea audio, de bazd se va lua lnregistrarea audio.

Noti:

Pregedinte al qedinfei

Viorel RUSU

