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                                  PROCES – VERBAL nr. 4 

al ședinței Consiliului de Integritate 

 (ședință publică) 

 

mun. Chișinău                                                             11 martie 2019, ora 14.00 

 

 

Prezidează:        Serghei Ostaf 

 

Prezenţi:            Membrii Consiliului de Integritate: 

                            Viorel Rusu 

                            Mircea Roşioru 

                            Dumitru Ţîra 

                            Oleg Efrim 

 

Lipsesc:             Tatiana Paşcovshi (nemotivat) 

                           Victor Micu (motivat) 

 

                            

Participă:     Viorel Sochircă, șef al Direcției evaluare, prevenire și implementare  a 

politicilor al Autorității Naționale de Integritate; 

                                                         

Asigurarea asistenței în organizarea și pregătirea ședinței Consiliului de 

Integritate: 

- Veronica Carabut, specialist principal al Direcţiei și resurse  umane şi documentare; 

- Cristina Dumbravan, specialist principal al Serviciului cooperare și relații cu 

publicul; 

 

Mass – media: Realitatea.md, Privesc eu. 

 

 

Acte puse la  1. Agenda şedinţei din 11.03.2019;  

dispoziţie:   2. Planul de acțiuni al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 

2019; 

                       3. Proiectul Raportului de activitate al Consiliului de Integritate pentru 

anii 2017-2018; 

                       4. Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului disciplinar al 

Autorității Naționale de Integritate; 

                       5. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea 

reprezentanților societăţii civile și al mediului academic în Colegiul 

disciplinar al Autorității Naționale de Integritate; 

                       6. Hotărîrea Consiliului de Integritate nr.2/2018 cu privire la aprobarea 

modificărilor la Regulamentul cu privire la concursul pentru 

suplinirea funcţiei de inspector de integritate 
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                       7. Avizul Ministerului Justiției nr. 611 din 25.02.2019 cu referire la 

Hotărîrea Consiliului de Integritate privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de 

Integritate; 

                        

 

 

 

Agenda ședinței: 

 

1.  Cu privire la Planul de acțiuni a Autorității Naționale de Integritate pentru anul 

2019 

Prezintă – Mircea Roșioru 

Coraportor – Serghei Ostaf 

2.  Cu privire la  proiectului Raportului de activitate al Consiliului de Integritate 

pentru anul 2017-2018 

Prezintă – Serghei Ostaf 

3.  Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al 

Autorității Naționale de Integritate 

Prezintă – Pavel Cristea 

4. Cu privire la avizul Ministerului Justiției la Hotărîrea Consiliului de Integritate 

privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de 

Integritate 

Prezintă – Viorel Rusu 

Coraportor – Pavel Cristea 

 

  5. Cu privire la avizul Ministerului Justiției la Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 

5/2018 privind modificarea Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea 

funcției de inspector de integritate ai Autorității Naționale de Integritate, aprobat prin 

Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 2/2018 (pct.83,84) 

Prezintă – Pavel Cristea 

Coraportor – Serghei Ostaf  

 

  6. Cu privire la procedura de verificare și efectuare a controlului privind depunerea în 

termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și 

vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate. 

Prezintă – Serghei Ostaf 
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Desfășurarea ședinței: 

          

Dl Serghei Ostaf, președinte al ședinței declară că ședința este deliberativă şi se 

declară deschisă. Se examinează proiectului agendei.  

Dl Serghei Ostaf propune examinarea primelor trei subiecte din agenda ședinței: 

1. Cu privire la Planul de acțiuni a Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019 

2. Cu privire la  proiectului Raportului de activitate al Consiliului de Integritate pentru 

anul 2017-2018 

3. Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al 

Autorității Naționale de Integritate 

De asemenea, propune ca următoarele trei subiecte să fie examinate în ședința 

următoare.  

Se pune la vot proiectul agendei ședinței.  

Se votează unanim. 

 

1. Cu privire la Planul de acțiuni al Autorității Naționale de Integritate pentru 

anul 2019 

Dl Serghei Ostaf se interesează dacă au parvenit careva propuneri referitor la Planul 

de acțiuni al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019 din partea membrilor 

Consiliului de Integritate.  

Dna Veronica Carabut informează că propuneri referitor la Planul de acțiuni al 

Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019 din partea membrilor Consiliului 

de Integritate nu au parvenit.  

Dl Serghei Ostaf comunică că, având în vedere că nu au fost înregistrate completări, 

modificări, propune ca Planul de acțiuni al Autorității Naționale de Integritate pentru 

anul 2019 să rămână în redacția propusă de Autoritate și să fie supus votului pentru 

aprobare. 

Se supune votului aprobarea Planului de acțiuni al Autorității Naționale de 

Integritate pentru anul 2019 

Se votează unanim. 

Planul de acțiuni al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019 a fost 

aprobat. 

 

2. Cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de Integritate pentru anii 

2017-2018 

 

Dl Serghei Ostaf precizează că raportul de activitate al Consiliului de Integritate 

pentru anii 2017-2018 după redactare, a fost plasat pe pagina web a Autorității 

Naționale de Integritate. 

De asemenea, sugerează membrilor Consiliului de Integritate să se expună referitor la 

absențele de la ședințele menționate în raport. Totodată menționează că, în raportul dat 

rămâne o singură secțiune nefinalizată și anume: reflectarea în mass – media a 

activității Consiliului. Inițial a fost propunerea de a introduce în acest capitol un sumar 

a tuturor aparențelor Consiliului de Integritate în mass – media cu o scurtă analiză a 
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fiecărei publicații/informații despre activitatea Consiliului. O altă propunere ar fi 

excluderea acestui capitol din raportul de activitate al Consiliului de Integritate. 

Dl Mircea Roșioru precizează că, dacă în raport este menționat într-o propoziție că 

toate ședințele sunt transmise on – line, atunci consideră că este suficient. 

Dl Dumitru Țîra la fel, consideră că Consiliul de Integritate este invitat alături de 

Autoritatea Națională de Integritate. Toate acțiunile: conferințele, mese rotunde se 

referă în mod special la Autoritate iar Consiliul de Integritate doar asistă.  

Dl Serghei Ostaf propune de a exclude această parte din raport și includerea unui alt 

exercițiu suplimentar de analiză a aparițiilor Consiliului în mass – media.  

Dl Dumitru Țîra propune să fie scris într-o propoziție că: „ în această perioadă au fost 

x publicații, care se referă la activitatea Consiliului”. La fel conchide că, majoritatea 

publicațiilor se referă la transmisiunile on-line ale ședințelor Consiliului. 

Dl Serghei Ostaf intervine cu propunerea ca să fie inclusă mențiunea de câte ori a 

apărut CI în mass – media fără a include subiectele abordate și pe viitor să se facă  

analiza aparițiilor Consiliului în mass – media: ce a fost discutat în privința Consiliului 

de Integritate, care au fost subiectele abordate, cum vede și apreciază societatea 

activitatea Consiliului de Integritate. Această analiză se va efectua inițial de către 

secretariatul Consiliului de Integritate cu sprijinul membrilor Consiliului. 

Este agreată de către membrii Consiliului, abordarea de a include în raportul de 

activitate al Consiliului de Integritate mențiunea: „de câte ori a apărut CI în mass 

– media”, fără a include subiectele abordate.  

 

Dl Oleg Efrim intervine cu sugestia de a exclude de la pag. 26 nota: „Dacă nu este 

specificat altceva, cuvântul „lipsă” exprimă caracterul motivat al absențelor membrilor 

Consiliului de Integritate”, deoarece consideră că nu toate absențele membrilor CI sunt 

motivate. La fel consideră că nu trebuie de votat de fiecare dată dacă sunt motivate sau 

nu absențele, dar este binevenit de a informa președintele ședinței despre neprezentarea 

la ședință din careva motive. 

Dl Mircea Roșioru precizează că pe viitor, în momentul în care se verifică cvorumul 

se va constata și lipsa motivată sau nemotivată a membrului Consiliului de Integritate. 

De asemenea susține propunerea de a exclude nota și atunci esența cuvântului „lipsă” 

va fi investigată de către cei interesați. 

Dl Viorel Rusu propune să se facă o redacție care să facă referință la secretariatul CI: 

„Caracterul motivat sau nemotivat al lipselor sunt stabilite de către secretariat conform 

proceselor - verbale”. 

Dl Oleg Efrim explică despre posibilitatea suprapunerii activităților membrilor CI cu 

ședința Consiliului planificată pentru luni, de aceea propune de anunțat președintele 

ședinței despre imposibilitatea prezentării la ședință.  

Dl Serghei Ostaf intervine că în raportul de activitate al Consiliului de Integritate se 

menționează clar și explicit prezența și lipsa fiecărui membru la fiecare ședință, care 

este structurată pe ani, intenția Consiliului fiind asigurarea funcționalității acestui 

organ colegial la care toți membrii trebuie să fie prezenți și în cazul în care un membru 

al CI, care în mod sistematic absentează (nemotivat de la 3 ședințe consecutive sau de 

la oricare 6 ședințe ale Consiliului în cursul unui an (art.12, alin.5, lit.e) legea 

nr.132/2016), aceasta ar însemna scăderea funcționalității Consiliului de Integritate și 

înlocuirea cu un alt membru. La fel, informează că soluția ar fi de a specifica exhaustiv 
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absențele, după care va fi informată Autoritatea respectivă care a desemnat acest 

membru și ulterior luarea deciziei de către Autoritate în privința membrului CI, care a 

încălcat prevederile art.12 din legea menționată. 

În acest context propune că, o dată cu aprobarea acestui raport de perfectat scrisori, 

semnate de către președintele ședinței, către Autoritățile care au desemnat membrii CI, 

pentru a lua act de informația inclusă precum și de a lua o decizie în raport cu membrul 

CI desemnat. De asemenea, întreabă opinia membrilor referitor la specificarea acestor 

mențiuni în raport, având două abordări: 1) excluderea mențiunii; 2) referință la 

discreția secretariatului. 

Se supune votului:  

- excluderea de la pag. 26 din raportul de activitate al Consiliului de Integritate nota: 

„Dacă nu este specificat altceva, cuvântul „lipsă” exprimă caracterul motivat al 

absențelor membrilor Consiliului de Integritate”; 

- perfectarea scrisorii de informare cu însoțirea raportului de activitate al Consiliului 

către Autoritățile care au desemnat membrii în Consiliul de Integritate. 

Se votează unanim. 

Dl Serghei Ostaf precizează că, după redactare raportul de activitate al Consiliului de 

Integritate va fi publicat pe pagina web a Autorității. De asemenea, solicită 

secretariatului Consiliului de Integritate să identifice adresele Autorităților către care 

va fi expediat raportul.  

 

3. Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului 

disciplinar al ANI: Selectarea reprezentanților societății civile și al mediului 

academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate 

 

Dl Serghei Ostaf informează că la Regulamentul de organizare și funcționare a 

Colegiului disciplinar al ANI au fost operate modificările propuse de către membrii 

Consiliului în ședința din 04 martie 2019: 

-  modificarea capitolului II, pct.5 a Regulamentului privind selectarea reprezentanților 

societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale 

de Integritate cu adăugarea unui subpunct: „formular similar declarației de avere și 

interese personale”; 

- modificarea capitolului III, pct. 30 a Regulamentului privind selectarea 

reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al 

Autorității Naționale de Integritate să aibă următoarea redacție: „Candidații care nu 

sunt de acord cu  rezultatele concursului pot să conteste rezultatele acestuia  în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare”; 

-  modificarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile și al 

mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate prin 

substituirea cuvântului „Comisie” cu „Consiliu”; 

-  încorporarea în Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile și al 

mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate a 

frazei: „Comisia de selectare a reprezentanților societății civile și al mediului academic 

este formată din 3 reprezentanți ai Autorității și 2 reprezentanți ai Consiliului de 

Integritate”; 
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- elaborarea proiectului anunțului privind selectarea membrilor reprezentanți ai 

mediului academic și ai societății civile. 

După redactare, Regulamentul privind selectarea membrilor reprezentanți ai mediului 

academic și ai societății civile urmează a fi publicat pe pagina web a Autorității după 

care se va calcula termenul de 30 de zile și respectiv se va stabili data lansării 

anunțului privind organizarea concursului pentru selectarea reprezentanților societății 

civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de 

Integritate. 

Dl Serghei Ostaf, în contextul că: „Comisia de selectare a reprezentanților societății 

civile și al mediului academic este formată din 3 reprezentanți ai Autorității și 2 

reprezentanți ai Consiliului de Integritate” consideră că ar fi oportun de a alege  

membrii Consiliului de Integritate în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale 

de Integritate: 2 membri permanenți și 2 membri supleanți. Totodată, solicită 

secretariatului CI (P. Cristea), perfectarea proiectului hotărîrii și remiterea 

președintelui ședinței (către următoarea ședință). 

 

Se propune data următoarei ședințe a Consiliului de Integritate 01 aprilie 2019, 

ora 14.00.  

Dl Serghei Ostaf continuă calitatea de președinte al următoarei ședințe. 

 

         Reieșind din cele relatate, în temeiul art.12 al Legii nr.132 din 07.06.2016 cu 

privire la Autoritatea Naţională de Integritate, Consiliul de Integritate,-  

  

                                                  HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă: 

1.1 Planul de acțiuni al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019; 

1.2 Raportul de activitate al Consiliului de Integritate pentru anii 2017-2018; 

1.3 Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile și al mediului 

academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate în redacția 

finală; 

2. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura:  

2.1 Perfectarea hotărîrii de aprobare a Planului de acțiuni al Autorității Naționale de 

Integritate pentru anul 2019 (V. Carabut); 

2.2 Perfectarea hotărîrii de aprobare a Raportului de activitate al Consiliului de 

Integritate pentru anii 2017-2018 (V. Carabut); 

2.3 Perfectarea hotărîrii de aprobare a Regulamentului privind selectarea 

reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al 

Autorității Naționale de Integritate în redacția finală (P. Cristea, V. Carabut), către 

27.03.2019; 

2.4 Perfectarea proiectului hotărîrii de desemnare a membrilor Consiliului de 

Integritate în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate: 2 membri 

permanenți și 2 membri supleanți (P. Cristea, V. Carabut), către 27.03.2019; 
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2.5 Plasarea pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a Hotărîrii de 

aprobare și a Planului de acțiuni al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 

2019 (V. Carabut, C. Dumbravan); 

  2.6 Plasarea pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a Raportului de 

activitate al Consiliului de Integritate pentru anii 2017 – 2018 (V. Carabut, C. 

Dumbravan); 

 2.7 Perfectarea scrisorilor de informare cu însoțirea Raportului de activitate al 

Consiliului de Integritate către Autoritățile care au desemnat membrii în Consiliul de 

Integritate (V. Carabut). 

3.  Se stabilește agenda pentru ședința următoare: 

3.1 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului 

disciplinar al Autorității Naționale de Integritate 

3.2 Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de 

Integritate; 

  3.3 Cu privire la avizul Ministerului Justiției la Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 

5/2018 privind modificarea Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea 

funcției de inspector de integritate ai Autorității Naționale de Integritate, aprobat prin 

Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 2/2018 (pct.83,84);  

  3.4 Cu privire la procedura de verificare și efectuarea controlului privind depunerea 

în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și 

vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate; 

3.5 Dl Serghei Ostaf va deține calitatea de președinte al următoarei ședințe al 

Consiliului de Integritate. 

 

 

 

 Președinte al ședinței                                                                           Serghei OSTAF 
 

 

 

 

 

A protocolat                                                                                 Veronica CARABUT 
 

 

 

Notă: Şedinţa a fost înregistrată audio pe reportofonul N4123 în mapa A02. In cazul în care există divergențe între 

prezentul proces-verbal şi înregistrarea audio, de bază se va lua înregistrarea audio. 

 


