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                                  PROCES – VERBAL nr. 6 

al ședinței Consiliului de Integritate 

 (ședință publică) 

 

mun. Chișinău                                                             15 aprilie 2019, ora 14.00 

 

 

Prezidează:        Serghei Ostaf 

 

Prezenţi:            Membrii Consiliului de Integritate: 

                            Viorel Rusu 

                            Mircea Roşioru 

                            Dumitru Ţîra 

                            Oleg Efrim 

 

Lipsesc:             Victor Micu (motivat) 

                           Tatiana Paşcovshi (nemotivat) 

 

Participă:         Rodica Antoci, președinte al Autorității Naționale de Integritate; 

                          Sergiu Popov, șef al Direcției juridice a 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. 

 

Mass – media: Realitatea.md, Privesc eu. 

 

Acte puse la  1. Agenda şedinţei Consiliului de Integritate din 15.04.2019;  

dispoziţie:    2. Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al 

Autorității Naționale de Integritate; 

                       3. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate; 

                       4. 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; 

                       5. 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; 

                       6. 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; 

                      7.  Notă informativă a Autorității Naționale de Integritate din 05.04.2019 

la pct. 83 și 84 din Regulamentul cu privire la concursul pentru 

suplinirea funcției de inspector de integritate; 
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                      8. Propunerile Autorității Naționale de Integritate cu nr. 07/655 din 

04.04.2019 la examinarea proiectului Regulamentul de organizare și 

funcționare a Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de 

Integritate. 

Agenda ședinței: 

 

1. Cu privire la audierea informației din partea Autorității Naționale de Integritate 

privind funcționarea sistemului de depunere a declarațiilor de avere și interese 

personale on – line și rezultatele depunerii anuale a declarațiilor pentru anul 2018; 

                                                                                       Prezintă – Rodica Antoci 

2. Cu privire la examinarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a 

Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de Integritate, versiunea finală: 

2.1 Adresarea Consiliului de Integritate către Autoritatea Națională de Integritate privind 

desemnarea a trei reprezentanți din partea ANI în Colegiul disciplinar al Autorității 

Naționale de Integritate potrivit art. 23, alin. (2), lit. a), d), d1) din Legea nr. 

132/2016;  

2.2 Crearea modulului Colegiului disciplinar pe pagina web a Autorității  Naționale de 

Integritate; 

2.3  Cu privire la instituirea secretariatului Colegiului disciplinar al Autorității  

Naționale de Integritate; 

 

Prezintă – Sergiu Popov 

 

3 . Examinarea proiectului hotărîrii Consiliului de Integritate 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, în contextul expertizei juridice a Ministerului Justiției; 

 

Prezintă – Sergiu Popov 

Coraportor – Oleg Efrim  

 

  4. Examinarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de 

Integritate, în contextul expertizei juridice a Ministerului Justiției;  

Prezintă – Viorel Rusu 

 

5. 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 art. 12, alin. 

(7), lit. j) din Legea nr. 132/2016: 
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5.1 Adresare din partea Consiliului de Integritate către Autoritatea Națională de   

Integritate privind desemnarea a doi inspectori de integritate pentru realizarea 

atribuțiilor prevăzute la  art. 12, alin. (7), lit. j) din Legea nr. 132/2016 

5.2 Proiect de hotărîre privind desemnarea a doi membri din partea Consiliului  de 

Integritate pentru realizarea atribuțiilor art. 12, alin. (7), lit. j) din Legea nr. 

132/2016. 

Prezintă – Serghei Ostaf 

 

6. Acțiuni de vizibilitate și promovare a raportului și activității Consiliului de  

Integritate.                                                     

Prezintă – Serghei Ostaf 

1. Desfășurarea ședinței: 

          

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

declară deschisă. Se examinează proiectul agendei. Se constată 6 subiecte dintre care 3 

au fost preluate din ședința anterioară. De asemenea, propune ca subiectul nr. 4 să fie 

examinat după subiectul nr. 6. 

Se supune votului proiectul agendei ședinței cu modificările propuse de către membrii 

Consiliului de Integritate. 

Se votează unanim. 

 

1. Cu privire la audierea informației din partea Autorității Naționale de Integritate 

privind funcționarea sistemului de depunere a declarațiilor de avere și interese 

personale on – line și rezultatele depunerii anuale a declarațiilor pentru anul 2018 

Dna Rodica Antoci, președintele Autorității Naționale de Integritate informează 

asistența că procesul de depunere a declarațiilor de avere și interese personale anuale 

pentru anul 2018 a luat sfârșit la 31 martie 2019. În acest sens, ANI a organizat 

conferința de presă cu tematica „Depunerea declarațiilor anuale, rezultatele oficiale”, 

în cadrul căreia au fost prezentate datele care s-au înregistrat în sistemul informațional E 

– integritate. Statistica depunerii declarațiilor la 31 martie denotă următoarele: 1983 de 

persoane responsabile de completarea registrului electronic al subiecților declarării, 

54215 de subiecți ai declarării, dintre care 51891 sunt funcționari activi, alții 2324 sunt 

funcționari ce au activitățile suspendate. S-au înregistrat 58619 declarații de avere și 

interese personale la 31 martie 2019, din care 57972  au fost declarațiile anuale depuse, 

461 declarații depuse la eliberare, 186 depuse la angajare, restul fiind declarații cu 

caracter repetitiv. De asemenea, comunică că sistemul E – Integritate din momentul 

lansării, 01 ianuarie 2018, a funcționat pe tot parcursul depunerii declarațiilor fără  

careva cazuri de nefuncționalitate. La fel, pe parcursul ultimelor săptămâni de depunere 

a declarațiilor ANI a efectuat mai multe evaluări: a fost solicitat Serviciul Tehnologia 

Informațională și Securitate Cibernetică la efectuarea examinării tehnice a sistemului, și  
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intervenției pentru a îmbunătăți sau a dezvolta mai bine acest sistem. Totodată, la 

propunerea Consiliului de Integritate și anume a dlui președinte Serghei Ostaf, ANI a 

efectuat mai multe vizite de studiu în teritoriu pentru a analiza problematica cu care s-au 

confruntat subiecții declarării și persoanele responsabile de completarea Registrului 

electronic al subiecților declarării. Aceste vizite de lucru au avut loc la oficiile teritoriale 

de informare ale Parlamentului din orașele Edineț, Leova, Orhei și Comrat, în cadrul 

cărora au participat peste 70 de subiecți ai declarării și persoane responsabile de 

completarea Registrului electronic. În urma acestor vizite s-a constatat că, marea 

majoritate a persoanelor au avut careva probleme vizavi de semnăturile electronice. La 

fel, au înaintat propuneri de îmbunătățire fie pe cadrul legal sau pe termenul-limită al 

semnăturilor electronice, pe care ANI le va examina împreună cu colegii de la Serviciul 

Tehnologia Informațională și Securitate Cibernetică și ulterior va veni cu propuneri de 

îmbunătățire. De asemenea, ANI a constatat și alte aspecte legate de desfășurarea 

sesiunilor de instruire, pe care segmente să atragă mai multă atenție pentru ca subiecții 

declarării, funcționarii publici, persoane cu funcție de demnitate publică să fie mai bine 

informați la completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese personale, cât și 

la aspectul de respectare a regimului juridic al conflictelor de interese, al 

incompatibilităților, al restricțiilor și limitărilor. 

Dl Viorel Rusu se interesează câte persoane au deservit la linia fierbinte și cum a 

funcționat aceasta în perioada de depunere a declarațiilor on – line.  

Dna Rodica Antoci informează că în ANI activează 9 inspectori de integritate și 16 

funcționari publici. Pentru ultimele săptămâni ale lunii martie toți angajații ANI au 

lucrat peste programul de muncă până la orele 21.00, inclusiv în zilele de sâmbătă și 

duminică. A fost acordată asistența atât telefonică, cât și prin intermediul scrisorilor 

transmise oficial către ANI și preluate de pe pagina web a ANI tuturor persoanelor care 

au întâmpinat dificultăți la completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese 

personale. 

Dl Viorel Rusu propune ca pe perioada depunerii declarațiilor de avere și interese 

personale, la linia fierbinte să răspundă un număr mai mare de angajați. 

Dna Rodica Antoci comunică că, la linia fierbinte au asistat persoane care au lucrat non 

– stop și cei 9 inspectori de integritate și 16 funcționari publici au fost implicați 

maximal la acordarea asistenței telefonice tuturor subiecților declarării. De asemenea, 

atenționează asupra faptului că toate apelurile telefonice care au parvenit la ANI au fost 

înregistrate și în cazul în care nu s-a reușit preluarea apelului, funcționarul public al 

ANI a intervenit cu apel suplimentar la numărul dat. 

Dl Viorel Rusu este de părerea că ar trebui de preluat practica de lucru a liniei fierbinți 

din sectorul privat, cu includerea tonului de așteptare. 

Dna Rodica Antoci asigură conlucrarea cu Serviciul Tehnologia Informațională și 

Securitate Cibernetică la capitolul dat precum și revizuirea modalităților de îmbunătățire 

a sistemului. 

Dl Viorel Rusu se interesează referitor la preluarea datelor din declarația anterioară și 

adaptarea ei la declarația pe care subiectul o depune, acest procedeu fiind mai 
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complicat. La fel, propune să fie simplificat acest proces pentru ca subiectul declarării 

să poată schimba repede și eficient informația dată. 

Dna Rodica Antoci face o remarcă asupra aspectului că unele directorii din sistemul 

informațional E – Integritate și anume, preluarea unor date din declarația anterioară, în 

anul 2018 nu au putut fi accesate sau implementate și consideră că trebuie de examinat 

funcționalitatea acesteia. Din acest considerent, multe directorii precum și directoria 

dată au fost funcționale anume anul acesta pentru a fi aplicată, deoarece în sistem în 

anul 2018 nu erau declarații anterioare, depuse în format electronic pentru a prelua 

datele dintr-o declarație mai veche. Pe parcurs, aceste aspecte se vor examina. De 

asemenea, comunică că, sistemul E- Integritate permite vizualizarea acțiunilor fiecărui 

subiect al declarării în parte: numărul de accesări, numărul de activități pe interior, care 

permite inspectorilor să analizeze în detalii procesele efectuate sau accesate. La fel, 

menționează că, sistemul E – Integritate a fost dezvoltat pe parcursul anilor 2015, 2016, 

după care a fost transmis ANI în 2017, iar implementarea a avut loc în anul 2018. 

Totodată atenționează că, deficiențe au fost întâmpinate anume la semnarea declarației, 

deoarece din momentul semnării electronice a declarației de avere și interese personale 

în sistem au loc mai multe procese automatizate și anume: transferarea casetelor 

completate în format PDF, semnarea electronică a acesteia, transmiterea declarației pe 

portalul oficial al ANI, acțiuni care îngreunează unele procese. Anume aici subiecții 

declarării au întâmpinat dificultăți. Pe parcurs vor fi examinate toate aceste aspecte din 

punct de vedere al funcționalității în totalitate. De asemenea, menționează că toți 

subiecții declarării au reușit să-și depună declarațiile în termen, au luat în calcul 

recomandările și consultările oferite de ANI.  

Dl Serghei Ostaf se interesează dacă în comparație cu anul precedent procentul de 

depunere a declarațiilor este mai mare. 

Dna Rodica Antoci informează că procentul nu este cel mai mare, dar este îmbucurător 

faptul că se constată o îmbunătățire, o responsabilizare și conștientizare din partea 

subiecților declarării că trebuie să-și completeze și să-și depună în termen declarația de 

avere și interese personale. 

Dl Viorel Rusu se interesează cum au depus declarațiile persoanele care nu dețin 

semnătura electronică din motiv că nu dețin buletin de identitate cu cod numeric 

(IDNP). 

Dna Rodica Antoci concretizează că cadrul legal prevede depunerea declarației de 

avere și interese personale exclusiv în format electronic, este egal pentru toți și toți sunt 

obligați să-l respecte. În acest sens, au fost organizate ședințe cu Serviciul de Informații 

și Securitate, Serviciul Tehnologia Informațională și Securitate Cibernetică. Persoanele 

responsabile de elaborarea Regulamentului cu privire la eliberarea semnăturii 

electronice, care clar au stabilit că nu pot fi eliberate dispozitive pentru semnături  

electronice dacă persoana nu deține codul numeric (IDNP). La fel, consideră că ar trebui 

de îmbunătățit cadrul legal și în cazul dat nu este posibil de intervenit în lege mai mult 

decît se conține în legea specială. 
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Dl Serghei Ostaf se interesează câte persoane din diverse motive nu au depus sau au 

depus tardiv declarația și comparația în perioada completării declarațiilor pe suport de 

hârtie.  

Dna Rodica Antoci informează că sistemul E – Integritate ne permite generarea listei 

persoanelor care nu și-au depus declarațiile sau au depus tardiv. La moment în această 

listă sunt circa 1000 de persoane. Această listă este generată de Inspectoratul de 

Integritate al Autorității Naționale de Integritate, care urmează a fi examinată, cu 

identificarea zonelor de risc și ulterior prezentarea Planului de acțiuni cu privire la 

procedurile de control a declarațiilor pentru anul 2019. De asemenea, prezintă datele 

statistice înregistrate 01 ianuarie – 31 martie 2017, perioada ultimului an de depunere a 

declarațiilor pe suport de hârtie, la acel moment fiind de 46257 de declarații, dintre care 

44995 reprezentau declarațiile anuale. 

Dl Serghei Ostaf se interesează care alte țări practică modalitatea on – line de depunere 

a declarațiilor și de la cine s-ar putea prelua practica la acest capitol. 

Dna Rodica Antoci precizează că, ANI din România, care are experiență în domeniul 

integrității nu dispune de asemenea sistem de depunere on – line a declarațiilor. În 

Ucraina, sistemul on – line a declarațiilor a fost lansat cu un an mai devreme decît în 

Republica Moldova și este unul mai simplu decât cel al ANI din Republica Moldova. 

Membrii Consiliului de Integritate au luat act de informația Autorității Naționale de 

Integritate privind funcționarea sistemului de depunere a declarațiilor de avere și 

interese personale on – line și rezultatele depunerii anuale a declarațiilor pentru anul 

2018 și recomandă ca aceasta să fie publicată pe pagina web a ANI pentru cei interesați. 

2. Cu privire la examinarea proiectului Regulamentului de organizare și 

funcționare a Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de Integritate 

Dl Sergiu Popov comunică că în cadrul examinării proiectului Regulamentului de 

organizare și funcționare a Colegiului disciplinar, membrii CI au decis de a exclude pct. 

63 din Regulament: „În cazul în care președintele Autorității aplică o altă sancțiune 

decît cea propusă de Colegiul disciplinar, acesta este obligat să-și motiveze decizia”. 

Astfel ANI a examinat actul prin prisma Legii nr. 132/2016 Cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate, Legea nr. 158/2008 Cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public (anexa nr. 7-Regulamentul cu privire la comisia de disciplină). 

Prin urmare, propune membrilor Consiliului de a păstra redacția inițială a acestei 

reglementări inserate în textul Regulamentului cu examinarea posibilității aprobării 

acestui act.   

Dl Serghei Ostaf propune membrilor Consiliului să se expună asupra proiectului 

Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al ANI. 

Dl Mircea Roșioru propune repetat de a exclude pct. 63 din Regulament: „În cazul în 

care președintele Autorității aplică o altă sancțiune decît cea propusă de Colegiul 

disciplinar, acesta este obligat să-și motiveze decizia”. În condițiile respective opinia  

care a fost expusă în ședința precedentă era că de fapt este o subminare a rolului 
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Colegiului disciplinar și propunerea era ca în situația în care președintele ANI urmare a 

examinării deciziei Colegiului disciplinar urmărește intenția de aplica o altă sancțiune 

decît cea care este specificată în dispozitivul hotărîrii Colegiului disciplinar, eventual să 

prezinte acele argumente și să restituie cazul Colegiului disciplinar pentru examinare în 

ansamblu atât motivele pe care le invocă președintele cât și alte aspecte pe care poate să 

le identifice în acest proces. În situația în care concluzia rămâne în formula propusă nu 

se vede rolul Colegiului disciplinar. În concluzie, consideră că ANI ar putea pe interior 

constitui o subdiviziune de securitate internă care să facă ancheta disciplinară propriu – 

zisă, iar sancțiunea să rămână la discreția președintelui deoarece are obligația de a 

motiva propria decizie. În cele din urmă Direcția juridică de comun cu conducerea ANI 

au reexaminat această propunere și insistă pe formula propusă de ei în proiectul de 

Regulament. 

Dl Oleg Efrim intervine și dă citire la art. 23, alin. (6) din Legea nr. 132/2016: 

„Sancțiunea disciplinară se aplică prin ordin al președintelui Autorității în baza 

deciziei majorității membrilor desemnați ai Colegiului disciplinar, în termen de 6 luni 

de  la constatarea faptei, dar nu mai târziu de un an  de la comiterea ei” și conchide că 

ar fi o încălcare a Legii dacă președintele ANI va modifica decizia Colegiului 

disciplinar.  

Dl Serghei Ostaf susține că soluția ar fi înlocuirea art. 63 din proiectul Regulamentului 

cu norma expresă din Lege sau adaptând-o la proiectul Regulamentului. 

Dl Sergiu Popov intervine cu precizarea că normele la care se referă membrii CI (62 și 

63 care se solicită a fi exclusă din proiectul actului normativ), sunt preluate din HG nr. 

201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie  2008 

Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (anexa nr. 7-Regulamentul 

cu privire la comisia de disciplină). Potrivit Legii nr. 132/2016 funcția de inspector de 

integritate este o funcției cu statut special căreia i se aplică prevederile Legii nr. 

158/2008 dacă Legea nr. 132/2016 nu prevede altfel. 

Dl Oleg Efrim se interesează care este necesitatea interpretării acestei norme 

suplimentare prin prisma Legii nr. 158/2008 dacă Legea nr. 132/2016 prevede clar toate 

acțiunile referitor la sancțiunile disciplinare. La fel consideră că nu trebuie de făcut 

abatere de la art. 23, alin. (6) din Legea nr. 132/2016, deoarece prin orice act subordonat 

Legii se va modifica Legea. 

Dl Serghei Ostaf susține că, în cadrul Consiliului de Integritate există un consens vizavi 

de aplicarea normei speciale a Legii nr. 132/2016 și conchide că pct. 63 trebuie de omis. 

Se supune votului excluderea pct. 63 „În cazul în care președintele Autorității aplică 

o altă sancțiune decât cea propusă de Colegiul disciplinar, acesta este obligat să-și 

motiveze decizia”. 

Se votează unanim. 

Dl Mircea Roșioru, la dispoziții finale, se interesează de termenul de un an în care 

președintele poate revoca o sancțiune disciplinară, deoarece în Lege nu sunt limitările 

respective. 

Dl Dumitru Țîra intervine cu ideea că, logica revocării sancțiunii este probarea 

schimbării atitudinii comportamentului, anumite performanțe la serviciu și ar însemna 

termenul minim de o lună sau trei luni. 

Dl Oleg Efrim dă citire la art. 211 alin. (2) din Codul muncii: „Angajatorul care a 

aplicat sancțiunea disciplinară este în drept să-l revoce în decursul unui an din propria 
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inițiativă la rugămintea salariatului, la demersul reprezentanților salariaților sau al 

șefului nemijlocit al salariatului”. Totodată consideră că în prevederea dată ar fi 

oportun ca conducerea ANI să solicite Colegiul disciplinar la procedura de revocare și 

ulterior de examinare a cererii persoanei sancționate, solicitarea colectivului sau 

solicitarea conducerii. 

Se supune votului modificarea pct. 67 „Sancțiunea disciplinară, cu excepția eliberării 

din funcția publică cu statut special, poate fi revocată în condițiile art. 211 alin. (2) din 

Codul muncii, de către președintele Autorității, în baza deciziei majorității membrilor 

desemnați ai Colegiului disciplinar, în decursul unui an, din proprie inițiativă, la 

solicitarea funcționarului public cu statut special, la demersul reprezentantului 

angajaților Autorității sau la demersul șefului nemijlocit al funcționarului public cu 

statut special”.  

Se votează unanim. 

Se supune votului proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a 

Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de Integritate cu modificările 

propuse de către membrii Consiliului de Integritate. 

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al 

Autorității Naționale de Integritate. 

 

2.1 Întru aplicarea prevederilor art. 23, alin. (2), lit. a), d), d1) din Legea nr. 132/2016, a 

fost perfectată adresarea Consiliului de Integritate către Autoritatea Națională de 

Integritate privind desemnarea a trei reprezentanți din partea ANI în Colegiul disciplinar 

al Autorității Naționale de Integritate: un reprezentant al Direcției resurse umane și 

documentare, un reprezentant al Direcției juridice și un reprezentant al subdiviziunii cu 

atribuții de audit.  

2.2 De asemenea, pentru transparența în procesul decizional a fost solicitată ANI 

referitor la crearea modulului Colegiului disciplinar pe pagina web a Autorității 

Naționale de Integritate, 

2.3 Constituirea Secretariatului Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de 

Integritate. 

Pentru aplicarea prevederilor art. 23, alin. 2, lit. (e) din Legea nr. 132/2016: „Colegiul 

disciplinar este alcătuit din doi reprezentanți ai Consiliului de Integritate”, a fost 

perfectat proiectul de hotărîre privind desemnarea a doi membri tiutlari ai CI în 

Colegiul disciplinar Victor Micu, Mircea Roșioru și doi membri supleanți - Viorel 

Rusu și Dumitru Țîra. 

Se supune votului proiectul de hotărîre privind desemnarea a doi membri tiutlari 

ai CI în Colegiul disciplinar Victor Micu, Mircea Roșioru și doi membri supleanți 

Viorel Rusu și Dumitru Țîra. 

Se votează unanim. 

 

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) 
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Dl Sergiu Popov informează membrii CI că, urmare examinării avizului Ministerului 

Justiției nr. 04/1371 din 12.02.2019, membrii CI au decis de a modifica conținutul pct. 

83 și pct. 84 din Regulamentul de organizare a concursului pentru suplinirea funcției 

de inspector de integritate, în partea ce se referă la testul poligraf, similar prevederilor 

conținute în Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului 

pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai ANI.    

Se supune votului propunerile de modificare a următoarelor puncte ale 

Regulamentului de organizare a concursului pentru suplinirea funcției de 

inspector de integritate urmare avizului Ministerului Justiției: 

La pct. 83 Este desemnat învingător al concursului candidatul care a obținut, 

cumulativ, cel mai mare punctaj în cele trei etape ale concursului: proba scrisă, 

interviu (proba orală) și testul comportamentului simulat (poligraf).  

Candidatul, care a promovat concursul pentru suplinirea funcției de inspector de 

integritate este angajat în funcție numai după prezentarea unei declarații de integritate 

pe propria răspundere, conform modelului din anexa nr. 9 la Regulament. 

La pct. 84 Aprecierea rezultatelor testului la detectorul comportamentului simulat 

(poligraf) se face prin sistemul de puncte de la 1 la 10, separat de fiecare membru al 

comisiei de concurs și se consemnează într-un proces-verbal. Rezultatele testului la 

detectorul comportamentului simulat (poligraf) nu sunt descalificante, indiferent de 

punctajul acumulat. 

Se votează unanim. 

4. Cu privire la avizul Ministerului Justiției nr. 04/1708 din 22.02.2019 la 

Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 1 din 24.01.2019 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate 

Dl Viorel Rusu dă citire pct. 17 din avizul Ministerului Justiției la pct. 44 din 

proiectul  Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate, 

referitor la acțiunile ce pot împiedica desfășurarea normală a ședinței Consiliului. 

Totodată, este problematică punerea în aplicare a sancțiunii de eliminare din sală a 

persoanei care împiedică desfășurarea ședinței. 

Dl Oleg Efrim menționează că, este norma care prescrie un comportament și nu este 

un mecanism de punere în aplicare și propune că dacă nu se poate continua ședința 

atunci ședința se încheie. 

Dl Viorel Rusu la pct. 45 propune de a exclude lit. d) să propună adoptarea hotărîrii 

cu votul majorității privind eliminarea din sală a persoanei care împiedică 

desfășurarea ședinței și înlocuirea cu: „să solicite părăsirea sălii”. 

Subiectul nr. 4 Cu privire la examinarea avizului Ministerului Justiției nr. 

04/1708 din 22.02.2019 la Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 1 din 24.01.2019 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de 

Integritate va fi examinat în ședința următoare. 

 5. Cu privire la procedura de verificare și efectuare a controlului privind   

depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către 
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președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de 

integritate art. 12, alin. (7), lit. j) din Legea nr. 132/2016: 

5.1 Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la  art. 12, alin. (7), lit. j) din Legea nr. 

132/2016 a fost perfectată adresarea din partea Consiliului de Integritate către 

Autoritatea Națională de   Integritate privind desemnarea a doi inspectori de integritate.  

5.2 Întru realizarea prevederilor art. 12, alin. (7), lit. j) din Legea nr. 132/2016 a fost 

perfectat proiectul de hotărîre privind desemnarea membrilor CI în procedura de 

efectuare a controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și 

interese personale de către președintele și vicepreședintele ANI, precum și de către 

inspectorii de integritate a doi membri titulari: Victor Micu, Mircea Roșioru și doi 

membri supleanți: Viorel Rusu și Dumitru Țîra. 

Se supune votului proiectul de hotărîre privind desemnarea membrilor CI în 

procedura de efectuare a controlului privind depunerea în termen a declarațiilor 

de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele ANI, precum 

și de către inspectorii de integritate a doi membri titulari ai CI: Victor Micu, 

Mircea Roșioru și doi membri supleanți: Viorel Rusu și Dumitru Țîra. 

Se votează unanim. 

 

6. Acțiuni de vizibilitate și promovare a raportului și activității Consiliului de  

Integritate                                                     

Dl Dumitru Țîra propune de perfectat un comunicat de presă despre raportul de 

activitate al Consiliului de Integritate pentru anii 2017-2018 cu un linc activ la raport. 

Data următoarei ședințe a Consiliului de Integritate va fi anunțată public.  

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 Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al 

Autorității Naționale de Integritate; 

2. Se ia act de:  

- informația Autorității Naționale de Integritate privind funcționarea sistemului de 

depunere a declarațiilor de avere și interese personale on – line și rezultatele depunerii 

anuale a declarațiilor pentru anul 2018 și recomandă ca aceasta să fie publicată pe 

pagina web a ANI pentru cei interesați; 

3. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura:  

3.1 Ajustarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului 

disciplinar al Autorității Naționale de Integritate, conform propunerilor membrilor 

Consiliului de Integritate conținute în prezentul proces – verbal cu: 
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1) excluderea pct. 63: „În cazul în care președintele Autorității aplică o altă sancțiune 

decât cea propusă de Colegiul disciplinar, acesta este obligat să-și motiveze decizia”; 

2) modificarea pct. 67: „Sancțiunea disciplinară, cu excepția eliberării din funcția 

publică cu statut special, poate fi revocată în condițiile art. 211 alin. (2) din Codul 

muncii, de către președintele Autorității, în baza deciziei majorității membrilor 

desemnați ai Colegiului disciplinar, în decursul unui an, din proprie inițiativă, la 

rugămintea funcționarului public cu statut special, la demersul reprezentantului 

angajaților Autorității sau la demersul șefului nemijlocit al funcționarului public cu 

statut special”, (V. Carabut către 19.04.2019); 

3.2 Perfectarea proiectului de hotărîre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de Integritate (V. Carbut 

către 19.04.2019); 

3.3 Plasarea pe pagina web a hotărîrii de aprobare și a Regulamentului de organizare și 

funcționare a Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de Integritate (V. Carabut, 

C. Dumbravan către 19.04.2019). 

 

3.4 Ajustarea proiectului Hotărîrii 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 (pct.83,84), conform 

avizului Ministerului Justiției, (S. Popov către  23.04.2019). 

 

4. Perfectarea notelor informative cu privire 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, ( S. 

Popov către 23.04.2019);  

- Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 6/2018 de modificare a Regulamentului privind 

modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de 

președinte și vicepreședinte a ANI, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 

1/2017, ( S. Popov către 23.04.2019); 

 

5. Traducerea: 

- Hotărîrii 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;  

- Hotărîrii Consiliului de Integritate nr. 6/2018 de modificare a Regulamentului privind 

modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de 

președinte și vicepreședinte a ANI; 

 

6. Perfectarea scrisorilor și remiterea proiectelor actelor Consiliului de Integritate către 

Ministerul Justiției pentru înregistrare:  

- 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, (V. Carabut 

către 26.04.2019); 
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- Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 6/2018 de modificare a Regulamentului privind 

modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de 

președinte și vicepreședinte a ANI, (V. Carabut către 26.04.2019); 

7. Perfectarea adresării Consiliului de Integritate către Autoritatea Națională de 

Integritate privind desemnarea a trei reprezentanți din partea ANI în Colegiul disciplinar 

al Autorității Naționale de Integritate: un reprezentant al Direcției resurse umane și 

documentare, un reprezentant al Direcției juridice și un reprezentant al subdiviziunii cu 

atribuții de audit, crearea modulului Colegiului disciplinar pe pagina web a Autorității 

Naționale de Integritate, precum și constituirea Secretariatului Colegiului disciplinar al 

Autorității Naționale de Integritate, (V. Carabut către 15.04.2019); 

8. Perfectarea proiectului de hotărîre privind desemnarea a doi membri tiutlari ai CI în 

Colegiul disciplinar: Victor Micu, Mircea Roșioru și doi membri supleanți: Viorel Rusu 

și Dumitru Țîra, (V. Carabut către 19.04.2019); 

9. Perfectarea adresării Consiliului de Integritate către Autoritatea Națională de 

Integritate privind desemnarea a doi inspectori de integritate în 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 (V. Carabut către 16.04.2019); 

10. Perfectarea proiectului de hotărîre privind desemnarea membrilor CI în procedura de 

efectuare a controlului privind depunere în termen a declarațiilor de avere și interese 

personale de către președintele și vicepreședintele ANI, precum și de către inspectorii 

de integritate a doi membri titulari: Victor Micu, Mircea Roșioru și doi membri 

supleanți: Viorel Rusu și Dumitru Țîra, (V. Carabut către 19.04.2019); 

11. Perfectarea unui comunicat de presă despre raportul de activitate al Consiliului de 

Integritate pentru anii 2017-2018 cu un linc activ la raport și plasarea pe pagina web, 

(C. Dumbravan către 16.04.2019); 

 

12. Se propune agenda pentru ședința următoare a Consiliului de Integritate: 

12.1. Examinarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de 

Integritate, în contextul expertizei juridice a Ministerului Justiției;  

12.2 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; 

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

Consiliului de Integritate. 

13. Data următoarei ședințe a Consiliului de Integritate va fi anunțată public.  

 

 Președinte al ședinței                                                                           Serghei OSTAF 

 
 

A protocolat                                                                                 Veronica CARABUT 

 

Notă: Şedinţa a fost înregistrată audio pe reportofonul N4123 în mapa A07. In cazul în care există divergențe între 

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

 


