PROCES – VERBAL nr. 7
al ședinței Consiliului de Integritate
(ședință publică)
mun. Chișinău

27 mai 2019, ora 14.00

Prezidează:

Serghei Ostaf

Prezenţi:

Membrii Consiliului de Integritate:
Viorel Rusu
Mircea Roşioru
Victor Micu
Oleg Efrim

Lipsesc:

Dumitru Țîra (motivat)
Tatiana Paşcovshi (nemotivat)

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 27.05.2019;
dispoziţie: 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. Răspunsul Autorității Naționale de Integritate nr. 07/877 din
14.05.2019 la demersul Consiliului de Integritate privind desemnarea
reprezentanților ANI în componența Colegiului disciplinar a ANI;
8. Răspunsul Autorității Naționale de Integritate nr. 07/851 din
08.05.2019 la demersul Consiliului de Integritate privind solicitarea de
desemnare a inspectorilor de integritate în procedura de 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;
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9. Hotărîrea nr. 29 din 23 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului
rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate
la 31 decembrie 2018.
Agenda ședinței:
1. Cu privire la examinarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
de Integritate, în contextul expertizei juridice a Ministerului Justiției;
Prezintă – Viorel Rusu
2. 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:
Prezintă – Serghei Ostaf
3. Cu privire la anunțarea concursului privind selectarea reprezentanților societății civile
și ai mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI;
Prezintă – Serghei Ostaf
4. Cu privire la revocarea unui membru al Consiliului de Integritate și solicitarea
Ministerului Justiției întru demararea unui nou concurs pentru suplinirea funcției de
membru al Consiliului de Integritate din partea societății civile;
Prezintă – Serghei Ostaf

5. Cu privire la examinarea Hotărîrii nr. 5 din 13.08.2018 cu privire la modificarea
Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de
integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 2/2018, cu obiecțiile
Ministerului Justiției;
Prezintă – Oleg Efrim
Coraportor – Sergiu Popov
6. Diverse: Hotărârea Curții de conturi nr. 29 din 23.04.2019 cu privire la Raportul
auditului rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31
decembrie 2018.
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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: Cu privire la revocarea unui membru al
Consiliului de Integritate să fie examinat la diverse.
Totodată, propune ca subiectul nr. 6: Hotărârea Curții de conturi nr. 29 din 23.04.2019
cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de
Integritate încheiate la 31 decembrie 2018, să fie exclus și în regim de lucru să fie
desemnat un membru pentru a formula opinia Consiliului de Integritate din perspectiva
necesității audierii raportului.
La diverse se va discuta și invitația parvenită de la Asociația Presei Independente la
evenimentul: „Integritatea politică-condiție esențială a unui sistem național durabil de
integritate”, care va avea loc pe data de 30 mai 2019, ora 11.00
Se supune votului proiectul agendei ședinței cu modificările propuse de către membrii
Consiliului de Integritate.
Se votează unanim.
1. 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
Dl Viorel Rusu la pct. 17 din avizul Ministerului Justiției, la pct. 44 din proiectul
Regulamentului, care se referă la acțiunile ce pot împiedica desfășurarea normală a
ședinței Consiliului este vag și necesită a fi precizat în măsura în care respectivele
acțiuni pot atrage spre exemplu: eliminarea din sală a persoanei care împiedică
desfășurarea ședinței.
Dl Serghei Ostaf se interesează dacă Ministerul Justiției pe lîngă obiecții mai are și
propuneri la acest punct.
Dl Viorel Rusu răspunde că propuneri nu sunt, dar obiecțiile se referă la comportament
decent și de respect față de cei prezenți și ANI. De asemenea, propune ca pct. 44 din
proiectul Regulamentului să aibă Conținutul: „Toate persoanele prezente la ședințele
Consiliului sunt obligate să respecte ordinea în cadrul ședinței.”
Pct. 45 se modifică după cum urmează: „Întru asigurarea menținerii ordinii,
președintele ședinței poate să întrerupă dezbaterile și să ceară respectarea
prezentului Regulament, fiind în drept:
a) să avertizeze;
b) să cheme la ordine;
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c) să lipsească vorbitorul de cuvânt;
d) să solicite părăsirea sălii”.
Se votează unanim modificările de la pct. 44 și 45 din proiectul Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate.
Dl Viorel Rusu la pct. 19 din avizul Ministerului Justiției, unde se propune să fie
unificate punctele 51 și 52, întrucât vizează categoriile de acte adoptate de Consiliu,
cu stabilirea clară a caracterului normativ, individual și de recomandare a acestora.
Membrii Consiliului au decis unificarea punctelor 51 și 52.
Pct. 20 din avizul Ministerului Justiției la pct. 54 din proiectul Regulamentului, unde
Ministerul Justiției este de părere că pentru respectarea publicității și accesibilității
hotărîrilor Consiliului este judicios ca respectivele acte să fie publicate pe pagina web
oficială a ANI în termen de 3 zile de la data adoptării acestora. Referința la publicarea
proceselor-verbale se va exclude, deoarece este prevăzut la pct. 42. Totodată, se atrage
atenție că, la pct. 42 este prevăzută publicarea proceselor-verbale de la data aprobării,
iar la pct. 54 de la data semnării.
Mircea Roșioru intervine că se are în vedere procesul-verbal, care se semnează de
secretar și președinte și care este o chestiune tehnică și mai ușor de realizat în raport cu
hotărîrea, la care se prezumă că ar trebui de lucrat mai mult.
Dl Serghei Ostaf intervine cu obiecția precum că Ministerul Justiției expune opinia
dar nu vine cu argumentarea de ce ar trebui de modificat termenul de 3 zile de la data
adoptării și nu se face referință la altă practică.
Se propune redactarea pct. 42 „Secretariatul Consiliului asigură publicarea
proceselor-verbale pe pagina web oficială a ANI.”, precum și menținerea la pct.
54 a termenului de 3 zile de la data semnării”.
Se votează unanim modificările enunțate.
Dl Viorel Rusu dă citire pct. 21 din avizul Ministerul Justiției, care sugerează
Consiliului de Integritate de a exclude pct. 60 din proiectul Regulamentului, deoarece
nu ține de obiectul de reglementare al Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului de Integritate.
Membrii Consiliului au decis ca pct. 60 din proiectul Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului de Integritate să rămînă în redacția
actuală.
De asemenea, Ministerul Justiției propune de a exclude pct. 67 deoarece dublează
prevederile pct. 42 și nu ține de conținutul Dispozițiilor finale și tranzitorii.
Decizia membrilor CI este de a menține pct. 67 din proiectul Regulamentului în
redacția actuală.
Se supune votului proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului de Integritate cu modificările menționate.
Se votează unanim.
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2. 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.
Dl Serghei Ostaf comunică că întru realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 12, alin. (7),
lit. j) din Legea nr. 132/2016 a fost creat un grup de lucru din care fac parte doi membri
ai Consiliului de Integritate, doi inspectori de integritate din cei patru nominalizați în
răspunsul ANI cu nr. 07/851 din 08.05.2019 din partea Autorității Naționale de
Integritate, care vor fi identificați de către membrii CI.
3. Cu privire la anunțarea concursului privind selectarea reprezentanților
societății civile și ai mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI;
Dl Serghei Ostaf se interesează dacă pe perioada primului concurs anunțat de la
03.04.2019 pînă la 19.04.2019 au fost depuse dosare de participare.
Dna Veronica Carabut răspunde că pe perioada enunțată nu au fost depuse dosare de
participare la concurs. De asemenea, comunică că subiectul dat a fost inclus pe agenda
ședinței CI pentru a fi discutat și ulterior anunțat un nou concurs, pentru a oferi
posibilitatea reprezentanților societății civile și ai mediului academic de a participa la
concurs.
Dl Serghei Ostaf susține că din partea Consiliului au fost desemnați doi membri
permanenți și doi membri supleanți, din partea ANI au fost desemnați 2 membri
permanenți și 3 membri supleanți. Deocamdată lipsesc reprezentanții societății civile și
ai mediului academic. Totodată comunică că organul colegial este funcțional.
Se propune de către membrii Consiliului de Integritate anunțarea unui nou
concurs privind selectarea reprezentanților societății civile și ai mediului academic
cu termenul de depunere a dosarelor de la 28.05.2019 pînă la 28.06.2019.
4. Cu privire la revocarea unui membru al Consiliului de Integritate și solicitarea
Ministerului Justiției întru demararea unui nou concurs pentru suplinirea funcției
de membru al Consiliului de Integritate din partea societății civile;
Subiectul nr. 4 se transferă la diverse
5. Cu privire la examinarea Hotărîrii cu privire la modificarea Regulamentului cu
privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate, aprobat
prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 2/2018, nr. 5 din 13.08.2018 cu
obiecțiile Ministerului Justiției;
Dl Oleg Efrim comunică, că inițial în Regulamentul cu privire la concursul pentru
suplinirea funcției de inspector de integritate au fost prevăzute 3 probe a concursului:
proba scrisă, interviul și testul la poligraf. În continuare, Ministerului Justiției susține că
Consiliul de Integritate percepe testul la poligraf ca probă, care este eliminatorie chiar
dacă în celelalte prevederi nu rezultă acest lucru. De asemenea, propune de a rectifica
punctul unde sunt specificate probele de concurs: proba scrisă și interviu, testul
comportamentului simulat (poligraf) va constitui un criteriu suplimentar pentru
5

evaluarea candidaților, cu adăugarea unui punct suplimentar: „refuzul de a fi supus
testării la poligraf este eliminatoriu”, adică candidatul nu este numit în funcție dacă a
refuzat testarea la poligraf.
Se votează unanim modificarea propusă cu: pct. 27 din proiectul Regulamentului
„Concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate se desfășoară în
două etape:
- proba scrisă,
- interviul.
Testul comportamentului simulat (poligraf) va constitui un criteriu suplimentar
pentru evaluarea candidaților.
Refuzul de a fi supus testării la poligraf este eliminatorie”.
6. Diverse: Hotărârea Curții de conturi nr. 29 din 23.04.2019 cu privire la
Raportul auditului rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate
încheiate la 31 decembrie 2018.
Dl Serghei Ostaf informează că Autoritatea Națională de Integritate a prezentat
membrilor Consiliului Raportul auditului rapoartelor financiare ale Autorității Naționale
de Integritate încheiate la 31 decembrie 2018. Prin urmare, acesta va fi studiat și va fi
desemnat un raportor care va formula opinia Consiliului de Integritate din perspectiva
necesității audierii raportului.
Se desemnează raportor la Raportul auditului rapoartelor financiare ale
Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2018, domnul Victor
Micu.
4. Cu privire la revocarea unui membru al Consiliului de Integritate și solicitarea
Ministerului Justiției demararea unui nou concurs pentru suplinirea funcției de
membru al Consiliului de Integritate din partea societății civile;
Dl Serghei Ostaf informează că la momentul actual a fost expediat Raportul de
activitate al Consiliului de Integritate către toate Autoritățile care au desemnat membrii
în Consiliul de Integritate al ANI, inclusiv la Ministerul Justiției cu solicitarea de a
atrage atenția la participarea la ședințe a membrilor CI. Totodată, propune de perfectat
și de remis către Ministerul Justiției un demers, prin care va solicita atitudine față de un
membru desemnat de Ministerul Justiției, reprezentat al societății civile, cu indicarea
normei juridice privind neonorarea obligațiunilor de serviciu (art.12, alin.(5), lit. e) din
Legea nr.132/2016).
Dl Serghei Ostaf informează membrii CI despre invitația parvenită de la Asociația
Presei Independente la evenimentul: „Integritatea politică-condiție esențială a unui
sistem național durabil de integritate”, care va avea loc pe data de 30 mai 2019, ora
11.00. La eveniment va participa Viorel Rusu, membru al CI.
Data următoarei ședințe a Consiliului de Integritate va fi anunțată public.
Dl Serghei Ostaf continuă calitatea de președinte al următoarei ședințe.
6

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 ia act de:
- Hotărârea Curții de conturi nr. 29 din 23.04.2019 cu privire la Raportul auditului
rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie
2018;
2. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura:
2.1 Ajustarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de
Integritate, conform propunerilor membrilor Consiliului de Integritate conținute în
prezentul proces – verbal cu următoarele modificări:
2.2 pct. 44 va avea următorul conținut: „Toate persoanele prezente la ședințele
Consiliului sunt obligate să respecte ordinea în cadrul ședinței.”;
2.3 pct. 45 va avea următorul conținut: „Întru asigurarea menținerii ordinii,
președintele ședinței poate să întrerupă dezbaterile și să ceară respectarea Prezentului
Regulament, fiind în drept:
a) să avertizeze;
b) să cheme la ordine;
c) să lipsească vorbitorul de cuvânt;
d) să solicite părăsirea sălii”;
2.4 unificarea punctelor 51 și 52 din proiectul Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului de Integritate;
2.5 redactarea pct. 42: „Secretariatul Consiliului asigură publicarea proceselorverbale pe pagina web oficială a ANI”;
2.6 menținerea la pct. 54 a „termenului de 3 zile de la data semnării”;
2.7 menținerea pct. 60 din proiectul Regulamentului în redacția actuală;
2.8 menținerea pct. 67 din proiectul Regulamentului în redacția actuală; (V.
Carabut)
3. Ajustarea proiectului Hotărîrii nr. 5 din 13.08.2018 cu privire la modificarea
Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de
integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 2/2018, cu obiecțiile
Ministerului Justiției, (S. Popov);
-modificarea pct. 27 din proiectul Regulamentului: „Concursul pentru suplinirea
funcției de inspector de integritate se desfășoară în două etape:
- proba scrisă,
- interviul.
Testul comportamentului simulat (poligraf) va constitui un criteriu suplimentar
pentru evaluarea candidaților.
Refuzul de a fi supus testării la poligraf este eliminatorie”.
”(S. Popov);
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4. 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;
- Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate (I. Șaptefrați);
5. Perfectarea demersului către Ministerul justiției privind solicitarea atitudinii față de
un membru alCI, reprezentant al societății civile cu privire la neonorareaa atribuțiilor de
serviciu (V. Carabut).
6. 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;
- proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate (V.
Carabut).
7. Remiterea la Monitorul Oficial pentru publicare a:
- Hotărîrii cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la concursul pentru
suplinirea funcției de inspector de integritate; aprobat prin Hotărîrea Consiliului de
Integritate nr. /5/2018;
- Hotărîrii Consiliului de Integritate nr. 1/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de
președinte și vicepreședinte ai Autorității Naționale de Integritate nr. 6/2018.(V.
Carabut)
8. Plasarea pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a anunțului cu privire la
desfășurarea concursului privind selectarea reprezentanților societăţii civile și ai
mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI, perioada 28.05.2019 – 28.06.2019,
(C. Dumbravan către 28.05.2019);
9. Se propune agenda pentru ședința următoare a Consiliului de Integritate:
9.1 Cu privire la Hotărârea Curții de conturi nr. 29 din 23.04.2019 cu privire la Raportul
auditului rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31
decembrie 2018.
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9.2 Cu privire la selectarea a doi inspectori de integritate din patru nominalizați în
răspunsul ANI nr. 07/851 din 08.05.2019, 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;
10. Dl Serghei Ostaf va deține calitatea de președinte al următoarei ședințe a Consiliului
de Integritate.
11. Data următoarei ședințe a Consiliului de Integritate va fi anunțată public.

Președinte al ședinței

A protocolat

Serghei OSTAF

Veronica CARABUT

Notă: Şedinţa a fost înregistrată audio pe reportofonul N4123 în mapa A08. In cazul în care există divergențe între
prezentul proces-verbal şi înregistrarea audio, de bază se va lua înregistrarea audio.
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