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PROCES VERBAL DE REFUZ ÎN INIȚIERE A CONTROLULUI 

Nr. 266/02 
 

mun. Chișinău                               18 Mai  2022 

Irina OLĂRESCU, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate din cadrul 

Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea nr. M-310/22 din 

19.04.2022 și sesizarea cu nr. 3865 din 10.05.2022 în privința dl. Pahopol Anatol, Judecător 

în cadrul Curții de Apel Chișinău. 

A STABILIT: 

În fapt, la 19.04.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată 

sesizarea înregistrată cu nr. 3865 cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a 

regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl. Pahopol Anatol -

Judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău. 

Totodată, la data de 10.05.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost 

înregistrată și sesizarea cu nr. 3865, de către un alt petiționar. 

 Astfel în urma analizei textului sesizărilor, se reține că în conținutul sesizării se 

reclamă încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl. 

Pahopol Anatol - Judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, prin urmare sesizările 

înregistrate cu nr. M-310/22 și nr. 3865 au fost conexate întru efectuarea unei singure verificări 

prealabile. 

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate, sesizările cu nr. M-310/22 și cu nr. 3865  au fost repartizate aleatoriu 

prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor la data de 19.04.2022 și respectiv la 

10.05.2022. 

În conținutul sesizărilor se reține că, dl. Pahopol Anatol, potrivit unei investigații 

jurnalistice  ar fi obținut în condiții avantajoase credite în sume mari de la BC Energbank SA 

și ar deține în  proprietate mai multe bunuri imobile costisitoare, inclusiv în statul Israel și 

Ucraina (Odesa), fiind anexat materialul juranlistic la textul sesizării  .  

Totodată, în conținutul sesizării cu nr. 3865 din 10.05.2022, autorul sesizării comunică 

că dl. Pahopol Anatol a emis intenționat o decizie ilegală  de prejudiciere a societății Benfatto 

Plast SRL și din acest motiv solicită inițierea unui control al averii și a intereselor personale. 
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În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data 

repartizării sesizării depuse, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării 

prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului 

juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu 

emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de 

inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al inereselor personale . 

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate,  dl. Pahopol Anatol a fost 

identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. a) din 

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale- persoanele care deţin 

funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire 

la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, exercitînd funcția de Judecător al Curții 

de Apel Chișinău 

Urmează de reținut că, conform prevederilor art. 20 din Legea 132/2016  inspectorul 

de integritate are următoarele drepturi: să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de 

la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în 

format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și 

intereselor personale, precum și pentru verificarea și/sau controlul respectării regimului 

juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor cît și să 

acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate 

şi forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și 

controlul averilor și a intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, 

restricțiilor și limitărilor; 

Prin urmare, inspectorul de integritate a coraborat informația conținută în declarația de 

avere și interese personale depuse din momentul exercitării funcției publice cu informațiile 

conținute în registrele informționale ținute de ASP: Registrul de Stat al populației, Registrul 

Cadastrului bunurilor imobile, Registrul mijloacelor de transport, sistemul informațional al 

Serviciului Vamal 

Astfel, în scopul stabilirii existenței sau lipsei unei bănuieli rezonabile privind 

încălcarea regimului juridic al declarări averii și intereselor personale au fost examinate 

declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, întru stabilirea 

modificărilor patrimoniale ale dl. Pahopol Anatol, în scopul determinării eventualei diferențe 

dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit 

subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile 

membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la 

începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte. 

În prim-plan a fost examinată disponibilitatea financiară a subiectului declarării la 

procurarea bunului imobil amplasat în statul Israel. 

La etapa verificării prealabile au fost efectuate calcule matematice care să confirme sau 

să infirme o eventuală diferență substanțială dintre averea dobîndită şi veniturile obţinute de 

către subiectul declarării împreună cu membrii familiei. În acest sens au fost calculate toate 

veniturile care se prezumă a fi obținute în mod legal (salariu, pensie, moșteniri, veniturile 
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obținute din contracte de chirie a imobililor), cît și două împrumuturi de la două persoane 

fizice. 

În partea ce ține de disponibilitatea financiară a subiectului declarării la procurarea 

apartamentului amplasat în orașul Odessa, statul Ucraina, în urma verificărilor declarațiilor de 

avere și interese personale, bunul imobil se regăsește în declarația de avere și interese 

personale, dreptul de proprietate asupra acestui imobil fiind dobîndit prin moștenire. 

Totodată, inspectorul nu reține din textul investigației jurnalistice anexate de către 

petiționar a unei informații care ar comunica/confirma despre obținerea unor credite 

nedeclarate ale subiectului declarării în sume mari din partea Energbank și care în ultimă 

instanță  care ar contura o bănuială rezonabilă. 

În partea ce ține de cele descrise în sesizarea cu numărul  3865 din 10.05.2022 este de 

menționat că în cadrul verificării textului sesizării, inspectorul de integritate nu reține bunuri 

și/sau venituri obținute de subiectul declarării care urmau a fi declarate și respectiv nu au fost 

declarate în declarațiile de avere și interese personale. Sesizarea nu prezintă careva 

materiale/informații pertinente și exclusive care să scoată în evidență careva bunuri 

imobile/mobile nedeclarate ale subiectului declarării și care ar întemeia o bănuială rezonabilă 

în vederea inițierii unui controlul al averii. 

Mai mult decît atît, în textul sesizării, petiționarul pune în evidență  că „toate 

informațiile invocate în prezenta sesizare, au fost comunicate de către diverși terți, din discuții 

tematice, în privința obiectivității și intereselor personale a judecătorului„. 

Potrivit  prevederilor art. 1 alin. (2) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a 

intereslor personale, prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de 

combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatiblitate, 

precum și a încălcărilor regimului juridic al restricțiilor și limitărilor. 

Prin urmare, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitățile inițierii controlului averii 

și intereselor personale, urmează a fi stabilit anume faptul dacă a intervenit modificări 

patrimoniale ale subiectului controlului în coraport cu venitul obținut. 

Relevant este, anume dacă se atestă acea diferență substanțială, diferență care 

depășește 20 salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la 

începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile 

obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor familiei sau al 

concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv 

cheltuielile realizate în această prioadă, pe de altă parte, conform art.2 din Legea nr. 133/2016 

privind declararea averii și intereselor personale.. 

Totodată, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitatea inițierii controlului averii și 

intereselor personale, intervine necesitatea coraborării prevederilor normative expuse supra, 

respectiv de a stabili dacă averea dl. Pahopol Anatol obținută în perioada exercitării funcției 

de judecător în cadrul Curții de Apel Chiținău, a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași 

perioadă. Astfel s-a constatat că acele cheltuielile suportate în perioada prenotată, nu au depășit 

veniturile obținute. 
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  Urmare a analizei sesizărilor și vizualizării materialului jurnalistic, în coraport cu 

prevederile normative expuse mai sus, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitățile inițierii 

controlului averii și intereselor personale cît și dacă sa depășit sau nu  veniturile obținute,  nu 

s-a stabilit aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale 

de către dl. Pahopol Anatol, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău. 

În drept, în temeiul prevederilor celor citate supra, a prevederilor art. 31 din Legea nr. 

132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,  

 

A DISPUS: 

1. A refuza inițierea controlului regimului juridic al averii și intereselor personale 

în privința dl. Pahopol Anatol, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău. 

2. Informarea dl. Pahopol Anatol despre prezentul Proces-Verbal. 

3. Informarea autorului sesizării despre refuzul în inițierea procedurii de control. 

4. Publicarea prezentului Proces-Verbal pe pagina Web al ANI. 

 

 

Inspector de integritate                              OLĂRESCU IRINA 

al Inspectoratului de Integritate                                                                             
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