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                                                                                  PROIECT 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

CONSILIUL DE INTEGRITATE 

 

HOTĂRÂRE Nr. ____ 

 

din ____   ___________20__ 

     Chișinău 

pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

de Integritate aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate  

nr.1 din 24.01.2019 

 

În temeiul art. 12 alin. (7) lit. h) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245-

246, art. 511),  

Consiliul de Integritate HOTĂRĂȘTE: 

1. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr.1/2019, cu modificările și 

compeltările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) Punctul 34 se expune în următoarea redacție: 

„34. Ordinea de zi a ședinței se aprobă cu votul majorității membrilor Consiliului 

la începutul fiecărei ședințe și se consemnează în procesul- verbal.”; 

2) Punctul 35 se expune în următoarea redacție: 

„35. Proiectul procesului – verbal al ședinței este redactat de secretariatul 

Consiliului de Integritate timp de 2 zile de la data ședinței, este expediat fiecărui 

membru pentru redactare a intervențiilor individuale timp de 2 zile. Textul 

proiectului procesului – verbal conține referințe la înregistrările audio și video. 

Președintele ședinței și secretariatul Consiliului de Integritate finalizează textul 

procesului – verbal timp de 2 zile după recepționarea redactărilor. Textul final al 

procesului – verbal se consideră adoptat dacă nu parvin redactările individuale.”; 

3) Punctul 36, subpunctul 1) se expune în următoarea redacție: 

„1). Trecerea în revistă a hotărârilor adoptate și executate sau neexecutate. 

Examinarea propunerilor de desemnare a raporturilor și includere a chestiunilor 

în așteptare pentru a fi examinate în cadrul ședinței.”;  

 

2. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura modificarea textului 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate, 

conform prevederilor prezentei Hotărâri și îl va publica pe pagina de Internet a 

Autorității Naționale de Integritate.  
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3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data emiterii și se publică pe pagina web 

oficială a Autorității Naționale de Integritate. 

  

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI                                                   

  

Nr. _____. Chişinău, _____________20__. 

 

 


