
 

                                                                                                                         

 

 
  

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE  

 

CONSILIUL DE INTEGRITATE 
 

RECOMANDARE  

Autorității Naționale de Integritate, cu referire la activitatea Colegiului 

Disciplinar 

 

 În temeiul art.12, alin (7), lit. h) al Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate, examinând în cadrul ședinței componența Colegiului 

disciplinar al Autorităţii Naţionale de Integritate, Consiliul de Integritate 

 

CONSTATĂ: 

 

Colegiul disciplinar, potrivit art.23, alin.(2) al Legii nr.132/2016, este alcătuit 

din: 

a) un reprezentant al subdiviziunii resurse umane din cadrul Autorității; 

b) un reprezentant al societății civile; 

c) un reprezentant al mediului academic; 

d) un reprezentant al serviciului juridic al Autorității; 

d1) un reprezentant al subdiviziunii cu atribuții de audit al Autorității; 

e) doi reprezentanți ai Consiliului de Integritate. 

 

La 15.04.2019, prin Hotărârea nr. 8, Consiliul de Integritate și-a desemnat 

reprezentanții în Colegiul disciplinar: 

Membri permanenți: 

Victor Micu, membru al Consiliului de Integritate; 

Mircea Roșioru, membru al Consiliului de Integritate. 

Membri supleanți: 

Viorel Rusu, membru al Consiliului de Integritate; 

Dumitru Țîra, membru al Consiliului de Integritate. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 307/18 din 

30.07.2019 a fost acceptată cererea membrului CSM, Victor Micu, referitor la 

eliberarea din funcția de membru al Consiliului de Integritate și desemnarea 

membrului CSM, Ion Postu, în calitate de reprezentant al Consiliului Superior al 

Magistraturii în Consiliul de Integritate. 

Prin urmare, în ședința din 09.09.2019 a fost abrogată Hotărîrea nr. 8 din 

15.04.2019 și aprobată Hotărîrea nr. 11 din 09.09.2019 cu privire la desemnarea 



membrilor Consiliului de Integritate în Colegiul disciplinar al ANI, cu următoarea 

componență: 

Membri permanenți: 

Ion Postu, membru al Consiliului de Integritate; 

Mircea Roșioru, membru al Consiliului de Integritate. 

Membri supleanți: 

Viorel Rusu, membru al Consiliului de Integritate; 

Dumitru Țîra, membru al Consiliului de Integritate. 

 

 La fel, și Autoritatea Națională de Integritate a înaintat propuneri cu privire 

la componența nominală a Colegiului disciplinar: 

Membri permanenți: 

Vladislav Negru, specialist principal al Direcției juridice; 

Viorica Cabac, specialist principal al Direcției resurse umane și documentare. 

Membri supleanți: 

Ion Nicolaev, inspector superior de integritate, supleant al Serviciului 

securitate, audit și control al integrității; 

Andrian Grigorițchi, specialist principal al Direcției juridice; 

Stepanida Draguțan, șef al Direcției resurse umane și documentare. 

 

În conformitate cu prevederile art.23, alin.(8) al Legii nr.132/2016, membrii 

reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic vor fi selectați de către 

Consiliul de Integritate în conformitate cu regulamentul aprobat de către 

aceștia”. În acest sens, Consiliul de Integritate a aprobat  Regulamentul privind 

selectarea reprezentanților societății civile și ai mediului academic în Colegiul 

disciplinar al ANI (Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 6 din 11 martie 2019). 

În baza acestuia, la data de 03.04.2019 a demarat concursul pentru selectarea 

reprezentanților societății civile și ai mediului academic în Colegiul disciplinar al 

ANI, care a fost prelungit până la 19.08.2019. 

Având în vedere nivelul foarte redus de interes și participare, în  temeiul 

art.23, alin.(2) al Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de 

Integritate, Consiliul de Integritate 

 

RECOMANDĂ: 

 

1. Autoritatea Națională de Integritate va institui prin act administrativ 

Colegiul disciplinar în componența stabilită mai sus și va întreprinde măsurile de 

rigoare în vederea asigurării funcționalității acestuia. 

2. Prezenta recomandare de publicat pe pagina web a Autorităţii Naţionale de 

Integritate. 

 
 

 

Preşedinte de şedinţă 

al Consiliului de Integritate                                                    Serghei OSTAF 
             

 


