
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL DE INTEGRITATE 

AGENDA ȘEDINȚEI  

                                Din data: 08.11.2022, ora 14.00 

Ședință publică cu difuzare media în regim de timp real   

Locul desfășurării ședinței: sediul Autorității Naționale de Integritate,         

 or. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 26 

                           

1. Aprobarea Ordinii de zi și a timpului limită de examinare a subiectelor incluse. 

Raportor: Dl Vitalie PALEGA (3 min.). 

 

2. Cu privire la Sinteza obiecțiilor şi propunerilor (recomandărilor) autorităților 

publice şi sinteza recomandărilor  reprezentanților societăţii civile, la Proiectul de 

hotărâre a Consiliului de Integritate cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de 

președinte al Autorității Naționale de Integritate (în redacție nouă). (Autoritatea 

Națională de Integritate nr. 07/6953 din 24.10.2022, Centrul Național Anticorupție nr. 

06/2-6279 din 27.10.2022, AO Pro Cons nr. 8561 din 31.10.2022 și Ministerul Justiției 

nr. 04/9600 din 03.11.2022.) 

Coraportori: membrii Grupului de lucru: Dl Danu DOGOTARI, Dl Alexandru 

COICA, Dl Ilie CHIRTOACĂ, (30 min.). Fiecare membru al Consiliului de Integritate 

(3 min.). 

 

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare 

a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de 

Integritate (în redacție nouă). 

Coraportori: membrii Grupului de lucru: Dl Danu DOGOTARI, Dl Alexandru 

COICA, Dl Ilie CHIRTOACĂ, (30 min.). Fiecare membru al Consiliului de Integritate 

(3 min.). 

 

4. Cu privire la constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a 

contestațiilor, în vederea organizării și desfășurării concursului pentru suplinirea 

funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate. 

Raportor: Dl Vitalie PALEGA (3 min.). 

  



 

5. Cu privire la anunțul privind declanșarea procedurii de concurs pentru funcția de 

președinte al Autorității Naționale de Integritate. 

Raportor: Dl Vitalie PALEGA (3 min.). 

 

6. Cu privire la solicitarea Centrului de Resurse Juridice referitor la posibilitatea 

organizării interviului cu membrii Consiliului de Integritate privind discutarea 

Metodologiei și procedurilor standard de operare. 

Raportor: Dl Ilie CHIRTOACĂ (5 min.) 

 

7. Informarea asupra activităților curente. Priorități (chestiuni pendinte, în lucru, 

monitorizarea hotărârilor adoptate). 

Raportor: Dl Vitalie PALEGA (3 min.) 

 

8. Diverse 

1) Chestiuni organizatorice: stabilirea datei și a orei ședinței publice a Consiliului de 

Integritate; Proiectul agendei pentru ședința următoare. 

Raportor: Dl Vitalie PALEGA (3 min.) 

 

________________ 

Chişinău, 04.11.2022 

Secretariatul Consiliului de Integritate – Dna Veronica CARABUT,  

specialist principal în cadrul Autorității Naționale de Integritate 

e-mail: veronica.carabut@ani.md, ci@ani.md, tel. +373-22-820-627 
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