
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL DE INTEGRITATE 

AGENDA ȘEDINȚEI  

                                          05 iulie 2021, ora 14.00 

- dezbatere publică, interactivă, cu participarea presei – 

-  

SCENARIUL ȘEDINȚEI PUBLICE INTERACTIVE PE TEMA: 

 

Realizarea atribuției Consiliului de Integritate de exercitare a controlului 

averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al 

conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către 

președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de 

integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate conform art. 12 alin. (7), 

lit. j) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. 

 

1) Data desfășurării ședinței: 05 iulie 2021, ora 14.00. 

2) Organizator: Secretariatul Consiliului de Integritate, Dna Veronica 

CARABUT, tel.: 022-820-627 , e-mail: ci@ani.md. 

3) Locul desfășurării ședinței: Platforma ZOOM, SIA al Autorității Naționale de 

Integritate. 

4) Dezbatere publică, interactivă, cu participarea presei și difuzare în eter. 

5) Participanți: Consiliul de Integritate, Autoritatea Națională de Integritate, 

reprezentanți ai societății civile, autorităților publice, organizațiilor de 

monitorizare a activității Autorității Naționale de Integritate. 

6) Desfășurarea ședinței (scenariul propriu zis): 

 

1. Cuvânt de salut, note generale privind necesitatea dezbaterii (expunerea 

problemei), prezentarea moderatorului 

 

Prezentare: Serghei OSTAF (până la 2 min.) 

Raportor: Serghei OSTAF (până la 10 min.), Mircea ROȘIORU (până la 10 min.) 

Discuții: membrii Consiliului de Integritate, participanți (până la 2 min.) 

 

 Preluarea de către moderator a ședinței, Dl Dumitru ȚÎRA. 

 

2. Practica internațională în realizarea atribuției de exercitare a controlului 

averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al 

conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către 



președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de 

integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate. 

Prezentare: Dumitru ȚÎRA (până la 2 min.) 

Luare de cuvânt: Organisme internaţionale, experți, participanți (până la 10 min.) 

Discuții: membrii Consiliului de Integritate, participanți (până la 1 min.) 

 

3. Practica administrativă în cadrul Consiliului de Integritate în realizarea 

atribuției de exercitare a controlului averilor și al intereselor personale, constată 

încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, 

restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum 

și de către inspectorii de integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate. 

 

Prezentare: Dumitru ȚÎRA (până la 2 min.) 

Luare de cuvânt: Organisme internaţionale, experți, participanți (până la 10 min.) 

Discuții: membrii Consiliului de Integritate, participanți (până la 1 min.) 

 

4. Dezbateri și propuneri privind: 

4.1 realizarea atribuției de exercitare a controlului averilor și al intereselor personale, 

constatare a încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al 

incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele 

Autorității, precum și de către inspectorii de integritate, în condiții actuale; 

4.2 modificări instituționale și legislative necesare pentru consolidarea realizării 

atribuției de exercitare a controlului averilor și al intereselor personale, constată 

încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, 

restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și 

de către inspectorii de integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate. 

 

Prezentare: Dumitru ȚÎRA (până la 2 min.) 

Luare de cuvânt: Organisme internaţionale, experți, participanți (până la 10 min.) 

Discuții: membrii Consiliului de Integritate (până la 1 min.) 

 

5. Concluzii și recomandări privind realizarea cât mai eficientă a atribuției de 

exercitare a controlului averilor și al intereselor personale, constată încălcarea 

regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și 

limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către 

inspectorii de integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate. 

 Prezentare: Dumitru ȚÎRA (până la 3 min.) 

 Discuții: Organisme internaţionale, experți, participanți, membrii Consiliului de 

Integritate (până la 1 min.) 

 

Chişinău, 01.07.2021 


