
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL DE INTEGRITATE 

AGENDA ȘEDINȚEI  

                                Din data: 6.10.2022, ora 13.30 

                                        Ședință tehnică, fără difuzare TV 

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. Continuarea examinării propunerilor de modificare și completare a Proiectului 

Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru 

suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate (în vederea 

aprobării acestuia 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.). 

 

3. Cu privire la solicitarea Comisiei juridice, numiri și imunități nr. 7164 din 

13.09.2022 privind expunerea punctului de vedere asupra competențelor Consiliului de 

Integritate în raport cu conducerea Autorității Naționale de Integritate, în general, și 

inspectorii de integritate, în special, în aplicarea Legii nr. 132/2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate și al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și 

a intereselor personale și prezentarea propunerilor argumentate întru îmbunătățirea 

cadrului normativ de reglementare în domeniu. 

Raportor: Dl Vitalie PALEGA (5 min.). 

 

4. Cu privire la petiția cu nr. D-821/21 din 23.09.2021 și sesizarea Aparatului 

Președintelui Republicii Moldova privind examinarea petiției nr. R-779/21 din 

07.09.2021, transmise către conducerea Autorităţii Naționale de Integritate, potrivit 

art.74 al Codului administrativ. 

Raportor: dl Vitalie PALEGA (3 min); 

Invitați: Dna Stepanida DRAGUȚAN, șef al Direcției resurse umane și documentare 

din cadrul ANI (5 min); 

Dna Emilia RISTIC, șef al Direcției financiare din cadrul ANI (5 min). 



 

 

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

monitorizarea hotărârilor adoptate). 

Raportor: Dl Vitalie PALEGA (3 min.) 

 

6. 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.) 

2) Partea închisă a Ședinței. Despre unele aspecte interne, care se referă strict personal 

la Membrii Consiliului de Integritate.   

Raportor: Dl Vitalie PALEGA (3 min.) 

 

________________ 

Chişinău, 30.09.2022 

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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