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REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL DE INTEGRITATE 

AGENDA ȘEDINȚEI  
                                             din 22 februarie 2022, ora 14.00 

                                                 ședință publică 

 

1. Priorități (chestiuni pendinte, în lucru, monitorizarea hotărârilor adoptate): 

Raportor: dna Mariana TIMOTIN 
 

2. Cu privire la petiția nr. C-795/21 din 13.09.2021 privind solicitarea efectuării 

controlului averii vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate, pentru toate 

perioadele de exercitare de către acesta a mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate 

publică în cadrul instituțiilor publice din jurisdicția Republicii Moldova 

Raportor: dna Mariana TIMOTIN 

 

3. Cu privire la solicitarea vicepreședintelui ANI nr. C-820/21 din 23.09.2021 privind 

refuzul președintelui ANI de a prezenta informațiile solicitate și intervenția sau atragerea 

de către Consiliul de Integritate în acest proces a organelor competente  

 

Raportor: dl Vitalie PALEGA 

 

4. Cu privire la sesizarea șefului Direcției resurse umane și documentare din cadrul ANI 

nr. D-821/21 din 23.09.2021 privind indicațiile ilegale și unele abuzuri admise de către 

președintele ANI pe domeniul resurselor umane  

 

Raportor: dl Vitalie PALEGA 

Coraportor: dna Mariana GORNEA 

 

5. Cu privire la petiția nr.T-862/21 din 06.10.2021 privind solicitarea copiilor 

autentificate a actelor Consiliului de Integritate din data de 14.06.2021 

 

Raportor: dna Mariana TIMOTIN 

 

6. Cu privire la sesizarea Aparatului Președintelui RM privind examinarea petiției dnei 

Emilia Ristic nr. R-779/21 din 07.09.2021  

 

Raportor: dl Vitalie PALEGA 
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7. Cu privire la petiția S. Pleșca P-1030/21 din 01.12.2021 privind nesoluționarea 

conflictului de interese a membrului Colegiului disciplinar dl I. Nicolaev 

 

Raportor: dna Mariana GORNEA 

 

8. Cu privire la sesizarea P. Postica nr. 589 din 28.01.2022 privind examinarea încălcării 

regimului juridic al conflictului de interese 

 

Raportor: dl Alexandru COICA 

 

9. Cu privire la sesizarea Centrului Național Anticorupție nr. 1075 din 14.02.2022 

privind deciziile adoptate ca rezultat al examinării sesizărilor inspectorilor V. Bardă din 

11.08.2021 și S. Pleșca cu privire la pretinsele acțiuni ilegale ale vicepreședintelui ANI, 

L. Chișca 

 

Raportor: dna Mariana TIMOTIN 
 

10. Diverse:  

10.1 Chestiuni organizatorice: data și ora ședinței Consiliului de Integritate. 

 

 

_________________ 

Chişinău, 18.02.2022 

Președinte de ședință – M. TIMOTIN, 

Secretariat – V. CARABUT,  

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