
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CHIȘINĂU 

CONSILIUL DE INTEGRITATE 

AGENDA ȘEDINȚELOR  

 

                                  13-14.09.2022, ora 09.00 – 16.30 

 

Ședințe de lucru comune ale Agenției Naționale de Integritate, a Consiliului 

Național de Integritate și a organismelor de monitorizare din România 

cu Consiliul de Integritate din Republica Moldova 

LOCUL DESFĂȘURĂRII ȘEDINȚELOR COMUNE DE LUCRU:  

BUCUREȘTI, ROMÂNIA 

 

1. Cuvânt de prezentare: privire instituțională generală, priorități, realizări înregistrate, 

dificultățile întâmpinate, precum și aspectele  problematice existente în activitatea 

Consiliului de Integritate din Republica Moldova 

Raportor: Vitalie PALEGA (3 min.). 

Fiecare membru al Consiliului de Integritate (3 min.) 

 

2. Sesiune de întrebări pe domenii de interes comun: 

1) Planificarea, inclusiv strategică a activității ANI și a CNI. Raportarea activității.  

2) Actele Consiliului și puterea decizională a hotărârilor CNI, mai ales în raport cu 

ANI. 

3) Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Național de Integritate. 

Ședințe ordinare, extraordinare (Secretariatul Consiliului: componența, 

susținerea și asigurarea activității CNI, suportul instituțional primit de către 

CNI). 

4) Cooperarea Consiliului Național de Integritate cu Agenția Națională de 

Integritate.  

5) Modalitatea de selecție și de numire în funcție a președintelui și a secretarului 

general al Agenției Naționale de Integritate. 

6) Accesul membrilor Consiliului Național de Integritate la resursele 

informaționale de stat. 

7) Efectuarea de către Consiliul Național de Integritate a controlului averilor și al 

intereselor personale, constatarea încălcării regimului juridic al conflictelor de 

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



 

secretarul general al Agenției, precum și de către inspectorii de integritate, 

aspecte practice.  

8) Primirea și distribuirea sesizărilor pe domeniile de integritate (manuală, 

automatizată, aleatorie, la indicație?). Autosesizarea ANI pentru efectuarea 

controalelor. Sancțiunile aplicate de către Agenția Națională de Integritate. 

Contestarea actelor inspectorilor de integritate, proceduri, încasări incontestabile 

(din sancțiuni). 

9) Interacțiunea Agenției Naționale de Integritate și a Consiliului Național de 

Integritate cu autoritățile publice, societatea civilă, organismele de monitorizare, 

precum și cu presa.  

10) Practici și istorii de succes ce se consideră, că merită a fi împărtășite și 

pot fi recomandate pentru a fi preluate și implementate de Consiliul de 

Integritate din Republica Moldova. 

3. Diverse. ___________ 

Chişinău, 09.09.2022 

Secretariatul Consiliului de Integritate – Veronica CARABUT,  

specialist principal în cadrul Autorității Naționale de Integritate 

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

 

mailto:veronica.carabut@ani.md
mailto:ci@ani.md

