Republica Moldova
CONSILIUL DE INTEGRITATE
HOTĂRÂRE
Nr. 3

24 martie 2022

Cu privire la soluționarea declarației
privind conflictul de interese real
Examinând în ședința Consiliului de Integritate din 24.03.2022 declarația
privind conflictul de interese real cu nr. 01/493 din 23.03.2022 a dnei președinte a
Autorității Naționale de Integritate și în temeiul art.12. alin.(7) lit. l) din Legea
nr.132/2016 Cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Consiliul de
Integritate,
CONSTATĂ:
1. Consiliul de Integritate a recepționat declarația privind conflictul de
interese real a președintei Autorității Naționale de Integritate, dna Rodica
ANTOCI, în legătură cu cererea privind solicitarea acordării concediului de odihnă
anual plătit, neutilizat (integral), începând cu data de 24.03.2022.
2. S-a stabilit că, situația dată este una inedită, care influențează sau ar putea
influența îndeplinirea imparțială și obiectivă a funcției de președinte al Autorității,
fapt despre care a fost informat Consiliul de Integritate, în baza art.12 alin.(7) lit.l)
din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.
3. Potrivit prevederilor legale, în termen de 3 zile de la data la care a fost
informat despre conflictul de interese real, Consiliul de Integritate are obligația să
soluționeze conflictul de interese, aplicând una dintre următoarele opțiuni, în
măsura în care legile speciale nu prevăd altfel:
a) restricționarea accesului subiectului declarării, afectat de un conflict de interese,
la anumite informații sau restricționarea participării lui la examinarea situațiilor
care au legătură cu interesul său personal;
b) transferul subiectului declarării, într-o altă funcție, cu acordul scris al acestuia;
c) redistribuirea sarcinilor și atribuțiilor subiectului declarării sau delegarea
responsabilității de emitere/adoptare a actului administrativ, de încheiere a actului
juridic, de participare la luarea deciziei sau luare a deciziei către o altă persoană cu
competențe decizionale, inclusiv în cazul în care conflictul de interese real se
poate repeta;

d) acceptarea emiterii/adoptării actului administrativ, încheierii actului juridic,
participării la luarea deciziei, dacă opțiunile de soluționare specificate la lit. a), b)
și c) nu pot fi aplicate.
4. Potrivit prevederilor art.15 alin.(1) și (3) din Legea nr.199 cu privire la
statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, persoanelor cu funcții de
demnitate publică li se acordă un concediu de odihnă anual plătit, cu o durată de 35
de zile calendaristice, dacă legea specială nu prevede altfel. Concediul persoanei cu
funcție de demnitate publică se acordă prin actul administrativ al conducătorului
autorității publice în care activează persoana respectivă.
Reieșind din cele menționate supra, Consiliul de Integritate,
H O T Ă R Ă Ș T E:
1. Se admite declarația privind conflictul de interese real cu nr. 01/493 din
23.03.2022 a dnei președinte a Autorității Naționale de Integritate.
2. Se aplică prevederea de la art. 14, alin. (5) lit. c) din Legea nr. 133/2016
privind declararea averii și a intereselor personale care stabilește redistribuirea
sarcinilor și atribuțiilor subiectului declarării sau delegarea responsabilității de
emitere/adoptare a actului administrativ, de încheiere a actului juridic, de
participare la luarea deciziei sau luare a deciziei către o altă persoană cu
competențe decizionale, inclusiv în cazul în care conflictul de interese real se
poate repeta.
3. Se deleagă responsabilitatea de emitere/adoptare a actului administrative dlui
viceprședinte a Autorității Naționale de Integritate,dlui Lilian CHIȘCA.
4. Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web oficială a Autorității Naționale de
Integritate.
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