REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL DE INTEGRITATE
PROCES

- YERBAL nr. 6

al ;edin{ei Consiliului de Integritate
($ e dinyd ex tr ao r dinar d)

4 aprilie 2022, ora 09.00

Locul desfiqurlrii qedin{ei: or. Chigindu, sediul Autoritdlii Nalionale de Integritate
(ANr).
$edin{i publicl cu difuzare media in regim de timp real:
privesc.eul
Prezideazdz dna Mariana

TIMOTIN

Prezen{i 6 membri ai Consiliului de Integritate (CI) din 7 membri desemna{i:
1. Dna Tatiana TABUNCIC

2. Dl Vitalie PALEGA
3. DI Itie CHIRTOACA
4. Dl Ion BOTNARENCO
5. Dna Svetlana BALMU$
Lipseqte dl Alexandru COICA

Lucrlri de secretariat qi protocol:
Dna Veronica CARABUT, specialist principal ?n Direclia resurse umane qi
documentare a ANI; dl Dan StnAfOfEANU, specialist principal al Direcliei

juridice

ORDINEA DE ZI:

L. Cu privire la demersul Pregedintelui Republicii Moldova privind

examinarea

cererii depus6 de cdtre dna Rodica ANTOCI prin care solicitd demisia din funclia de
preqedinte aI ANI
Raportor: dna Mariana TIMOTIN
t https://www'privesc'eu/Arhlva/98814/Sedinta-Consiliului-de-lntegritate-al-Autoritatii-Nationale-de-tntegritate-din4-aprilie-2022

2. Diverse:

2.1 Chestiuni organizatoice: data qi ora qedinlei publice a Consiliului de Integritate.

Desl5surarea sedintei :

Dna Mariana TIMOTIN, preqedintele qedin{ei Consiliului de Integritate felicitl
noul membru in CI, dna Svetlana BALMU$ , reprezentant desemnat de Consiliul
Superior al Procurorilor.

De asemenea, dd citire Ordinii de zi a qedinlei extraordinare a Consiliului

de

Integritate din 04.04.2022 care conline un singur subiect.
Este vorba de demersul Preqedinliei RM privind examinarea cererii depuse de c6tre
dna Rodica ANTOCI, prin care solicitd demisia din funcfia de preqedinte al
Autoritalii Na{ionale de Integritate din data de Ol.O4.2O2Z.
Concretizeazd. cd,, dna Rodica ANTOCI a depus cererea de demisie la Pregedinlia RM
la data de 31.03.2022. Preqedinlia
Ia rdndul s6u a readresat-o CI spre
examinare, conform competenlei.
Se supune votului Ordinea de zidin 04.04,2022.

RM,

Ordinea de zi a fost acceptati cu vot unanim.

privire Ia demersul Preqedintelui Republicii Moldova privind examinarea
cererii depusi de citre dna Rodica ANTOCI prin care soliciti demisia din
func{ia de preqedinte al ANI
Dna Mariana TIMOTIN informeazd cd, pe adresa Preqedintelui Republicii
Moldova a parvenit cererea dnei Rodica ANTOCI, prin care soliciti acceptarea
1. Cu

demisiei din funclia de pregedinte al Autoritdlii Nalionale de Integritate, incep6nd cu
data de 1 aprilie 2022.

in acest

potrivit art.15 alin.(1) lit.a) qi alin.(6) din Legea w. 13212016 cu privire
la Autoritatea Nafional[ de Integritate, mandatul preqedintelui Autorit6lii inceteazd,in
sens,

cazul demisiei acestuia. incetarea mandatului de preqedinte al Autoritdlii se dispune
prin decretul Preqedintelui Republicii Moldova la propunerea Consiliului.

Av6nd

in

vedere prevederile legale notate, conform dispoziliei preqedintelui

Republicii Moldova, a fost remisd cdtre CI pentru examinare, cererea depusd de c6tre
doamna Rodica ANTOCI, cu inaintarea propunerii corespunzdtoare, dupd caz.
De asemenea, menlioneazd c6, nu a fost posibil ca CI sd se intruneascd pe data de
01.04.2022, deoarece demersul Preqedinfiei a fost recepfionat joi, 31.03.2022 &q1t
programul de lucru qi nu a fost posibild convocarea cu 24 de ore inaintea datei
gedinfei extraordinare, conform pct.27 indice 2) din Regulamentul de organizare
Si
a
Consiliului
de Integritate.
funclionare

Dna Mariana TIMOTIN propune ca cererea de demisie a dnei Rodica ANTOCI
din funcfia de preqedinte al AM sd fie acceptatd,incepdnd cu ziua de 04.04.2022 qi a
interveni cdtre Preqedintele Republicii Moldova cu propunerea de incetare a
mandatului de preqedinte al Autorit[lii Nalionale de Integritate, in baza afi..15,
alin.(l), lit.a) al Legii nr.132120l6 cu privire la Autoritatea Nalionald de Integritate.
Propunerea a fost votati unanim.

Urmitoarea qedin{I a Consiliului de Integritate va ayea loc pe data de 05 aprilie
2022, ora 14.00 aga cum a fost anunfati public prin plasarea agendei pe pagina
web a Autoritifii Na(ionale de Integritate.
S.A HOTANAT:

Membrii Consiliului de Integritate au acceptat cererea de demisie a dnei Rodica
ANTOCI din funclia de preqedinte al Autoritdlii Nalionale de Integritate din data de
1.

04.04.2022.

2. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura:
1) perfectarea procesului - verbal al qedinlei Consiliului de Integritate din 04 aprilie
2022;
2) remiterea extrasului din procesul verbal al qedinlei din 04.04.2022 c[tre ANI
pentru informare;
3) perfectarea Hotdr6rii CI nr. 8 din 04.04,20222 cu privire la demersul Preqedintelui

-

Republicii Moldova privind examinarea cererii de demisie al preqedintelui Autoritdlii
Nafionale de Integritate;
4) perfectarea scrisorii de inso{ire cdtre Preqedinlia Republicii Moldova cu remiterea
Hotdrdrii CI nr. 8 din 04.04.2022;
3. Asigurarea

publicirii pe pagina web a Autoriti{ii Na{ionale de Integritate

a

urmitoarelor acte ale Consiliului de Integritate:
1) procesul

- verbal al qedinfei Consiliului de Integritate

din 04.04.2022;

2) proiectul Hotdririi nr. 8 din 04.04.2022.

4. Se propune agenda de lucru pentru urmitoarea qedinfi a Consiliului
Integritate:
1. Prioritdli (chestiuni pendinte, in lucru, monitorizarea hotdrdrilor adoptate);

de

2. Cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul2021;

3. Examinarea propunerilor de modificare a

Regulamentului

de

organizarc gi

funclionare a Consiliului de Integritate;
4. Cu privire la sesizarea D. Mustea!6 nr. M-90/22 din 03.02.2022 privind verificarea
acfiunilor preqedintelui ANI sub aspectul depdqirii atribuliilor de serviciu qi acliunile
inspectorului de integritate, dnei Natalia Ivanov;

5. Cu privire la sesizarea D. Musteafd nr. M-91/22 din 03.02.2022 privind recuzarea
inspectorului de integritate Natalia Ivanov la examinarea sesi zdrii din oficiu nr.
01/1301 din 13.12.2021 in privinla D. Mustea!6;

Dna Mariana TIMOTIN va continua preqedin(ia qedin(elor Consiliului

de

Integritate.
$edin{a din 04 aprilie 2022 se declarl inchisi.

Preqedinte al qedin{ei

",1,4

A protocolat

https

"//wtuw.privesc.eu/Arhiva/988
aprilie-2022
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Mariana TIMOTIN

Veronica CARABUT
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