REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL DE INTEGRITATE
PROCES - YERBAL nr.7
al qedin{ei Consiliului de Integritate
5 aprilie 2022, ora 14.00

Locul desflquririi ;edinfei: or. Chiqin6u, sediul Autoritalii Nafionale
de Integritate

(AND.

$edinfi publicr cu difuzare media in regim de timp rear:
privesc.eul
Prezideazdz dna Mariana TIMOTIN
Prezen{i 7 membri ai Consitiutui de Integritate(Cl) din 7
membri desemnati:
1. Dna Tatiana TABUNCIC

2. Dl Vitalie PALEGA
3. DI IIie CHIRTOACA
4. Dl Ion BOTNARENCO
5. Dna Svetlana BALMU$
6. Dl Alexandru COICA

Lucriri de secret ariatqi protocol:
Dna Veronica CARABUT, specialist principal in Direcfia resurse
umane
-"J..fr.tsi
documentare a ANI; dl Dan siNrgorBANU, specialist
principal

juridice.

",

ORDINEA DE ZI:
1' Prioritdfi (chestiuni pendinte, in lucru, monitorizarea hot6r6rilor
adoptate):

Raportor: Mariana TIMOTIN

2' Cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de Integritate pentru
anul2O2l
Raportor : Mariana TIMOTIN
t https://www'privesc'eu/Arhivo/98850/Sedinto-consitiului-de-tntegritote-ol-Autoritotii-Notionole-de-tntegritate-din5-oprilie-2022

3.

Examinarea propunerilor de modificare
funclionare a Consiliului de Integritate
Raportor : Ion BOTNARENCO

a Regulamentului de

organizare qi

4. Cu privire la sesizarea D. Mustea!6 nr.M-90122 din 03.02.2022 privind verificarea
aciiunilor preqedintelui ANI sub aspectul depdqirii atribuliilor de serviciu qi acfiunile
inspectorului de integritate, dnei Natalia Ivanov

Raportor; Ilie CHIRTOAC,{
5. Cu privire la sesizarea D. Musteafd

M-91122 din 03.02.2022 privind recuzarea
inspectorului de integritate Natalia Ivanov la exami natea sesizdrii din oficiu
nr.
01/1301 din 13.12.2021 in privintaD. Musteald
Raportor: Ilie CHIRTOACI
r:.[,.

6. Diverse:

6'1 Chestiuni organizatotice: data qi ora qedinlei publice a Consiliului
de Integritate.

Desfisurarea sedintei

:

Dna Mariana TIMOTIN, dd citire Ordinii de zi a qedinfei Consiliului
de Integ ritate
din 05'04,2022 qi intervine cu propunerea de a examina suplimentar la diverse
urmdtoarele subiecte selectate ca urmare a qedin{ei organizatorice premergdtoare
qedinlei CI:
1) Cu privire la sesizarea Aparatului Preqedintelui RM privind examinarea
petiliei
dnei Emilia Ristic nr. R-779121 din 07 .Og.2O2t
Raportor;: Vitalie ?ALEGA
2) Cu privire la sesizarea qefului Direcliei resurse umane qi documentare
din cadrul
ANI nr' D-82ll2l din23.09.2021 privind indicafiile ilegale qi unele abuzuri admise
de crtre preqedintele AM pe domeniul resurselor umane
Raportor: Vitalie ?ALEGA

3) Cu privire la

plAngerea primarului s. Satul Nou, rn. Cimiqlia
02.1r.2021privind informarea de cdtre crvizavide acfiunile ANI
Des emnarea raportorului

nr.

10449 din

4) Cu privire la petilia S. Plegca P-1030121 din ol.lz.2oz1 privind nesolulionarea

conflictului de interese a membrului Colegiului disciplinar dl I. Nicolaev
Raportor: Mariana TIMOTIN

5) Cu privire la petifia V. Bardd B-1034121 din 02.12.2021 privind nesolulionarea
conflictului de interese a membrului Colegiului disciplinar dl I. Nicolaev
Raportor : Mariana TIMOTIN

6) Cu privire la sesizarea P. Postica nr.589 din 28.01.2022 privind
inc6lcdrii regimului juridic al conflictului de interese

examinarea

Raportor : Alexandru COICA
Menfioneazd cd", subiectele sunt in a;teptare de la sfdr;itul anului 2021, deoarece
nu a
fost posibild examinarea acestora din motiv cd CI nu a avut cvorum pentru a lucra
plenar.

DI Vitalie PALEGA propune sd fie inclusd pe ordine a de zi la Divers e: solicitarea
vicepreSedintelui ANI cu nr. C-820/21 din 23.09.202lprivind refuzul preSedintelui
ANI de a prezenta informaliile solicitate si intervenlia sau atragerea de cdtre CI tn
acest proces a orgonelor competente, deoarece este in legdturd cu subiectele
din
ordinea de zi.

Dna Mariana TIMOTIN explicd c5, sesizarea datdeste conexatdlasubiectele
care
se aflI spre examinare in grupul de lucru, care va veni ulterior
cu un Raport.
Se supune votului Ordinea de zi din 05.04 ,2022 cu includerea
subiectului propus
de dl Vitalie PALEGA.
S-a votat unanim.

Prioritifi (chestiuni pendinte, in lucru, monitori zareahotlr6rilor adoptate):
Dna Mariana TIMOTIN inform eazd cd, subiectele din ordinea de zi au fost
selectate din tabelul chestiunilor pendinte in lucru de care se conduc
membrii qi
1'

Secretariatul CI la intocmirea ordinii de zi a qedinfelor. Pentru perioada
urmitoare se
vor selecta alte subiecte din acest tabel. Tabelul chestiunilor pendinte este
actualizat
periodic de Secretariatul cI gi transmis membrilor cI, spre informare.

2' Cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de Integritate pentru
anul
2021 (Raport)

Dna Mariana TIMOTIN informeazd, cd", proiectul Raportului este plasat pe
pagina
web a ANI la consultiri publice, cu termenul de pAnE la 05.04.2022 inclusiv.
Raportul este structurat in funclie de atribuliile CI qi reflect d, activitatea
CI pe
parcursul anului 202L Menfioneazd, cd,,la conlinutul Raportului
nu are obieclii, dar
va lucra asupra formei acestuia qi cdtre qedinla urmdtoare Raportul
va fi finalizat. in
Raport sunt chestiuni care se reg6sesc pe pagina web ofici ald aANI qi
considerd c6,
ele nu trebuie sd se repete in Raport ci doar sd se facd trirri tere la
actul din Raport.

Propune membrilor

CI sd atragd atenfia la ultimul compartiment

activitdlii CI".

,,Cuantificarect

DI Ilie CHIRTOACA este de pdrerea cd, dacd Raportul se afld la transparenf6
decizionald p6nd astdzi, 05.04.2022, atunci trebuie l6sat p6n[ la sffirqitul zilei de
munc6, pentru a recepfiona toate propunerile qi ulterior de discutat pe marginea
acestuia.

DI Alexandru COICA este de acord cd, Raportul trebuie menlinut la transparenfd
pdn6 la sfdrqitul zile de lucru gi de asemenea, recoman dd cain Raport
s6 fie inclus un
nou capitol: ,,Concluzii Si Recomanddri". Explic6 cd, Raportul arald activitatea
CI
pentru anul trecut, dar poate elucida qi ceea ce CI ar vrea sd oblind pentru
anul viitor,
ceea ce va ajuta la intocmirea Planului de activitate al CI, ca membrii
CI sd-qi poat6
verifica obiectivele propuse qi rezultatele pentru anul viitor.

Dna Mariana TIMOTIN va examina qi va inainta
Raportul de activitate al clz02l in variantr finali.
Propunerea a fost votati unanim.

in qedinfa urmitoare

3' Examinarea propunerilor de modificare a Regulamentului de organizare

qi

funcfionare a consitiului de Integritate (Regulument)
Dna Mariana TIMOTIN reaminteqte c6, Regulamentul a fost ajust at dat fiind
ultimelor modificdri ale Legii nr. 13212016 cu privire la Autoritateq Nalionald
de
Integritate. Menlion eazd. cd, in procesul de lucru a apdrut necesitatea modificarii
Regulamentului. Membrul CI dl Ion BOTNARENCO a inaintat propuneri
de
modificare a Regulamentului, care au fost incluse qi plasat la transpar en\d
decizional6
pdn6 la data de 05.04.2022. sugestii qi propuneri nu au parvenit.
DI Ion BOTNARENCO intervine cu propunerea ca la pct.27, indice (2) sd fie
inlocuit 24 de ore cu 12 ore pentru a solufiona prompt qi obiectiv petifiile
care
necesiti solufionare in cadrul qedin{elor extraordinare qi anume:
Convocarea gedinlelor se face de cdtre preqedintele
;edinlei Consiliului sau de cel
pulin 3 membri ai Consiliului, dup6 cum urmeaz6:
1) cu cel pulin 3 zile inaintea datei de desfrgurare a qedin{elor
ordinare;
2) cu cel pulin 12 ore inaintea datei de desfbqurare a;edin{elor extraordinare.
27

'

DI IIie CHIRTOACA, in contextul propunerii reiterate anteri or la pct.47t, sugereazd
ca la sfhrqitul textului sd fie addugat: in condi(iile qi cu respe ctarea pct.
12 din
Regulament, iar pct. 12 din Regulament: ,,Este interzis Consiliului sau
membrilor
acestuia sd intervind in activitatea inspectorilor de integritate privind
cazurile
individuale de exercitare a controlului averii qi al intereselor personale,,.
Aceastd modificare propune si fie inclusd pentru a nu ldsa nicio aparenld,a
faptului
cd prin modificarea de la pct. 471 membrii CI ar vrea sE intervind in
activitatea

nemijlocitd a inspectorilor pe cauze individuale. Pentru a nu 16sa loc de interpretare
propune sE fie acceptatdpropunerea de modificare de la pct. 47t:
47r Consiliul poate constitui Comisii de lucru privitoare la activitatea desfisuratd
de
ANI pentru orice perioadd din anii precedenfi, inclusiv verificarea exercitdrii
atribuliilor privind preSedintele ANI, vicepre;edintele ANI, inspectorii ANI, colegiul
disciplinar al ANI Si alte activitdli conform competenlei stabilite de lege. Comisia de
lucru poate solicita orice informalie cu privire la verificqrea exercitdrii activitdyii
Si
atribuliilor de cdtre preSedintele ANI, vicepreSedintele ANI, inspectorii ANI, colegiul
disciplinar al ANI, in condi{iite qi cu respectarea pct,12 din Regulament.
Dl Ion BOTNARENCO propune sd fie delimitat pct.471cu alineatele 1,2 qi 3.
Se supune votului varianta finali a Regulamentului de organ izare,si func{ionare
a Consiliului de Integritate cu modificirile propuse.
Se voteazi unanim.
Versiunea fina16 a Regulamentului va fi remisd membrilor CI la adresele de e-mail.

4. Cu privire Ia sesizarea D. Mustea{i nr. M.-g0122 din 03.02.2022 privind
verificarea acfiunilor preqedintelui ANI sub aspectul deplqirii atribufiilor de
serviciu;i acfiunile inspectorului de integritate, dnei Natalia Ivanov

5. Cu privire la sesizarea D. Mustea(I nr. M-91t22 din

03,02,2022 privind
recuzarea inspectorului de integritate Natalia Ivanov la examinarea sesizlrii din
oficiu nr.01/1301 din l3.lz.20zl in privinfa D. Musteafi

DI IIie CHIRTOACA este de pdrerea c6, ambele sesizdri trebuie comasate, deoarece
se referi la acelaqi subiect gi de solicitat inspectorului de integritate vizatin sesisare
urmdtoarele:

l)

sd-gi expund in scris poziliafald de solicitarea de recuzare;
2) documentele referitoare la informarea subiectului privind inifierea controlului;
De asemenea, de la subdiviziunea responsabil6 de repartizarea aleatorie

solicitd
informa{ia privind distribuirea aleatorie a dosarului.
Despre cele expuse in cadrul sedinlei de astdziva fi informat peti1ionarul.
in slsirar" .. -ui solicitd gi oportunitatea suspenddrii preqedintelui ANI, dar av6nd
in vedere cd este un subiect deja consumat, nu are rost de examinat, dar in hot6r0re
raportorul va menliona faptul dat.

DI Ion BOTNARENCO atenlione azd cdtrebuie de examin at dacdCl are competenla
de a examina cererea de recuzare, deoarece conform arL52 al Codului administrativ
nr'116 din 19'2018, cererea de recuzare trebuie examinata de c6tre qeful ierarhic
superior, in cazul de fald de c6tre conducerea ANI.

Se supune votului aminarea subiectelor nr. 4 qi 5 pf,ni la clarificarea unor
aspecte organizatorice, reieqind din ambele sesizlri qi examinarea oportunitifii
CI de a solutiona astfel de sesiziri.
Propunerea a fost votati unanim.
Diverse:
1) Cu privire la sesizarea Aparatului Preqedintelui RM privind exami narea petifiei
dnei Emilia Ristic nr. R-779121 din 07 .09.2021

2) Cu privire la sesizarea qefului Direcliei resurse umane gi documentare din cadrul
AM nr. D-82ll2L din23.O9.2O2l privind indicafiile ilegale qi unele abuzuri admise
de cdtre preqedintele

AM

pe domeniul resurselor umane

DI Vitalie PALEGA propune ca ambele petifii sI fie transmise actualei

conduceri ai ANr pentru reexaminarea ordinelor de sancfionare.
Propunerea a fost votatl unanim.

3) Cu privire la pldngerea primarului s. Satul Nou, rn. Cimiqlia nr. 10449 din
02.rr.2021privind informarea de cdtre crvi.zavide acfiunile ANI

Pentru examinarea acestui subiect a fost desemnat raportor dl Alexandru
COICA

4) Cu privire la petilia S. Pleqca

P-IO3O121

din Ql.lz.2;21 privind nesolulio narea

conflictului de interese a membrului Colegiului disciplinar dl I. Nicolaev
5) Cu privire la petilia v. Bard6 P.-1034121 din 02.12.2021 privind nesolulio
narea
conflictului de interese a membrului Colegiului disciplinar dl I. Nicolaev

Dna Mariana TIMOTIN comunicd c5, spelele au fost examinate in Colegiul

disciplinar, care deja s-a expus pe marginea acestora.
it, p.o""rul examindrii cauzei in Colegiul disciplinar S. PleEca V. Bard6 sus{ineau
Si
c5, membrul grupului de lucru, dl Ion Nicolaev nu a decl arant conflictul
de interese
in care se afla.

DI Ion BOTNARENCO, face trimitere la prevederi le a,:t.2 al Legii nr.13312016
privind declararea averii si a intereselor personale qi anume care este definilia
interesului personal:
interes personal- orice interes material sau nematerial al subiectului
declararii ce
tezultd din activitalile sale in calitate de persoand privatd, din relaliile
sale cu
persoane apropiate sau cu persoane juridice
;i alfi agenli economici, indiferent de

tipul de proprietate, din rela[iile sau afiliaJiile sale cu organiza[ii

necomerciale,

inclusiv cu partidele politice gi cu organiza\iile interna{ionale;
Menlioneazd cd, nu a observat in sesiz[rile inaintate argumente viabile gi probe
care
sd ateste interesul material sau nematerial de cdtre petifionari.Lafel,
consider[ c6,
din conlinutul peti{iilor urma s[ se reflecte clar in ce constd interesul material
sau
nematerial.

Potrivit definiliei, conflictul de interese este situalia in care subiectul
declar[rii are
un interes personal ce influenleazd, sau ar putea influenla exercitarea impa(ial6
gi
obiectivd a obligatiilor gi responsabilitd{ilor ce ii revin potrivit legii.
Conchide cd", la momentul perfectdrii petiliei, petilionarul trebuia s6 indice
expres
care este interesul material sau nematerial qi sd se sesizeze qi
alte organe competente
cu privire la anumite fapte invocate in petilie
Propune ca sd fie intocmit procesul verbal privind refuzul inifierii
controlului.
-

Decizia membrilor

CI

este de a refuza inifierea controlului in privinfa
inspectorului r. Nicolaev Ia sesizarea s. Pleqca P-1030121 din
01,12,2021 si v.
BardI 8-1034121 din 02.12.2021.
Propunerea a fost votati unanim.

6' Cu privire Ia sesizarea P. Postica nr. 589 din 28.01 ,z0zz privind
examinarea
incilcirii regimului juridic al conflictului de interese
DI Alexandru COICA menlione azd cd, aceastd, sesizare a fost transmisd
CI spre
informare ;i nu se cere o decizie. Este o sesizare transmisa
conducerii ANI.
Petilionarul a sesizat AM-ul referitor la conflictul de interese
deoarece a votatpentru

candidatura sa in calitate de vicepreqedinte a Comisiei Electorale
Centrale. Respectiv,
din moment ce a votat singur pentru el se presupune cd ar
fi in conflict de interese.
Rispunsul primit de la AM nu a fost unul direct qi nu l-a
satisfacut, deoarece se
f5ceau aluzii precum cE este in conflict de interese. Petifionarul
a solicitat repetat

ANI-ul pentru oferirea unui r[spuns clar qi din moment ce este o prezum]ie
sd se
efectueze un control in baza Leii nr.t33-2076 privind
declarqreq averii si a
intereselor personale, dacd este sau nu conflictul de interese. p6n6
la moment

petilionarul nu a primit inc6 un rdspuns concret la a doua cerere.
Dna Mariana TrMoTrN comunicd c5, petilionarul a primit de la
ANI o opinie
consultativd qi menlioneazd. cd tot mai des sunt cazuri privind
conflictele de interese
care pdnd la urmd nu sunt foarte clare.
in acest sens, CI va solicita Parlamentului Republicii Moldova o
interpre tare a mai
multor sintagme, dar in principal al situaliilor de conflict de interese.
Mai mult,
considerd c5, ANI are o practic6 diferiti referitor la constatarea
conflictului de
interese. Este o noliune ambigud care poate fi interpretatd
diferit.

Dl Alexandru COICA solicitd Secretariatul CI si

anunle membrii CI despre
ANI la aceastd petifie, deoarece va fi util ;i pentru CI
pentru viitor. Referitor la scrisoarea cdtre Parlamentul
RM, pe l6ngd clarificarea
detaliati a nofiunii de conflict de interese sd fie atins qi aspectul
de interes personal.
rdspunsurile oferite de cdtre

Dl Vitalie PALEGA explicd

Legea nr.l33-2016 privind declararea averii a
si
intereselor personale prevede clar cd, interesul personal
este orice interes material
sau nematerial al subiectului declardrii ce rezulta
din activitalile sale in calitate de
persoand privatd' Este o calitate speciald a
subiectului, care in calitatea sa de persoand
privatd sub nici o formd, in cazuldat, nu a activatin
calitate de persoan6 public6.
Membrii Cr au luat act de sesizaiea P. Postica nr. 5g9 din 2g.01
,z0zz privind
examinarea incllcirii regimului juridic al conflictului
de interese.
cd,,

Urmltoarea qedinfi a Consiliului de rntegritateva avea loc
pe data de 19 aprilie
2022' ora 14'00 qi va fi anunfati public prin plasarea
pe pagina web a Autoritltii
-i

Nafionale de Integritate.

S-A HOTANAT:
1' Membrii Consiliului de Integritate au aprobat
modificdrile la Regulamentul de
organizare ;i func{ionare a consiliului de Integritate.
2.

Membrii consiliutui de rntegritate au ruat act de:

1) Raportul de activitate al

Consiliului de Integritate pentru anul20Zl;
sesizarea lui P. Postica nr. 589 din 28.01 .2022
privind examinarea incdlc6rii
regimului juridic al conflictului de interese.

2)

3. Secretariatul consitiurui de rntegritate va
asigura:
1) perfectarea procesului verbal al qedin{ei
consiliului de Integritate din 05 aprilie
2022;
2) remiterea extrasului din procesul _ verbal al qedinlei
din 05.04.2022 cdtre ANI
pentru informare;
3) operarea modificdrilor intru ajustarea qi imbuna
td[irea Raportului de activitate al
CI pentru anul202l;

4) remitetea vafiantei finale a Raportului de activitate
al CI pentru anul 202lpe

adresele de e-mail a membrilor CI;
5) operarea modificdrilor intru ajustarea Regulamentului
de organi zare qifuncfionare
a consiliului de Integritate cu modificirile propuse;

6) remiterea variantei finale a Regulamentului de

consiliului de Integritate la adresele de e-mail

organizare
a membrilor cI;

qi funcfionare

a

7) perfectarca solicitdrii cdtre inspectorul de integritate vizat
in sesis6rile nr. M90122 din 03'02
gll22
Mdin 03.02 .2022 sd-qi expund in scris pozi
'2022 $i
[ia fagdt de
cererea de rccuzare qi oferirea documentelor referitoare
la info tmarea subiectului

privind inilierea controlului;
8) perfectatea solicit6rii de la subdiviziunea responsabild
de repartizare aleatorie a
informaliei privind distribuirea aleatorie a dosarului;
9) perfectarea scrisorii de insolire cu remiterea petifiilor
nr. F.-77g121 din 07.0g.2021
gi nr. D-821121 din23.09.z0zl c6tre ANI
pentru reexaminare;
10) perfectarea demersului crtre Parlamentul Republicii
Moldova pentru
interpretarea situaliilor de conflict de interese,
clarificarea aspectului de interes
personal qi incompatibititdli.

4' Asigurarea publicirii pe pagina web a Autoritrfii
Nafionale de Integr itate
urmitoarelor acte are consiliurui de rntegritate:
1) procesul

a

verbal al qedinlei Consiliului de Integritate din 05.04,2022;
2) Raportul de activitate al CI pentru anul2OZl;
3) Regulamentul de organizare;i func{ionare a
consiliului de Integritate, varianta
final6.

-

5' Se propune agenda de lucru pentru urmitoarea

qedin(E

a consiliului de

Integritate:
5'1 Prioritali (chestiuni pendinte, in lucru, monitorizarea
hot6r6rilor adoptate)

5'2 Cu privire la Raportul de activitate alConsiliului
de Integritate pentru anul202l

5'3 Examinarea propunerilor de modificare a Regulamentului
de organizare

funclionare a Consiliului de Integritate

qi

5'4 Cu privire la sesizarea D. Mustea{6 nr. M-golzz
din 03.02.2022 privind
verificarea ac{iunilor preqedintelui ANI sub aspectul
depdgirii atribufiilor de serviciu
qi acliunile inspectorului de integritate,
dnei Natalia Ivanov

5'5 Cu privire la sesizarea D. Musteaf5 nr, M-g1122
din 03,02.2022 privind recvzafea
inspectorului de integritate Natalia Ivanov la
examinarea sesizdrii din oficiu nr.
01/1301 din 13.12.2021 in privinfa D. Musteald

5'6 Cu privire la plangerea primarului s. Satul Nou,
rn. Cimiglia nr. 10449 din
02.ll.2021privind informarea de cdtre crvizavide
acfiunile ANI

5'7 Sesizarea Preqedin{iei RM nr. N-1026121 din 30.11 .2021cu solicit
area examrnarii
sesizdrii I. Nicolaev din L7.11.202I

5.8 Sesizarea inspectorului de integritate s. Hincu nr. 04-31/1505
din 1g.03.2022
despre imixtiunea/influenfa dlui Iarmaliuc Petru, in leg6tur6
cu inilierea in privinla sa
a procedurii de control privind respectarea regimului juridic
al incompatibilitdlilor.

5'9 Sesizarea inspectorului de integritate S. Pleqca nr. p-20g122 din
17.03.2022

privind oferirea informaliilor solicitate de vicepre;edintele
ANI.

Dna Mariana TIMOTIN Ya continua preqedin{ia qedinfelor Consiliului

Integritate.

de

$edin{a din 05 aprilie 2022 se declarl inchisi

Preqedinte al qedinfei

A protocolat

https

"//www'privesc.eu/Arhiva/9885
5 -april ie - 2 0 2 2

In te gr it ate -d in-

,//

u//4-

Mariana TIMOTIN

Veronica CARABIIT
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