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PROCES VERBAL  DE REFUZ AL INIȚIERII  CONTROLULUI 

Nr.  364/22 

  

mun. Chișinău                 15.07.2022 

 

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de 

Integritate, Rodion RUSNAC, în temeiul art. 31 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea nr.5521 din 11 iulie 2022, 

 

CONSTAT: 

 

La 11.07.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI), a fost înregistrată  

sesizarea cu nr.5521, repartizată în aceiași zi în mod aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire 

a sesizărilor, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate. Sesizarea vizează controlul regimului juridic al conflictelor de interese în 

privința dlui Ion Ciumac, șef al Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat. 

În context, este invocată o pretinsă situație de conflict de interese consumat, admisă de către 

dl Ion Ciumac. Astfel, se relevă faptul că la data de 23 iunie 2022, Oficiul teritorial al Cancelariei 

de Stat a depus cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului municipal Chișinău, fiind 

solicitată și suspendarea executării actului administrativ, pe marginea Deciziei Consiliului 

municipal Chișinău nr.6/1 din 13.06.2022 ,, Cu privire la modificarea și abrogarea unor acte 

normative’’ , iar la 24.06.2022, Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat a depus o altă cerere de 

chemare în judecată împotriva Primarului General al municipiului Chișinău, de data aceasta fiind 

solicitată suspendarea executării actului administrativ, pe marginea dispoziției Primarului General 

nr.282-d din 23.06.2022 ,,Cu privire la aprobarea tarifelor de călătorie în transportul public din 

municipiul Chișinău’’. Se reține că, ambele cerere de chemare în judecată au fost semnate de către 

Șeful Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat. 

Succesiv, pe marginea cerererilor de chemare în judecată înaintate, la 29.06.2022, în cadrul 

ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău, a fost adoptată Decizia 

nr.24. În cadrul ședinței respective, a fost supusă votului ca, Oficiului teritorial Chișinău al 

Cancelariei de Stat să renunțe la acțiunile intentate privind contestarea Decizie nr.6/1 din 

13.06.2022 și a Dispoziției nr.282-d din 23.06.2022, iar dl Ion Ciumac care exercită și funcția de 

vicepreședinte al Comisiei, și-a exprimat votul ,, împotriva’’. 
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Drept urmare, pe marginea pretinselor abateri depistate, se solicită examinarea prin prisma 

legislației și competenței atribuite. 

Potrivit art.37 alin. (2) din Legea  132/2016 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de 

Integritate prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13),  art. 35 și 36 se aplică 

în modul corespunzător și în cadrul controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor 

de interese. 

În conformitate cu art. 31 alin.( 1) din Legea 132/2016 din Legea cu privire la Autoritatea 

Națională, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau 

persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul 

verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului 

juridic al declarării averii și a intereselor personale.   

 Prin prisma prevederilor art. 75 alin. (1) Cod Administrativ al Republicii Moldova, 

verificând, sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul de 

integritate stabilește că sesizarea corespunde cerințelor stabilite de Codul Administrativ. 

 Se reține faptul că, dl Ion Ciumac Șef al Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, 

deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin. (1) lit. a) al Legii 133/2016 privind 

declararea averii și a intereselor personale. 

În urma examinării minuțioase a circumstanțelor de fapt sesizate, raportate la cadrul legal de 

referință, relevante sunt următoarele raționamente: 

 Art. (2) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prevede 

următoarele definiții legale : 

conflict de interese – situaţia în care subiectul declarării are un interes personal ce 

influențează, sau ar putea influența exercitarea imparţială şi obiectivă a obligaţiilor şi 

responsabilităţilor ce îi revin potrivit legii; 

interes personal – orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă 

din activităţile sale în calitate de persoană privată, din relaţiile sale cu persoane apropiate sau cu 

persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate, din relaţiile sau 

afiliaţiile sale cu organizaţii necomerciale, inclusiv cu partidele politice şi cu organizaţiile 

internaţionale; 

persoană apropiată – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, 

persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge sau 

prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, 

unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, 

socru/soacră, ginere/noră); 

Conform art. 12 alin. (3) din actul normativ menționat supra, conflictul de interese real apare 

în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act 

administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, să ia o 

decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează 

persoane ce îi sînt apropiate, persoanele fizice şi juridice cu care are relații cu caracter patrimonial 

și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției 

publice sau de demnitate publică. 

Corespunzător, art. 12 alin. (10) definește conflictulul de interese consumat, fapta subiectului 

declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere 

directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la 



Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor 

de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de 

Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011. 

 

luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu 

încălcarea prevederilor alin. (4) și (7).  

Conform art. 69 alin. (1)-(2) al Legii 436/2006 privind administraţia publică locală, în cazul 

în care consideră că actul poate avea consecinţe grave, în scopul prevenirii unei pagube iminente, 

oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza direct instanţa de contencios administrativ după 

primirea actului pe care îl consideră ilegal, încunoştinţînd de îndată autoritatea locală emitentă. 

Odată cu sesizarea instanţei de contencios administrativ, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat 

poate cere acesteia suspendarea actului contestat sau dispunerea unor alte măsuri provizorii. 

Potrivit pct.13 lit.f) din Hotărârea 845/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului cu 

privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritorialeale, Şeful Oficiului, în calitatea sa de 

reprezentant al Guvernului în teritoriu, organizează controlul asupra legalităţii actelor adoptate sau 

emise de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea, conform Legii 

privind administraţia publică locală, Regulamentului cu privire la evidența actelor supuse 

controlului administrativ de legalitate şi prezentului Regulament. În acest sens, de remarcat că 

depunerea și semnarea cererii de chemare în judecată de către dl Ion Ciumac, se încadrează în aria 

de atribuții funcționale de Şef al Oficiului și calitatea sa de reprezentant al Guvernului în teritoriu, 

care organizează controlul asupra legalităţii actelor adoptate sau emise de autorităţile 

administraţiei publice locale. 

Subsecvent, conform Regulamentului Comisiei pentru situații excepționale a municipiului 

Chișinău, Comisia include președintele, vicepreședinții, secretarul și membrii comisiei. 

Componența Comisiei este aprobată prin decizia Consiliului municipal Chișinău. Prin Dispoziția 

nr.75-d din 07.03.2022 Despre operarea de modificări în Dispoziția nr.1125-d din 20.12.2017 

,,Cu privire la instituirea Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău’’, 

compartimentul ,,Vicepreședinții Comisiei’’ a fost completat cu sintagma ,,Șeful Oficiului 

teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat’’. În acest sens, se subliniază faptul că în calitate de 

vicepreședinte al Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău, dl Ciumac Ion 

este în drept și are puterea decizională să se expună prin vot asupra subiectelor/chestiunilor supuse 

examinării în cadrul ședințelor Comisiei. 

 Potrivit cadrului legal ce reglementează situațiile de conflict de interese, pentru a se 

materializa aparența de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, este necesară 

prezența interesului personal, dar și prezența influenței sau posibilității influenței influenței în 

exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică. 

 Evidențiem repetat conținutul noțiunii în cauză, prevăzute la art. 2 din Legea 133/2016  

privind declararea averii și a intereselor personale și anume faptul că, interesul personal constituie 

orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din activităţile sale în 

calitate de persoană privată, din relaţiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice și alți 

agenți economici, indiferent de tipul de proprietate, din relaţiile sau afiliaţiile sale cu organizaţii 

necomerciale, inclusiv cu partidele politice şi cu organizaţiile internaţionale. 

 În speța de referință, nu a fost determinat faptul că subiectul declarării ar fi fost ghidat de 

urmărirea interesului legal (așa cum este definit legal), în detrimental interesului public, care să 

genereze pentru sine sau pentru persoane terțe, un avantaj personal de ordin material sau 

nematerial. Mai mult, în situația descrisă, conform definiției statuate, nu a fost identificată și vreo 

activitate a subiectului declarării în calitate de persoană privată. 
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Examinarea în ansamblu a circumstanțelor de fapt, în coroborare cu cadrul legal pertinent 

au permis inspectorului de integritate să constate inexistența indicilor obiectivi ai încălcării 

regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Ion Ciumac.  

Analizând situația de fapt şi raportând-o la temeiurile de drept aplicabile cazului examinat, 

în temeiul art. 31 alin. (1) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate; 

Inspectorul de integritate: 

DISPUN: 
 

1. A refuza inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictului de 

interese în privința dlui Ion Ciumac, șef al Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat. 

2. A informa părțile vizate despre soluția pe caz și publica Procesul-verbal de refuz în inițierea 

controlului, în conformitate cu art. 31 alin. (2) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională 

de Integritate. 

Inspector de integritate superior                                   Rodion RUSNAC 


