PROCES – VERBAL nr. 12
al ședinței Consiliului de Integritate
(ședință publică)
mun. Chișinău

16 decembrie 2019, ora 14.00

Prezidează:

Mircea Roșioru

Prezenți:

Membrii Consiliului de Integritate:
Oleg Efrim
Serghei Ostaf
Viorel Rusu
Dumitru Țîra

Asigurarea asistenței în organizarea și pregătirea ședinței Consiliului de
Integritate:
- Veronica Carabut, specialist principal al Direcției și resurse umane şi documentare.
Mass – media: https://realitatealive.md
Acte puse la dispoziție membrilor Consiliului de Integritate:
1. Proiectul agendei ședinței Consiliului de Integritate din 16.12.2019;
2. Scrisorile Autorității Naționale de Integritate nr. 07/2514 din 10.10.2019 și nr.
07/3401 din 09.12.2019, cu propuneri de modificare a Regulamentului cu privire la
concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate;
3. Propunerile dlui V. Rusu la proiectul Regulamentului cu privire la concursul
pentru suplinirea funcției de inspector de integritate;
4. Hotărârea Consiliului de Integritate nr.12 din 09.09.2019 cu privire la
desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în procedura de efectuare a controlului
privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către
președintele și vicepreședintele ANI, precum și de către inspectorii de integritate ;
5. Răspunsul Autorității Naționale de Integritate cu nr.07/851 din 08 mai 2019
privind desemnarea inspectorilor de integritate în procedura de efectuare a controlului
privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către
președintele și vicepreședintele ANI, precum și de către inspectorii de integritate;
Proiectul agendei ședinței:
1. Cu privire la acțiunile întreprinse de către ANI în vederea modificării și ajustării
Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea
funcției de inspector de integritate
2. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Integritate nr.12 din 09.09.2019 cu
privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în procedura de efectuare a
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controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de
către președintele și vicepreședintele ANI, precum și de către inspectorii de integritate
3. Diverse:
(Ședință închisă)
1. Cu privire la evaluarea rezultatelor testului la detectorul comportamentului simulat
(poligraf).
Desfășurarea ședinței:
Dl Mircea Roșioru, președintele ședinței declară că ședința din 16 decembrie 2019
este deliberativă şi se declară deschisă.
Dl Mircea Roșioru examinează proiectul agendei ședinței.
Se supune votului proiectul agendei ședinței Consiliului de Integritate din 16
decembrie 2019 .
Se votează unanim.
1. Cu privire la acțiunile întreprinse de către ANI în vederea modificării și
ajustării Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului
privind suplinirea funcției de inspector de integritate
Dl Mircea Roșioru reamintește că, Membrii Consiliului au decis de a amâna, până la
următoarea ședință a Consiliului de Integritate, propunerile ANI de modificare/ajustare
a Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind
suplinirea funcției de inspector de integritate și de a invita în ședință un specialist
poligrafolog pentru a explica grila de punctaj urmare a rezultatelor la detectorul
comportamentului simulat (poligraf).
De asemenea, informează că vor fi examinate propunerile dlui V. Rusu la
Regulamentul cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de
integritate, paritatea membrilor Comisiei de concurs și rotația membrilor Comisiei de
concurs, inclusiv a președintelui Comisiei.
Dl Viorel Rusu dă citire propunerilor care vor avea următorul conținut:
1. Componența comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pe bază de
paritate și transparență:
„8. Comisia de concurs se instituie prin ordinul președintelui Autorității și este
compusă din 5 membri: președintele sau vicepreședintele Autorității Naționale de
Integritate, 2 reprezentanți ai Consiliului de Integritate și 2 funcționari ai aparatului
Autorității Naționale de Integritate cu funcții publice de conducere, precum și, după caz,
1-2 reprezentanți ai societății civile cu drept de vot consultativ sau dreptul la opinie
separată, care se expune în decizia comisiei sau procesul-verbal”.
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Consiliul de Integritate desemnează și 2 reprezentanți supleanți. Președintele Autorității
desemnează, de asemenea, 2 membri supleanți din rândul funcționarilor publici ai
Autorității.
Autoritatea include obligatoriu în componența comisiei de concurs reprezentanți ai
societății civile în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu două zile
până la data desfășurării probei scrise. Includerea reprezentanților societății civile în
componența comisie de concurs se realizează pentru fiecare concurs în parte.
Autoritatea asigură evidența strictă a cererilor parvenite de la societatea civilă. În
cazul în care sunt depuse mai multe cereri decât numărul admis, solicitanții, pentru a fi
incluși în componența comisiei de concurs prin tragere la sorți. Membrii cu drept
consultativ, reprezentanți ai societății civile, trebuie să respecte regulile concursului,
inclusiv protecția datelor cu caracter personal și a altor interese ocrotite de lege.
În contextul celor menționate și a propunerii de mai jos, punctul 66 se propune în
următoarea redacției:
„66. Comisia de soluționare a contestațiilor se constituie de către președintele
Autorității, pentru o perioadă de cel mult 2 ani și este compusă din 5 membri, după cum
urmează:
a) președintele sau, după caz, vicepreședintele Autorității, altul decât cel care este în
componența comisiei de concurs;
b) 2 reprezentanți ai Consiliului de Integritate, alții decît cei care sunt în
componența comisiei de concurs;
c) 2 funcționari cu funcții de conducere din cadrul Autorității, alții decât cei care
sunt în componența de concurs”.
După caz, în componența comisiei pot fi incluși 1-2 reprezentanți ai societății
civile cu drept de vot consultativ sau dreptul la opinie separată, care se expune în
decizia comisiei sau procesul-verbal”.
Consiliul de Integritate desemnează și 2 reprezentanți supleanți. Președintele
Autorității desemnează, de asemenea, 2 membri supleanți din rândul funcționarilor
publici ai Autorității.
2. Rotația membrilor comisiei de concurs, inclusiv a președintelui Comisiei:
Proiectul se completează cu punctul 81 cu următorul cuprins: „Ordinul
președintelui Autorității privind componența Comisiei de concurs va fi revizuit după cel
mult 4 concursuri consecutive pentru suplinirea funcțiilor de inspector de integritate
finalizate, astfel încât să fie asigurat elementul de rotație a tuturor membrilor
participanți”.
Soluția membrilor Consiliului este de a aproba prin vot, la ședința următoare,
modificările propuse de Autoritatea Națională de Integritate și propunerile dlui V.
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Rusu la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului
privind suplinirea funcției de inspector de integritate.
2. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Integritate nr. 12 din
09.09.2019 cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în
procedura de efectuare a controlului privind depunerea în termen a declarațiilor
de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele ANI, precum
și de către inspectorii de integritate
Dl Mircea Roșioru informează că prin hotărârea Consiliului de Integritate nr. 12 din 09
septembrie 2019, au fost desemnați Ion Postu, Mircea Roșioru, membri permanenți ai
Consiliului de Integritate, în procedura de efectuare a controlului privind depunerea în
termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și
vicepreședintele ANI, precum și de către inspectorii de integritate.
De asemenea, întru realizarea prerogativelor prevăzute la art,12, alin. 7, lit. i) și j)
din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și anume dacă
președintele ANI, vicepreședintele ANI și inspectorii de integritate au depus în termen
declarațiile de avere și interese personale, este necesar de a desemna și membri din
partea Autorității Naționale de Integritate.
În același timp, o altă competență dată prin lege este și efectuarea controlului
propriu – zis.
Având în vedere demisia membrului Consiliului de Integritate din partea CSM, dl
Ion Postu, propune ca din rubrica membrilor supleanți dl Viorel Rusu, să treacă la
rubrica membrilor permanenți, pentru efectuarea controlului respectiv.
Cu titlu de informare, raportat la perioada 31.03.2019, termenul – limită de
depunere a declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2018, Autoritatea
comunică faptul depunerii în termen a declarațiilor de avere și interese personale, pentru
anul 2018, de către președintele Autorității, vicepreședintele Autorității și 9 inspectori
de integritate.
De asemenea, urmare a analizei portalului declarațiilor de pe pagina web a ANI,
se constată că atât președintele ANI, vicepreședintele ANI cât și cei 9 inspectori de
integritate au depus în termen declarațiile de avere și interese personale pentru anul
2018, rămâne de realizat prerogativa controlului propriu – zis. Acest control presupune
lucru cu mai multe baze de date.
În același context, ANI a prezentat Consiliului o listă cu 4 inspectori de
integritate, care vor fi antrenați în acest control: dl Ion Nicolaev, dl Radion Buzu, dl
Constantin Culicovschi, dna Adela Griciuc.
Urmare a tragerii la sorți, în procedura de efectuare a controlului privind
depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și
vicepreședintele ANI, precum și de către inspectorii de integritate au fost aleși dna
Adela Griciuc și Constantin Culicovschi, inspectori de integritate.
Dna Adela Griciuc și dl Constantin Culicovschi sunt invitați în ședință, unde
Dl Mircea Roșioru informează că art.12, alin.7, lit. i) și j) din Legea nr. 132/2016 cu
privire la Autoritatea Națională de Integritate, prevede următoarele atribuții ale
Consiliului de Integritate și anume:
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i) efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și
interese personale de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și
de către inspectorii de integritate;
j) efectuează controlul averilor și al intereselor personale, constată încălcarea
regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și
limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către
inspectorii de integritate;
De asemenea, comunică că membrii Consiliului nu au acces la toate bazele de
date și prin urmare, nu este posibil de examinat veridicitatea informațiilor care sunt
expuse în declarațiile depuse de către președintele ANI, vicepreședintele ANI și de către
inspectorii de integritate.
Totodată, explică că conducerea Autorităţii a prezentat o listă din 4 inspectori de
integritate, din care de către Consiliu au fost aleși 2, pentru acordarea ajutorului și
asistenței în realizarea atribuțiilor de verificare.
Urmare a tragerii la sorți și respectarea egalității de gender au fost aleși dna Adela
Griciuc și Constantin Culicovschi, inspectori de integritate, de comun cu membrii
Consiliului Mircea Roșioru și Viorel Rusu pentru realizarea prerogativei prevăzute de
lege.
În concluzie, doamnei Adela Griciuc îi revin pentru verificare următorii subiecți:
- dna Rodica Antoci, președintele ANI;
- dl Ion Nicolaev;
- dl Constantin Culicovschi;
- dl Vladislav Gorceac;
- dl Sergiu Popa;
- dl Alexandru Stavinschi;
Domnului Constantin Culicovschi îi revin pentru verificare următorii subiecți:
- dl Lilian Chișca, vicepreședintele ANI;
- dl Radion Buzu;
- dl Ion Crețu;
- dna Adela Griciuc;
- dna Ala Timoftică;
Pe final, dl Mircea Roșioru întreabă inspectorii desemnați dacă nu sunt în
conflict de interese cu ceilalți inspectori, care urmează a fi verificați.
Dna Adela Griciuc răspunde că verificarea propriu – zisă se efectuează de către
Consiliu și inspectorii desemnați doar acordă suportul necesar.
De asemenea, explică că reieșind din definiția conflictului de interese, persoanele
nominalizate nu sunt nici persoane apropiate nici rude, nu sunt în zona conflictului de
interese.
Dl Mircea Roșioru conchide că, membrii Consiliului de Integritate, de comun cu
inspectorii de integritate vor decide data următoarei ședințe a Consiliului de Integritate
unde se va discuta inclusiv pe subiectul efectuării controlului privind depunerea în
termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și
vicepreședintele ANI, precum și de către inspectorii de integritate.
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Ședința din 16 decembrie 2019 se declară închisă.
Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va fi anunțată public.
Domnul Mircea Roșioru continuă calitatea de președinte al următoarei ședințe a
Consiliului de Integritate.
Reieșind din cele relatate, în temeiul art.12 al Legii nr.132 din 07.06.2016 cu
privire la Autoritatea Națională de Integritate, în ședința din 18.11.2019 Consiliul de
Integritate,A HOTĂRÎT:
1. Se ia act de:
- modificările propuse de Autoritatea Națională de Integritate și propunerile dlui V.
Rusu la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind
suplinirea funcției de inspector de integritate, care vor fi votate în ședința următoare a
Consiliului de Integritate;
- desemnarea dnei Adela Griciuc și dlui Constantin Culicovschi, inspectori de
integritate, de comun cu membrii Consiliului Mircea Roșioru și Viorel Rusu, în
procedura de efectuare a controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere
și interese personale de către președintele și vicepreședintele ANI, precum și de către
inspectorii de integritate;
2. Se propune agenda de lucru pentru ședința următoare a Consiliului de
Integritate:
1. Cu privire la Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 428/31 din
10.12.2019 cu privire la desemnarea în calitate de membru al Consiliului de Integritate
- Timotin Mariana, membru al CSM;
2. Cu privire la examinarea răspunsului Președintelui Republicii Moldova nr. 7203 din
12.12.2019 la scrisoarea de informare a președintelui Autorității Naționale de
Integritate;
3. Cu privire la modificările propuse de Autoritatea Națională de Integritate și
propunerile dlui Viorel Rusu, membru al Consiliului de Integritate la Regulamentul cu
privire la organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea funcției de inspector
de integritate;
4. Cu privire la procedura de efectuare a controlului privind depunerea în termen a
declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele
Autorității Naționale de Integritate, precum și de către inspectorii de integritate;
5. Diverse.
Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va fi anunțată public prin plasarea
informației pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
Președinte al ședinței

Mircea ROȘIORU

A protocolat

Veronica CARABUT

Notă: Şedinţa a fost înregistrată audio pe reportofonul N4123 în mapa A08. In cazul în care există divergențe între
prezentul proces-verbal şi înregistrarea audio, de bază se va lua înregistrarea audio.
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