PROCES – VERBAL nr. 2
al ședinței Consiliului de Integritate
(ședință publică)
mun. Chișinău

27 ianuarie 2020, ora 13.00

Prezidează:

Dumitru Țîra

Prezenți:

Membrii Consiliului de Integritate:
Oleg Efrim
Serghei Ostaf
Mariana Timotin
Mircea Roșioru
Viorel Rusu
Vitalie Palega

Asigurarea asistenței în organizarea și pregătirea ședinței Consiliului de
Integritate:
- Veronica Carabut, specialist principal al Direcției resurse umane şi documentare.
Mass – media: https://realitatealive.md, https://www.privesc.eu.
Acte puse la dispoziție membrilor Consiliului de Integritate:
1. Proiectul agendei ședinței Consiliului de Integritate din 27.01.2020;
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, V. Palega și dnei M. Timotin la Regulamentul cu privire la
concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate;
4. Hotărârea Consiliului de Integritate nr.2 din 27.01.2020 cu privire la modificarea Hotărîrii
Consiliului de Integritate nr.12 din septembrie 2019;
5. Răspunsul Președintelui Republicii Moldova nr. 7203 din 12.12.2019 la scrisoarea de
informare a președintelui Autorității Naționale de Integritate;
6. Scrisoarea Autorității Naționale de Integritate nr. 07/197 din 23.01.2020 privind inițierea
procedurii de modificare a Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de
inspector de integritate ;
7. Petiția dnei Elena Sîrbu cu nr. S-533/19 din 30.12.2019;
8. Nota informativă cu nr.04/09/67 din 24.01.2020 privind examinarea petiției Balaur Rostislav
cu nr. B-361/19 din 22.10.2019;
9. Scrisoarea Autorității Naționale de Integritate nr. 01/235 din 24.01.2020 cu referire la
participarea președintelui și a vicepreședintelui ANI cu prezentarea fișelor de post;
10. Scrisoarea Autorității Naționale de Integritate nr. 01/234 din 24.01.2020 cu privire la
anularea pct.2 din hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 1 din 14.01.2020
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Proiectul agendei ședinței:
1. Cu privire la modificările propuse de Autoritatea Națională de Integritate, a dlui
Viorel Rusu și a dnei Mariana Timotin și a dlui Vitalie Palega, membri ai Consiliului de
Integritate, la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind
suplinirea funcției de inspector de integritate;
Raportor – Oleg Efrim
2. 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 și
efectuarea controlului averilor și al intereselor personale a președintelui și
vicepreședintelui Autorității, precum și a inspectorilor de integritate;
Raportor – Mircea Roșioru
3. Cu privire la sesizarea dnei Elena Sîrbu cu nr. S-533/19 din 30.12.2019;
Raportor – Dumitru Țîra
4. Diverse: Cu privire la repartizarea atribuțiilor de serviciu privind managementul
instituțional al Autorității Naționale de Integritate.
Desfășurarea ședinței:
Dl Dumitru Țîra, președintele ședinței informează că ședința din 27 ianuarie 2020
este deliberativă şi se declară deschisă.
De asemenea, solicită punctul de vedere asupra proiectului agendei ședinței.
Dl Oleg Efrim fiind raportor la subiectul nr. 1, propune ca acest subiect să fie amânat
pentru una din ședințele următoare, deoarece au parvenit un număr substanțial de
propuneri de modificare la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea
concursului privind suplinirea funcției de inspector de integritate și este necesar de ceva
timp pentru a perfecta tabelul de divergențe, care în prealabil va fi coordonat cu
membrii Consiliului, pentru ca la următoarea ședință să fie discutat substanțial.
Dl Serghei Ostaf, la Diverse va pune în discuție finalizarea elaborării Raportului
Consiliului de Integritate pentru anul 2019 și va veni cu propunerea ca în grupul de
lucru să se implice și un membru nou al Consiliului de Integritate.
Dl Dumitru Țîra, la Diverse propune să fie discutată scrisoarea Autorității Naționale
de Integritate cu nr. 07/234 din 24.01.2020 cu privire la anularea pct. 2 din hotărîrea
Consiliului de Integritate nr. 1 din 14.01.2020.
Dl Mircea Roșioru propune ca subiectul nr. 4 de la Diverse: Cu privire la repartizarea
atribuțiilor de serviciu privind managementul instituțional al Autorității Naționale de
Integritate, să fie amânat, din cauză că președintele Autorității nu va fi prezent la ședința
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Consiliului, deoarece este antrenată la lucrările celei de-a 2-ua reuniuni a Grupului
comun de lucru privind consolidarea statului de drept din cadrul Dialogului Strategic
Republica Moldova – Statele Unite ale Americii (Scrisoarea Autorității Naționale de
Integritate nr. 01/235 din 24.01.2020).
Se supune votului proiectul agendei ședinței Consiliului de Integritate din 27
ianuarie 2020, cu modificările propuse.
Se votează unanim.
1. Cu privire la modificările propuse de Autoritatea Națională de Integritate, a
dlui Viorel Rusu și a dnei Mariana Timotin și a dlui Vitalie Palega, membri ai
Consiliului de Integritate, la Regulamentul cu privire la organizarea și
desfășurarea concursului privind suplinirea funcției de inspector de integritate;
Subiectul se amână pentru o altă ședință a Consiliului de Integritate, deoarece este
necesar de timp pentru a perfecta tabelul de divergențe, care va fi coordonat cu membrii
Consiliului, pentru ca la următoarea ședință să fie discutat substanțial.
2. 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 și efectuarea controlului averilor și al intereselor personale a
președintelui și vicepreședintelui Autorității, precum și a inspectorilor de
integritate
Dl Mircea Roșioru solicită secretariatului să fie invitat în ședință dl Constantin
Culicovschi, inspector de integritate și comunică membrilor că prin proiectul de hotărîre
nr. 2 din 14.01.2020, a fost modificată hotărîrea Consiliului nr. 12 din 09.09.2019, așa
cum a fost stabilit în ședința din 14.01.2020 și anume:
1) substituirea poziției Ion Postu cu poziția Mariana Timotin;
2) în completarea nr.1 din hotărâre și în denumire să fie extins nu doar la depunerea
în termen a declarațiilor de avere și interese personale, dar și efectuarea
controlului 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, se interesează dacă inspectorii desemnați au inițiat procedurile de
control al declarațiilor de avere și interese personale, în sensul întocmirii actelor de
autosesizare sau hotărîrea Consiliului va constitui acel act de autosesizare pentru a
demara procedura de control.
Totodată, propune ca pînă la revenirea celui de-al doilea inspector desemnat (dna A.
Griciuc), să fie implicat inspectorul supleant (I. Nicolaev), astfel încât să se înceapă
realizarea prerogativei care este de fapt în competența Consiliului de Integritate. Prin
urmare întreabă dacă hotărîrea Consiliului de Integritate este suficientă pentru a demara
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procedura de facto a controlului sau mai sunt necesare de careva acte din partea
Consiliului.
Dl Costantin Culicovschi răspunde că, hotărîrea nr. 2 din 14.01.2020 nu este suficientă
pentru a demara controlul propriu – zis și propune ca să fie discutat și în componența
grupului de lucru după ședința Consiliului de Integritate.
Dl Mircea Roșioru, la final solicită Secretariatului Consiliului de Integritate să fie
adusă la cunoștință inspectorilor desemnați, hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 2 din
14.01.2020, prin care a fost modificată hotărîrea Consiliului nr. 12 din 09.09.2019.
Dl Constantin Culicovschi părăsește sala.
3. Cu privire la sesizarea dnei Elena Sîrbu cu nr. S-533/19 din 30.12.2019;
Dl Dumitru Țîra informează că acest subiect a fost discutat și în ședința trecută a
Consiliului. Urmare a examinării petiției, a fost perfectată o notă de serviciu de către
inspectorul de integritate dl V. Gorceac, prin care comunică că adresatul face trimitere
la o altă petiție remisă Autorității a dlui Balaur Rostislav cu nr. B-361/19 din
22.10.2019, pe care la 19.11.2019, prin Procesul – verbal nr. 359/09 s-a refuzat inițierea
controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, în privința unui
judecător al Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, deoarece, urmare a contrapunerii
informației descrise în sesizare cu Registrul de Stat al Populației s-a stabilit că nu există
o persoană cu date de identificare a pretinsului petiționar (petiție anonimă).
Dl Mircea Roșioru intervine că Sîrbu Elena este parte secundară în interesul fratelui
său, Balaur Rostislav și atunci ANI urma să comunice un răspuns fratelui acestei
doamne și întreabă Secretariatul dacă a fost dat răspuns la petiția cu nr. B-361/19 din
22.10.2019.
Dl Dumitru Țîra examinează plicul și susține că acesta nu conține date de contact și că
conform procedurii ANI ar trebui să fie informat petiționarul în mod obligatoriu. De
asemenea solicită secretariatului să verifice dacă a fost dat răspuns petiționarului, dacă
nu, atunci să-i fie transmis un răspuns.
Dna Veronica Carabut intervine că în ședința din 14.01.2020, a fost stabilit ca să fie
informat Consiliul despre mersul sau rezultatul examinării adresării fratelui cet. Elena
Sîrbu, ca ulterior Consiliul să ia o decizie pe marginea plângerii parvenite pentru
Consiliul de Integritate cu nr. S-533/19 din 30.12.2019. În nota de serviciu prezentată de
către inspectorul de integritate este specificat refuzul inițierii controlului în privința unui
judecător, deoarece petiția se consideră anonimă.
Dl Dumitru Țîra consideră că Consiliul trebuie să redirecționeze această petiție către
ANI pentru examinare, conform competenței și de informat petiționarul că reieșind din
competențele art.12, alin.(7), Consiliul a transmis Autorității spre examinare petiția cu
nr. S-533/19 din 30.12.2019, care urmează să dea un răspuns.
În final s-a decis ca Secretariatul să perfecteze un proiect de răspuns că nu ține de
competența Consiliului și a fost redirecționat ANI. La rîndul său, Autoritatea să-i
transmită un răspuns dnei Elena Sîrbu, conform legislației de petiționare.
4. Diverse
Dl Dumitru Țîra informează membrii CI că la DIVERSE sunt 3 subpuncte:
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1) Cu privire la repartizarea atribuțiilor de serviciu privind managementul
instituțional al Autorității Naționale de Integritate.
Dl Dumitru Țîra informează că azi, 27.01.2020, membrii Consiliului au recepționat un
demers prin care dna Rodica Antoci, președinte al Autorității Naționale de Integritate a
informat Consiliul, că în contextul determinării atribuțiilor de serviciu ale președintelui
și vicepreședintelui ANI, acesta nu are competențe legale de a interveni în determinarea
atribuțiilor președintelui și vicepreședintelui. În acest sens, președintele ANI consideră
și argumentează că au fost atribuite vicepreședintelui competențele instituționale în
vederea gestionării a două subdiviziuni structurale ale ANI. Totodată, informează
Consiliul că pe motivul antrenării la lucrările celei de-a 2-ua reuniuni a Grupului comun
de lucru privind consolidarea statului de drept din cadrul Dialogului Strategic Republica
Moldova – Statele Unite ale Americii.
Astfel, subiectul se amână pentru următoarea ședință și se propune să fie inclus pe
agenda Consiliului de Integritate ca un punct distinct, cu invitarea președintelui și
vicepreședintelui ANI și a reprezentantului Președinției Republicii Moldova.
Dl Serghei Ostaf se interesează care este esența discuției pe acest subiect, dacă ANI a
transmis Ordinul nr.29 din 03 mai 2018 cu fișele de stabilire a atribuțiilor de serviciu a
președintelui și a vicepreședintelui ANI.
Dl Oleg Efrim susține că data trecută membrilor Consiliului de Integritate li s-a
comunicat că acest subiect a fost epuizat. De fapt, la această etapă, lucrurile sunt la fel,
fără careva schimbări
Dna Mariana Timotin concretizează, cu referire la acest subiect, că există un conflict
între președinte și vicepreședintele ANI, de la care a pornit situația creată. De asemenea,
s-a solicitat de a remite membrilor Consiliului Ordinul nr. 29 din 03 mai 2018 cu fișele
de stabilire a atribuțiilor de serviciu a președintelui și a vicepreședintelui ANI.
Se propune ca la următoarea ședință să fie invitată conducerea ANI pentru a discuta
asupra faptului dat. Consiliul de Integritate ar putea să aibă rolul de mediator într-un caz
de conflict.
Dl Viorel Rusu accentuează că, conform fișei de stabilire a atribuțiilor, rezultă că
vicepreședintele îndeplinește funcțiile unui șef de direcție, căruia i se subordonează
Serviciul cooperare și relații cu publicul și Serviciul tehnologii informaționale.
Se propune ca atribuțiile să fie distribuite în așa mod ca lucrurile să fie reciproc
controlabile, adică să fie asigurată conducerea instituției în comun, să fie o
proporționalitate în atribuții.
Membrii CI propun ca subiectul să fie amânat pentru ședința următoare, cu
invitarea președintelui și vicepreședintelui ANI și a reprezentantului Președinției
Republicii Moldova .
2) De asemenea, la Diverse, dl Mircea Roșioru atrage atenția membrilor CI la
demersul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 07/234 din 24.01.2020, prin care
ANI solicită anularea pct. 2 din hotărîrea Consiliului de Integritate, nr. 1 din
14.01.2020, ca fiind emis cu încălcarea prevederilor legale și anume:
1. Se constată neexecutarea hotărârii Comisiei de soluționare a contestațiilor din data de
18.11.2019 de către conducerea Autorității Naționale de Integritate.
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2. Se solicită Autorității Naționale de Integritate să emită actul administrativ cu
privire la angajarea dlui S. Hîncu în funcția de inspector de integritate.
3. Prezenta hotărâre, după redactare va fi adusă la cunoștință persoanelor interesate,
contra semnătură.
Dl Mircea Roșioru conchide că Autoritatea consideră că pct. 1 din hotărâre: 1. Se
constată neexecutarea hotărârii Comisiei de soluționare a contestațiilor din data de
18.11.2019 de către conducerea Autorității Naționale de Integritate, trebuie lăsat, și doar
pct. 2. Se solicită Autorității Naționale de Integritate să emită actul administrativ
cu privire la angajarea dlui S. Hîncu în funcția de inspector de integritate, de
anulat.
Dl Oleg Efrim propune să se mențină pct. 2 din hotărîre și atenționează asupra faptului
că ANI admite că poate ignora procedura legală de contestare a rezultatelor probelor, că
poate să nu execute o decizie – acțiuni contrare legislației în vigoare. Legea trebuie
interpretată în sensul în care ea ar produce efecte juridice și nu în felul în care nu ar
produce efecte juridice și dacă ANI nu execută obligația legală și își face un
autoavantaj, atunci interpretarea legii este una strîmbă.
În opinia dlui Vitalie Palega, expunerea Comisiei de contestare practic este aceeași
hotărîre a Comisiei de concurs, care a decis angajarea, respectiv însăși ANI a declarat al
angaja pe dl S. Hîncu. La moment însă, Autoritatea refuză angajarea.
Vorbitorul menționează că mesajul președintelui ANI cu nr. 07/234 din 24.01.2020 nu
este un act administrativ și propune de luat act de acesta. Hotărîrea Comisiei de
contestare nu a fost anulată sau contestată. Scrisorile adresate Consiliului nu sunt acte
administrative, prin care să fie anulată sau supusă contestării decizia Comisiei de
contestație.
În acest sens, susține propunerea membrilor CI de a menține pct. 2 din hotărîrea
Consiliului din 14.01.2020 și respingerea anulării pct. 2.
Dl Viorel Rusu susține că în esență, Consiliul a constatat un fapt, reieșind din principiul
legalității. De asemenea, consideră că pe marginea demersului Autorității Naționale de
Integritate cu nr. 07/234 din 24.01.2020, trebuia de perfectat o sesizare la Centrul
Național Anticorupție, prin care de solicitat examinarea cazului și sancționarea
președintelui ANI pentru depășirea atribuțiilor de serviciu, abuzului în serviciu.
Deocamdată, Consiliul nu a sesizat Centrul Național Anticorupție, dar în cazul în care
se va continua în așa mod, Consiliul va insista asupra informării CNA privind
constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii contravenționale.
Se supune votului:
1) Propunerea Autorității Naționale de Integritate de a anula pct. 2 din
Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 1 din 14.01.2020 Cu privire la
obligarea emiterii actului administrativ privind angajarea dlui Sergiu Hîncu în
funcția de inspector de integritate: „pct. 2. Se solicită Autorității Naționale de
Integritate să emită actul administrativ cu privire la angajarea dlui S. Hîncu
în funcția de inspector de integritate.”
Se constată 0 voturi.
Abțineri - 0
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Menținerea pct. 2 din Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 1 din
14.01.2020, cu consemnarea în procesul – verbal al ședinței de azi,
27.01.2020.
Se votează unanim.
Membrii Consiliului propun să fie transmis către Autoritatea Națională de
Integritate un extras din procesul – verbal de azi, 27.01.2020, prin care să fie
informată președintele ANI despre decizia luată.
2)

3) Dl Serghei Ostaf, cu referire la Raportul anual al Consiliului de Integritate,
comunică că este perfectat proiectul Raportului Consiliului de Integritate pentru anul
2019 și că ar fi bine dacă se va implica și cineva din membrii noi – veniți, aceasta fiind
și modalitatea prin care noii membri vor intra în esența lucrului pe acest Raport, poate
vor interveni cu idei mai noi, felul cum ar trebui să arate un Raport. De asemenea,
menționează că ar trebui de finalizat Raportul Consiliului de Integritate pentru anul
2019, deoarece acesta va fi aprobat de către Consiliu o dată cu Raportul anual de
activitate al Autorității Naționale de Integritate.
Dl Vitalie Palega s-a oferit de a lucra la Raportul Consiliului de Integritate pentru
anul 2019, de comun cu dl Serghei Ostaf.
Dl Dumitru Țîra propune data de 10.02.2020, ora 14.00, data următoarei ședințe a
Consiliului de Integritate, continuând președinția următoarei ședințe a Consiliului
de Integritate.
Ședința din 27 ianuarie 2020 se declară închisă.
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, a dlui Viorel Rusu și a
dnei Mariana Timotin și a dlui Vitalie Palega, membri ai Consiliului de Integritate, la
Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea
funcției de inspector de integritate;
- Scrisoarea Autorității Naționale de Integritate nr. 01/235 din 24.01.2020 cu referire la
participarea președintelui și a vicepreședintelui ANI la ședința Consiliului de Integritate
cu prezentarea fișelor de post;
- Scrisoarea Autorității Naționale de Integritate cu nr. 07/234 din 24.01.2020 cu privire
la anularea pct. 2 din hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 1 din 14.01.2020;
- Nota informativă cu nr.04/09/67 din 24.01.2020 privind examinarea petiției Balaur
Rostislav cu nr. B-361/19 din 22.10.2019;
- Sesizarea dnei Elena Sîrbu cu nr. S-533/19 din 30.12.2019;
- Propunerea dlui S. Ostaf cu referire la finalizarea elaborării Raportului Consiliului de
Integritate pentru anul 2019 cu implicarea dlui V. Palega, membru nou al Consiliului de
Integritate.
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2. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura:
2.1 Aducerea la cunoștință inspectorilor desemnați C. Culicovschi și A. Griciuc,
hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 2 din 14.01.2020, prin care a fost modificată
hotărîrea Consiliului nr. 12 din 09.09.2019, 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 și efectuarea controlului averilor și al intereselor
personale a președintelui și vicepreședintelui Autorității, precum și a inspectorilor de
integritate (Secretariat CI, către 27.01.2020);
2.2 Perfectarea scrisorii Consiliului privind remiterea petiției cu nr. S-533/19 din
30.12.2019 a dnei Elena Sîrbu, potrivit competențelor, către Autoritatea Națională de
Integritate (Secretariat CI, către 03.02.2020);
2.3 Perfectarea un proiect de răspuns dnei Elena Sîrbu cu nr. S-533/19 din 30.12.2019
că nu ține de competența Consiliului și că petiția a fost redirecționată Autorității
(Secretariat CI, către 03.02.2020);
2.4 Transmiterea către Autoritatea Națională de Integritate a unui extras din procesul –
verbal din 27.01.2020, prin care să fie informată și dna președinte despre decizia
membrilor Consiliului de Integritate de a menține pct. 2 din Hotărîrea Consiliului de
Integritate nr. 1 din 14.01.2020 Cu privire la obligarea emiterii actului administrativ
privind angajarea dlui Sergiu Hîncu în funcția de inspector de integritate.
(Secretariat CI, către 31.01.2020);
3. Dl Oleg Efrim, membru al Consiliului de Integritate va generaliza modificările
propuse de ANI, propunerile membrilor Consiliului de Integritate la Regulamentul cu
privire la organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea funcției de inspector
de integritate și va perfecta tabelul de divergențe (către 10.02.2020);
4. Grupul de lucru format din dl S. Ostaf și V. Palega vor lucra pentru finalizarea
Raportului Consiliului de Integritate pentru anul 2019 (pe parcursul ședințelor);
5. Autoritatea Națională de Integritate să perfecteze și să remită răspuns la petiția cu
nr. S-533/19 din 30.12.2019, semnată de dna Elena Sîrbu, conform legislației de
petiționare, (V. Gorceac, către 03.02.2020);
5.1 Inspectorii desemnați prin hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 12 din
09.09.2019: C. Culicovschi, A. Griciuc – membri permanenți și I. Nicolaev –
membru supleant, să înceapă realizarea prerogativei care este de fapt în competența
Consiliului de Integritate, pentru demararea procedurii de facto 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 și efectuarea controlului averilor și al intereselor personale a președintelui și
vicepreședintelui Autorității, precum și a inspectorilor de integritate (pe parcursul
ședințelor);
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6. Se propune agenda de lucru pentru ședința următoare a Consiliului de
Integritate:
1. Cu privire la repartizarea atribuțiilor de serviciu privind managementul instituțional al
Autorității Naționale de Integritate.
2. Cu privire la modificările propuse de Autoritatea Națională de Integritate, a dlui
Viorel Rusu și a dnei Mariana Timotin și a dlui Vitalie Palega, membri ai Consiliului de
Integritate, la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind
suplinirea funcției de inspector de integritate;
3. 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 și
efectuarea controlului averilor și al intereselor personale a președintelui și
vicepreședintelui Autorității, precum și a inspectorilor de integritate;
4. Cu privire la informarea privind concursul pentru selectarea reprezentaților societății
civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI și demararea unui nou
concurs
5. Cu privire la informarea privind mersul examinării sesizării dnei Elena Sîrbu cu nr. S533/19 din 30.12.2019;
6. Diverse:

Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va avea loc pe data de 10 februarie
2020 și va fi anunțată public prin plasarea pe pagina web oficială a Autorității
Naționale de Integritate.

Președinte al ședinței

Dumitru ȚÎRA

A protocolat

Veronica CARABUT

Notă: Şedinţa a fost înregistrată audio pe reportofonul N4123 în mapa A22. In cazul în care există divergențe între
prezentul proces-verbal şi înregistrarea audio, de bază se va lua înregistrarea audio.
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