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REPUBLICA MOLDOVA 

 

CONSILIUL DE INTEGRITATE 

 

PROCES – VERBAL nr. 7 

al ședinței Consiliului de Integritate 

 

08 aprilie 2021, ora 14.00 

 

Locul desfășurării ședinței: or. Chișinău, sediul Autorității Naționale de Integritate 

(ANI), ca centru informațional de asigurare a sesiunii prin teleconferință (platforma 

ZOOM). 

 

Ședință publică cu difuzare media în regim de timp real: 

privesc.eu1.md, youtube.com2 

 

Prezidează: dna Mariana TIMOTIN 

 

Prezenți 5 membri ai Consiliului de Integritate (CI) din 5 membri desemnați:  

  
1. Dl Serghei OSTAF 

2. Dl Viorel RUSU 

3. Dl Mircea ROȘIORU  

4. Dl Vitalie PALEGA 

Cvorumul necesar este asigurat, ședința este deliberativă.  

Participă: 

Dl Viorel SOCHIRCĂ– șef al Direcției Evaluare, Prevenire și Implementare a 

Politicilor. 

Lucrări de secretariat și protocol: 

Dna Veronica CARABUT, specialist principal în Direcția resurse umane și 

documentare a ANI. 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate 

pentru anul 20203 (temei legal: art. 12, alin. (7), lit. e) al Legii nr. 132/2016 cu 

privire la Autoritatea Națională de Integritate, pct. 12, subpct. 8 al Regulamentului 

de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate). 

 
1 https://www.privesc.eu/Arhiva/94347/Sedinta-Consiliului-de-Integritate-al-Autoritatii-Nationale-de-Integritate 
2 https://www.youtube.com/watch?v=-t9GTVWGkk0 
3 https://ani.md/sites/default/files/RAPORT%20ANUAL%202020.pdf 
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Prezentare: Mariana TIMOTIN (până la 1 min.) 

Raportor: Viorel SOCHIRCĂ (până la 3 min.) 

Discuții: fiecare membru al CI (până la 1 min). 

 

2. Cu privire la rezultatele controlului privind depunerea în termen a 

declarațiilor de avere și interese personale de către președinte și 

vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate și 

rezultatele controlului averilor și al intereselor personale, constatări sau 

absența încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al 

incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și 

vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate4 (temei 

legal: art. 12, alin. (7, lit. i) și lit. j) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate, art. 10, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind 

declararea averii și a intereselor personale, pct. 12, subpct. 10 și 11 ale 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate 5) 

 

Prezentare: Mariana TIMOTIN (până la 2 min.) 

Raportor: Serghei OSTAF (până la 3 min.) 

Discuții: fiecare membru al CI (până la 1 min.) 

 

3. Cu privire la sesizarea R-82/21 din 28.01.2021, remisă spre examinare către 

Consiliul de Integritate de la Aparatul Președintelui Republicii Moldova(temei 

legal: art. 12), alin. (7), lit. k) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate, pct. 12, subpct. 13 al Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului de Integritate) 

 

Prezentare: Mariana TIMOTIN (până la 3 min.) 

Raportor: Vitalie PALEGA (până la 3 min.) 

Discuții: fiecare membru al CI (până la 1 min). 

 

4. Diverse (max. 5 min.):  

4.1 Chestiuni organizatorice. Proiectul agendei, precum și stabilirea prealabilă 

a datei ședinței următoare (temei legal: pct. 14 subpct. 2), pct. 15 subpct. 3), pct. 

16, pct. 24, 25, 26, 27, 28, 30 ale Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului de Integritate) 

                                                Desfășurarea ședinței: 

 

Dna Mariana TIMOTIN, președinte al ședinței Consiliului de Integritate 

informează că, la ședință on-line a Consiliului de Integritate din 08 aprilie 2021 

participă 5 membri ai Consiliului. Ședința este deliberativă şi se declară deschisă. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului de Integritate, - până la modificarea art. 35 și 36, pct. 1) din 

 
4 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120704&lang=ro 
5 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105905&lang=ro 
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Regulament, - supune votului aprobarea procesului – verbal al ședinței din 29 

martie 2021. 

Se votează unanim. 

De asemenea, dă citire Proiectului Ordinii de zi din 08 aprilie 2021. 

Dl Serghei OSTAF propune ca în ședința de astăzi să fie discutat subiectul nr. 1. 

Subiectul nr. 2 să fie amânat pentru o altă ședință a Consiliului de Integritate. La fel, 

propune ca ședința CI să aibă o durată de 1 oră. 

Se supune votului agenda ședinței Consiliului de Integritate din 08 aprilie 2021. 

Se votează unanim.        
DEZBATERI CONFORM ORDINII DE ZI: 

1. Cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate 

pentru anul 2020 

Dna Mariana TIMOTIN informează că, Raportul Autorității Naționale de 

Integritate pentru anul 2020 a fost prezentat de către președintele ANI, dna Rodica 

ANTOCI în ședința CI din 15.03.2021. 

Consiliul de Integritate a invitat în ședința publică părțile interesate pentru 

consultări, în vederea expunerii aprecierilor, propunerilor și recomandărilor.  

În cadrul ședinței publice din 15.03.2021, membrii Consiliului, părțile interesate și 

Președintele Republicii Moldova, dna Maia SANDU au formulat verbal și în scris 

peste 30 de întrebări pe marginea Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020. 

Reprezentanții ANI au oferit răspunsuri la o parte din întrebările formulate în cadrul 

ședinței. Ulterior, Raportul de activitate al ANI pentru anul 2020  a fost modificat și 

transmis membrilor Consiliului de Integritate la data de 07.04.2021. 

Dl Viorel SOCHIRCĂ informează că, Autoritatea Națională de Integritate a 

recepționat prin intermediul Secretariatului CI procesul – verbal nr. 5 al ședinței CI 

din 15 martie 2021 și hotărârea adoptată în baza acelei ședințe. Prin urmare, ANI a 

examinat minuțios propunerile membrilor CI și a reprezentanților organizațiilor non  

guvernamentale pe marginea Raportului de activitate al ANI 2020 și comunică că, 

în Raport au fost redactate greșelile tehnice care au fost semnalate de membrii CI, 

au fost incluse competențele subdiviziunilor ANI în realizarea obiectivelor expuse 

în capitolele Raportului de activitate, au fost suplinite prioritățile ANI pentru anul 

2021, în baza recomandărilor inclusiv și prioritatea privind recrutarea personalului 

ANI, în special a inspectorilor de integritate. Totodată, la Raport a fost adăugată 

anexa nr. 6 privind gradul de implementare al Planului de activitate al ANI pentru 

anul 2020, unde sunt prevăzute numărul de obiective și gradul lor de realizare. 

De asemenea, informează că, Planul de activitate al ANI pentru anul 2020, aprobat 

prin hotărârea Consiliului de Integritate nr. 8 din 09.06.2020, care conținea 11 

obiective și 66 de acțiuni, a fost realizat la nivel de 94% și anume: 62 de acțiuni au 

fost cu statut realizat iar pentru acele cu statut nerealizat în anexă a fost indicată 

denumirea acțiunii și motivul pentru care acesta nu a fost realizat și 1 acțiune care 

este parțial realizată. 

Cu referire la recomandarea de a fi inclus în Raportul de activitate al ANI pentru 

anul 2020 a gradului de implementare a Raportului de audit al Curții de Conturi, 

care a audiat situațiile financiare în cadrul ANI pentru anul 2020, comunică că, 

acestea sunt prevăzute la pag. 43, 44 a Raportului.  
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Totodată, menționează că, ANI a fost în imposibilitate de a reformula Raportul în 

baza atribuțiilor funcționale ale ANI, punând accent pe Legea nr. 132/2016 cu 

privire la Autoritatea Națională de Integritate care prevede expres care este 

misiunea, funcțiile și atribuțiile ANI. De asemenea, face o scurtă trecere în revistă a 

atribuțiilor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate și anume că, mai multe acțiuni sunt deja caduce odată cu 

implementarea sistemului informațional E-integritate de depunere și verificare a 

declarațiilor on – line. La fel, o atribuție a Autorității este că ANI colectează, 

depozitează și publică toate declarațiile de avere și interese personale, această 

atribuție fiind atribuită potrivit Hotărârilor de Guvern instituției publice „Serviciul 

Tehnologia Informațiilor și Securitate Cibernetică”. De asemenea, o atribuție în 

vederea asigurării controlului averii cu privire la ținerea registrului electronic al 

subiecților declarării averii și a intereselor personale este distribuită entităților 

publice în cadrul căreia este desemnată persoană responsabilă de completarea, 

actualizarea, ajustarea registrului subiecților declarării din entitatea publică. 

Dna Mariana TIMOTIN menționează că, în ședința CI din 15.03.2021 a înaintat o 

propunere pe care nu a regăsit-o în Raportul ANI 2020 și nici în anexa nr. 6 la 

Raport. Este vorba de obiectivul nr. 3 Reglementarea procesului de evaluare a 

inspectorilor de integritate, referitor la care a fost înaintat un proiect de 

regulament pus în discuție la una dintre ședințele CI și asupra căruia s-au înaintat 

mai multe propuneri. Această activitate parțial realizată ar trebui să se regăsească în 

Raportul ANI 2020. 

Dl Viorel SOCHIRCĂ comunică că, tangențial această acțiune se regăsește în 

capitolul nr. 9 al Raportului ANI 2020: Consolidarea capacităților profesionale ale 

angajaților, la pag. 35 – 37. 

Dl Viorel RUSU se interesează unde sunt expuse punctele 1-7 din Recomandarea 

nr. 3 din 15.02.2021 privind unele aspecte ale activității Inspectoratului de 

integritate în special în coraport cu aleșii locali din APL, care trebuiau să fie 

incluse la PRIORITĂȚI. 

Dl Viorel SOCHIRCĂ explică că, aceste puncte nu au fost incluse la 

PRIORITĂȚI, dar sunt incluse în Proiectul Planului de activitate al ANI pentru anul 

2021, deoarece ține de acțiuni care urmează a fi întreprinse. Anterior, în Planurile de 

activitate și în Rapoartele de activitate nu erau divizări de priorități pe anumite 

grupuri țintă. În Proiectul Planului de activitate al ANI pentru anul 2021 se 

regăsește divizarea pentru aleșii locali, deoarece este o categorie mai vulnerabilă și 

aceste informații se vor regăsi în Raportul următor de activitate de implementare a 

Planului de acțiuni. 

Dl Viorel RUSU sugerează ca punctele din Recomandarea nr. 3 din 15.02.2021 

trebuie să fie incluse în capitolul nr. 12 Aspecte de perspectivă la pag. 45 și ulterior 

în Planul de activitate, pentru ca să existe o consecvență. 

Dl Viorel SOCHIRCĂ explică că, anterior ANI nu a avut practica să prioritizeze 

anumite categorii de subiecți ai declarării. Această divizare a fost inclusă în Planul 

de activitate al ANI pentru anul 2021. 

Dl Serghei OSTAF se interesează unde în Raportul de activitate al ANI 2020 ar 

putea vedea eficiența ANI din anul 2020 în realizarea atribuțiilor în raport cu anul 

2019 sau 2018. La fel, nu poate demonstra că, în anul 2020 ANI a manifestat o 
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eficacitate mai bună în comparație cu anul 2019 sau 2018. Raportul dat nu permite 

de a face o analiză concretă a eficacității ANI. 

Dl Viorel SOCHIRCĂ comunică că, în Raportul ANI 2020 se regăsesc datele 

statistice în dinamică efectuate pe ani în 2018, 2019 și în anul 2020, în partea ce ține 

de numărul de controale și de declarații verificate. Cu referire la evaluarea 

eficacității ANI nu se expune. 

Dna Mariana TIMOTIN se interesează în ce proporții au fost introduse cele 18 

recomandări conținute în procesul – verbal nr. 5 din 15.03.2021 și propunerile 

organizațiilor non guvernamentale la rectificarea Raportului de activitate al ANI 

pentru anul 2020. 

Dl Viorel SOCHIRCĂ explică că, din cele 18 puncte conținute în procesul – verbal 

nr. 5 din 15.03.2021, care au fost posibil de implementat, consideră că, a fost 

realizat în proporții de 75%, deoarece majoritatea erau întrebări formulate de către 

reprezentanții societății civile și a membrilor CI. 

Dl Serghei OSTAF cu referire la atribuția de la art. 7, alin. (2), lit. f) și g) din Legea 

nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integrate:  

f) adresează instanței de judecată cereri privind constatarea nulității absolute a 

actului administrativ emis/adoptat sau a actului juridic încheiat direct ori prin 

intermediul unei persoane terțe, sau a deciziei luate cu încălcarea regimului juridic 

al conflictelor de interese, stabilită printr-un act de constatare definitiv;  

g) adresează o cerere instanței de judecată de îndată ce a fost constatat conflictul 

de interese în vederea aplicării, ca măsură de asigurare, a suspendării, pe durata 

procesului, a actului administrativ emis/adoptat sau a actului juridic încheiat direct 

ori prin intermediul unei persoane terțe, sau a deciziei luate se interesează dacă la 

calitatea realizării acestor atribuții de către Autoritate  sunt careva constrângeri în 

capacitatea ANI. Prin urmare, la aceste atribuții, nu poate formula o opinie. De 

asemenea, reiterează că este necesară structurarea Raportului de activitate al ANI 

2020 pe atribuții cu specificarea costului pentru exercitarea fiecărei atribuții pentru a 

putea înțelege mai bine eficacitatea funcționării ANI.  

Dna Mariana TIMOTIN informează că, de către dl Serghei OSTAF a fost 

perfectată Hotărârea CI pe Raportul de activitate al ANI pentru anul 2020 finală cu 

următorul dispozitiv: 

1. Se ia act de prezentarea, răspunsurile și textul Raportului de activitate al 

Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020, dezbătute în ședința 

din 15.03.2021. Se ia act de textul raportului prezentat repetat pe 

07.04.2020. 

2. Se constată neconformarea conținutului textului raportului anual 2020 

prezentat la cerințele expuse în hotărârile Consiliului din 25.05.2020 și 

18.01.2021. 

3. Conchide asupra imposibilității expunerii opiniei asupra eficienței și 

eficacității realizării atribuțiilor ANI, constrângerilor și obstacolelor cu 

care se confruntă ANI în realizarea atribuțiilor sale.  

4. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială. 

La pct. 2 propune de completat și cu recomandările Consiliului de Integritate 

conținute în procesul – verbal nr. 5 din 15.03.2021. 
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Dl Mircea ROȘIORU menționează că, este deja a doua tentativă de a aproba 

Raportul de activitate al ANI pentru anul 2020, care trebuie să fie prezentat de către 

președintele sau vicepreședintele ANI. De asemenea, propunerile înaintate de către 

membrii CI, în mod repetat nu se regăsesc în Raportul de activitate al ANI, iar acest 

fapt duce la  imposibilitatea aprobării de către Consiliu a Raportului de activitate al 

ANI 2020. Reieșind din cele expuse, propune ca CI: 

1. să ia act de Raportul de activitate al ANI pentru anul 2020,  

2. de menționat repetat propunerile membrilor CI și a reprezentanților 

organizațiilor non – guvernamentale de modificare a Raportului, 

3.  de a  remite proiectul Raportului de activitate al ANI 2020 către Parlamentul 

Republicii Moldova în varianta în care este. 

Dna Mariana TIMOTIN atenționează că, Raportul de activitate al ANI pentru anul 

2020 este deja transmis către Parlamentul Republicii Moldova. În așa circumstanțe, 

ar trebui doar de remis hotărârea Consiliului de Integritate privind aprobarea 

Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020, în cazul dacă va fi adoptat. 

Dl Viorel SOCHIRCĂ informează că, la fel ca și anul trecut, Proiectul Raportului 

a fost transmis până la data de 31 martie anul curent. În scrisoarea de însoțire s-a 

făcut referire la Proiectul Raportului, la prevederile legale și angajamentul ANI de a 

transmite repetat Raportul ANI pentru anul 2020 deja aprobat de către Consiliul de 

Integritate cu hotărârea de aprobare. 

Dl Mircea ROȘIORU propune ca în ședința de astăzi, Consiliul de Integritate să ia 

act de remiterea Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020 către Parlamentul 

Republicii Moldova și această propunere se va regăsi în pct. 4 din dispozitivul 

hotărârii Consiliului de Integritate privind aprobarea Raportului de activitate al ANI 

pentru anul 2020.  

Membrii Consiliului de Integritate au decis ca dispozitivul hotărârii CI pe 

marginea Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020 să aibă următorul 

conținut: 

1. Se ia act de prezentarea, răspunsurile și textul Raportului de activitate al 

Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020, dezbătute în ședința 

din 15.03.2021. Se ia act de textul raportului prezentat repetat pe 

07.04.2020. 

2. Se constată neconformarea conținutului proiectului Raportului de 

activitate al ANI pentru anul 2020 prezentat, inclusiv repetat,  la cerințele 

expuse în hotărârile Consiliului din 25.05.2020 și 18.01.2021, și la 

recomandările membrilor Consiliului și propunerile participanților în 

ședința din 15.03.2021. 

3. Conchide asupra imposibilității expunerii opiniei asupra eficienței și 

eficacității realizării atribuțiilor ANI, constrângerilor și obstacolelor cu 

care se confruntă ANI în realizarea atribuțiilor sale. 

4. Se ia act de remiterea proiectului Raportului de activitate al ANI pentru 

anul 2020 către Parlamentul Republicii Moldova. 

5. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Autorității Naționale 

de Integritate. 
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2. Cu privire la rezultatele controlului privind depunerea în termen a 

declarațiilor de avere și interese personale de către președinte și 

vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate și 

rezultatele controlului averilor și al intereselor personale, constatări sau 

absența încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al 

incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și 

vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate. 

Subiectul se amână pentru o altă ședință a Consiliului de Integritate din cauza 

timpului limitat pentru ședință. 

 

3. Cu privire la sesizarea R-82/21 din 28.01.2021, remisă spre examinare către 

Consiliul de Integritate de la Aparatul Președintelui Republicii Moldova 

Subiectul se amână pentru o altă ședință a Consiliului de Integritate din cauza 

întreruperilor de internet și conexiunii dificile a raportorului. 

La DIVERSE au fost puse în discuție hotărârile Consiliului de Integritate, 

importanța adoptării și realizării acestora. 

De asemenea, membrii Consiliului de Integritate au solicitat eliberarea legitimațiilor 

privind accesul în sediul Autorității Naționale de Integritate, la necesitate. 

 

Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va fi desfășurată pe data de 19 

aprilie 2021, ora 14.00. 

                                               S-A HOTĂRÂT: 

1. Se aprobă: 

1). Procesul – verbal al ședinței din 29 martie 2021 și Ordinea de zi a ședinței din 08 

aprilie 2021. 

2). Membrii Consiliului de Integritate: 

   1.  au luat act de prezentarea, răspunsurile și textul Raportului de activitate al 

Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020, dezbătute în ședința din 

15.03.2021. Se ia act de textul raportului prezentat repetat pe 07.04.2020; 

    2.  au constatat neconformarea conținutului proiectului Raportului de activitate al 

ANI pentru anul 2020 prezentat, inclusiv repetat,  la cerințele expuse în hotărârile 

Consiliului din 25.05.2020 și 18.01.2021, și la recomandările membrilor Consiliului 

și propunerile participanților în ședința din 15.03.2021; 

     3. au conchis asupra imposibilității expunerii opiniei asupra eficienței și 

eficacității realizării atribuțiilor ANI, constrângerilor și obstacolelor cu care se 

confruntă ANI în realizarea atribuțiilor sale; 

    4. au luat act de remiterea proiectului Raportului de activitate al ANI pentru anul 

2020 către Parlamentul Republicii Moldova; 

   5.  au decis ca prezenta hotărâre se fie publicată pe pagina web oficială a 

Autorității Naționale de Integritate. 

 

3. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura: 

1) perfectarea procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 08 aprilie 

2021; 

2) transmiterea copiei procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 

08 aprilie 2021 către Autoritatea Națională de Integritate; 
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3) redactarea hotărârii privind  Raportul de activitate al Autorității Naționale de 

Integritate pentru anul 2020; 

4) transmiterea hotărârii privind  Raportul de activitate al Autorității Naționale de 

Integritate pentru anul 2020 către ANI; 

5) asigurarea realizării sarcinilor dispuse în ședința din 08 aprilie 2021; 

6) perfectarea Proiectului agendei ședinței Consiliului de Integritate din 19 aprilie 

2021; 

 

4. Asigurarea publicării pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a 

următoarelor acte:  

1) Procesul – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 08 aprilie 2021;  

2) Hotărârea privind  Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate 

pentru anul 2020. 

 

5. Autoritatea Națională de Integritate: 

1) Va ține cont de cele enunțate de membrii Consiliului în ședința din 08 aprilie 

2021; 

2) Va remite hotărârea privind  Raportul de activitate al Autorității Naționale de 

Integritate pentru anul 2020 către Parlamentul Republicii Moldova. 

 

 

6. Se propune agenda de lucru pentru ședința următoare a Consiliului de 

Integritate: 

1. Cu privire la Regulamentul privind evaluarea calității controalelor efectuate și a 

actelor întocmite de către inspectorii de integritate. 

2. Examinarea propunerilor de modificare a Regulamentului cu privire la 

organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea funcției de inspector de 

integritate. 

3. Cu privire la sesizarea R-82/21 din 28.01.2021, remisă spre examinare către 

Consiliul de Integritate de la Aparatul Președintelui Republicii Moldova. 

4. Cu privire la rezultatele controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de 

avere și interese personale de către președinte și vicepreședintele Autorității, precum 

și de către inspectorii de integritate și rezultatele controlului averilor și al intereselor 

personale, constatări sau absența încălcării regimului juridic al conflictelor de 

interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și 

vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate. 

 

7. Diverse: Chestiuni organizatorice. Proiectul agendei, precum și stabilirea 

prealabilă a datei ședinței următoare.  

 

Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va fi anunțată public prin 

plasarea pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate. 

 
NOTĂ: Propunerea și programarea comportă un caracter preparatoriu și pot fi schimbate 
în funcție de situația pandemică. 
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Dna Mariana TIMOTIN va continua președinția următoarei ședințe a 
Consiliului de Integritate 

Ședința din 08 aprilie 2021 se declară închisă. 

 

 

 

Președinte al ședinței                                                                Mariana TIMOTIN 
 
 

A protocolat                                                                             Veronica CARABUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notă: Ședința a fost înregistrată pe privesc.eu.md  
https://www.privesc.eu/https://www.privesc.eu/Arhiva/94347/Sedinta-Consiliului-de-Integritate-al-Autoritatii-
Nationale-de-Integritate 
Și https://www.youtube.com/watch?v=-t9GTVWGkk0 
În cazul în care există divergențe între prezentul proces-verbal şi înregistrările video, de bază se vor lua 

înregistrările video. 
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