RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE INTEGRITATE PENTRU ANUL 2019
I. Cadrul legal
Activitatea Consiliului de Integritate reiese din atribuțiile Consiliului conform
prevederilor art.12, alin. (7) al Legii nr. 132/2016 „Cu privire la Autoritatea Națională
de Integritate,” precum și din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului
de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr.1 din 24.01.2019.
II. Atribuții de bază
În perioada de referință atribuțiile Consiliului de Integritate au fost axate pe
aprobarea:
- Raportului de activitate a Autorității Naționale de Integritate pentru anul
2018;
- Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate;
- Raportului de activitate a Consiliului de Integritate pentru anii 2017-2018;
- Planului de acțiuni a Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019;
- Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile și al
mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de
Integritate;
- Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al
Autorității Naționale de Integritate;
- Hotărîrii 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 ai Autorității
Naționale de Integritate;
- Hotărîrii cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în
Colegiul disciplinar al ANI;
- Recomandării Consiliului de Integritate către Colegiul disciplinar al ANI;
- Hotărârii cu privire la reprezentarea Consiliului de Integritate în Comisia de
concurs pentru selectarea inspectorilor de integritate;
În continuare, Consiliul de Integritate prezintă atribuțiile ce îi sunt date prin
Legea nr. 132/2016 Cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, și realizările
în raport cu acestea:
1) Aprobă Regulamentul de desfășurare a concursului pentru suplinirea
funcţiilor de președinte și vicepreședinte al Autorității, aprobă tematica de
concurs și componența comisiilor de organizare a concursului, de elaborare a
subiectelor, de verificare a lucrărilor, de soluționare a contestațiilor, adoptând
hotărâri în acest sens:
Pe parcursul anului 2019, Consiliul a elaborat și aprobat 8 modificări la
Regulamentul de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte
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și vicepreședinte al Autorității, a revizuit componența nominală pentru selectarea
candidaților la funcțiile de președinte și vicepreședinte ai ANI (anexa nr. 2 la HCI
nr. 1/2017), în privința dnei V. Iftodi, prin substituirea cu dl O. Efrim. Prin urmare,
acesta a fost înregistrat la Ministerul Justiției la data de 31.05.2019 și publicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova la 19.07.2019. Modificările au fost
examinate în ședințele publice din 24.01.2019, 13.02.2019, 04.03.2019, cu
asigurarea transparenței în procesul de elaborare și aprobare a modificărilor.
2) Aprobă strategia și planul de activitate al Autorității:
În perioada de referință Consiliului de Integritate a examinat planul de
activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019 în ședința
Consiliului din 04.03.2019 și în ședința din 11.03.2019 acesta a fost aprobat prin
hotărârea Consiliului de Integritate nr.4.
Consiliul de Integritate a elaborat un proiect al Strategiei Autorității Naționale
de Integritate, care include și acțiunile Consiliului, pentru anii 2020-2022. Proiectul
a fost remis spre examinare Autorității. Procesul de examinare și de finalizare
elaborării Strategiei urmează a fi finalizat pe parcursul anului 2020.
3) Analizează și aprobă rapoartele anuale ale Autorității:
În ședința Consiliului de Integritate din 04.03.2019, a fost aprobat Raportul
de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2018, prin hotărârea
Consiliului de Integritate nr.3 din 04.03.2019. Raportul de activitate respectiv a fost
examinat în ședințele Consiliului din 13.02.2019 și 04.03.2019, cu asigurarea
caracterului public al ședințelor, transparenței în procesul decizional și audierea
părților interesate.
Urmare a generalizării proceselor – verbale și a corespondenței Consiliului de
Integritate recepționată și expediată în decursul anilor 2017 – 2018, a fost întocmit
Raportul de activitate a Consiliului de Integritate pentru anii 2017-2018.
După definitivare, Raportul de activitate a Consiliului de Integritate a fost
aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 5 din 11.03.2019.
Astfel, au fost perfectate scrisori de informare către Autoritățile care au
desemnat membrii în Consiliul de Integritate, înregistrarea și remiterea la:
Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Consiliul Superior
al Procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii, Congresul Autorităților Locale
din Moldova, Ministerul Justiției.
4) Aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului de
Integritate și Colegiului disciplinar, precum și normele interne de conduită și
etică din cadrul Autorității:
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de
Integritate a fost aprobat prin Hotărârea nr. 1 din 24.01.2019.
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Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de
Integritate a fost inclus și examinat ca subiect pe agendă în 3 ședințe ale Consiliului
în 2019 și anume în ședințele din: 24.01.2019, 01.04.2019 și 27.05.2019.
Prin urmare, au fost operate modificări conform avizului Ministerului
Justiției, perfectată nota informativă la proiectul Regulamentului și remis
Ministerului Justiției pentru expertiza juridică la data de 14.02.2019.
Varianta finală a Hotărîrii de aprobare a Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului de Integritate, acceptată de Ministerul Justiției a fost
tradusă și remisă spre înregistrare la Ministerul Justiției.
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate a fost
înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1475 la data de 15 iulie 2019.
Consiliul de Integritate a transmis către Serviciul cooperare și relații cu
publicul a Autorității, Hotărârea de aprobare a Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului de Integritate, care a fost plasată pe pagina web a
Autorității Naționale de Integritate la 18 iulie 2019.
Conform prevederilor art. 12, alin. (7), lit. h) al Legii nr. 132/2016 „Cu privire
la Autoritatea Națională de Integritate”, urmare a menținerii pe pagina web a
Autorității Naționale de Integritate a Codului de conduită și etică a angajaților
ANI, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 4 din 13.08.2018, acesta a
fost remis Autorității pentru punere în aplicare la data de 13.02.2019.
La data de 15.04.2019, de către Consiliul de Integritate a fost aprobat
Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al ANI, prin
HCI nr. 7 din 15.04.2019.
La 15.04.2019, prin Hotărârea nr. 8, Consiliul de Integritate și-a desemnat
reprezentanții în Colegiul disciplinar:
Membri permanenți:
Victor Micu, membru al Consiliului de Integritate;
Mircea Roșioru, membru al Consiliului de Integritate.
Membri supleanți:
Viorel Rusu, membru al Consiliului de Integritate;
Dumitru Țîra, membru al Consiliului de Integritate.
Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 307/18 din
30.07.2019 a fost acceptată cererea membrului CSM, Victor Micu, referitor la
eliberarea din funcția de membru al Consiliului de Integritate și desemnarea
membrului CSM, Ion Postu, în calitate de reprezentant al Consiliului Superior al
Magistraturii în Consiliul de Integritate.
Prin urmare, în ședința din 09.09.2019 a fost abrogată Hotărârea nr. 8 din
15.04.2019 și aprobată Hotărârea nr. 11 din 09.09.2019 cu privire la desemnarea
membrilor Consiliului de Integritate în Colegiul disciplinar al ANI, cu următoarea
componență:
Membri permanenți:
Ion Postu, membru al Consiliului de Integritate;
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Mircea Roșioru, membru al Consiliului de Integritate.
Membri supleanți:
Viorel Rusu, membru al Consiliului de Integritate;
Dumitru Țîra, membru al Consiliului de Integritate.
Prin scrisorile cu nr. 07/1632 din 06.08.2019 și nr. 07/1811 din 21.08.2019
Autoritatea Națională de Integritate solicită Consiliului desemnarea unui alt
membru titular al Colegiului disciplinar, în locul membrului demisionar al
Consiliului de Integritate, dl V. Micu.
La rândul său, ANI a emis ordinul respectiv de constituire a Colegiului
disciplinar (Ord.31 din 12.09.2019), urmează ca acest organ colegial să se convoace
și să decidă vis-a vis de desemnarea președintelui și demararea activității propriu –
zise.
În scopul impulsionării activității Colegiului disciplinar, Consiliul și-a expus
punctul de vedre, solicitând Secretariatului CI de a perfecta o recomandare în acest
sens cu referire la desemnarea membrilor din partea ANI și demararea activității
Colegiului disciplinar (nr. 13 din 09 septembrie).
5) Organizează concursul pentru selectarea reprezentanților societății civile în
Colegiul disciplinar
Atenție prioritară în perioada de referință a fost acordată procesului de
constituire a Colegiului disciplinar. În această ordine de idei, Consiliul a elaborat
și a aprobat Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile și al
mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate
și a dispus Secretariatului lansarea concursului.
Întru executarea prevederilor art.12, alin. (7), lit. h) al Legii nr. 132/2016 cu
privire la Autoritatea Națională de Integritate, întru realizarea art.23, alin.(3) și
alin.(8) al Legii prenotate, Consiliul de Integritate a lansat 6 concursuri.
Concursurile au demarat după cum urmează:
1. La 03.04.2019, cu termenul – limită de depunere a dosarelor până la
19.04.2019;
2. La 28.05.2019, cu termenul – limită de depunere până la 28.06.2019;
3. La 18.07.2019, cu termenul – limită de depunere până la 19.08.2019;
4. La 09.09.2019, cu termenul – limită de depunere până la 09.10.2019;
5. La 29.10.2019, cu termenul – limită de depunere până la 29.11.2019,
6. La 09.12.2019, cu termenul – limită de depunere până la 28.01.2020.
Anunțurile despre desfășurarea concursului sus – numit au fost plasate pe
pagina web oficială a ANI.
Consiliul de Integritate al ANI, la data de 30.10.2019 a făcut apel către
societatea civilă și mediul academic al Republicii Moldova, să dea dovadă de
inițiativă și spirit de responsabilitate civică, și să desemneze reprezentanții săi în
Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate, pentru a asigura
funcționalitatea acestuia în condițiile de legalitate și transparență.
Având în vedere nivelul foarte redus de interes și participare, în pofida
anunțurilor plasate pe pagina web a ANI, instituțiilor media, apelurilor publice către
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societatea civilă și mediul academic al Republicii Moldova, rețeaua de socializare
Facebook, la concursul menționat nu a aplicat nici un candidat.
5) 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;
Întru realizarea atribuției de verificare a depunerii în termen a declarațiilor de
avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele ANI, precum și
de către inspectorii de integritate, Consiliul a desemnat membri în procedura de
efectuare a controlului (V. Micu, M. Roșioru – membri permanenți: V. Rusu și D.
Țîra – membri supleanți), prin HCI nr. 9 din 15.04.2019.
De asemenea, prin scrisoarea nr.02/705 din 15.04.2019, Consiliului de
Integritate solicită Autorității desemnarea a doi inspectori de integritate pentru
acordarea asistenței în procedura de efectuare a controlului privind depunerea în
termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și
vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate.
Prin urmare, Autoritatea Națională de Integritate, prin răspunsul cu nr. 07/851
din 08 mai 2019, propune Consiliului identificarea celor doi inspectori de integritate
solicitați din 4 propuși următoarele candidaturi: (I. Nicolaev, R. Buzu, C.
Culicovschi, A. Griciuc).
Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 307/18 din
30 iulie 2019, a fost acceptată cererea de demisie a dlui V. Micu din funcția de
membru al Consiliului de Integritate și desemnarea dlui I. Postu, în calitate de
reprezentant al CSM în Consiliul de Integritate. Prin urmare, în ședința din 09
septembrie a fost aprobată HCI nr. 12 din 09 septembrie 2019 cu următoarea
componență: (I. Postu, M. Roșioru – membri permanenți, V. Rusu, D. Țîra – membri
supleanți) și abrogată HCI nr. 9 din 15 aprilie 2019;
6) Concursul pentru suplinirea funcțiilor de inspector de integritate este
organizat de către Autoritate conform unui regulament aprobat prin hotărâre
a Consiliului de Integritate și publicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova și pe pagina web oficială a Autorității;
În perioada de referință, întru respectarea art.18, alin.(3), al Legii nr.132/2016
cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, de către Consiliul de Integritate
au fost întreprinse următoarele măsuri:
- Hotărârea nr. 5 din 13.08.2018 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire
la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate, aprobat prin HCI
nr. 2/2018, a fost înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 1466 la data de 25 iunie
2019;
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- Publicarea Hotărârii nr. 5 din 13.08.2018 cu privire la modificarea Regulamentului
cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate, aprobat
prin HCI nr. 2/2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu nr. 1268 din 12
iulie 2019;
Prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 3 din 23.04.2018, în componența
Comisiei de concurs au fost desemnați următorii membri: dna Tatiana Pașcovschi,
dl Dumitru Țîra, membri permanenți și dl Oleg Efrim, dl Serghei Ostaf, dl Viorel
Rusu, membri supleanți.
La 09 septembrie 2019, prin hotărârea nr. 10 a Consiliului de Integritate, în
componența Comisiei de concurs au fost desemnați membri permanenți: dl Serghei
Ostaf și dl Dumitru Țîra și membri supleanți dl Oleg Efrim, Viorel Rusu și Ion Postu
și abrogată hotărârea Consiliului nr. 3 din 23.04.2018.
- Organizarea și asistarea la ședințele de lucru ale Comisiei de concurs precum și la
concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate, după cum urmează:
I concurs – cu începere de la data de 24.04.2019 – 31.05.2019, cu 15 posturi vacante,
cu 15 dosare depuse, 2 persoane angajate. Pentru acest concurs au fost desfășurate 5
ședințe ale Comisiei de concurs la care au participat dl Dumitru Țîra și dl Serghei
Ostaf.
Al II – lea concurs de la 20.06.2019 – 10.07.2019, cu 15 posturi vacante, cu 23
dosare depuse, 3 persoane angajate. Pentru acest concurs au fost desfășurate 4
ședințe ale Comisiei de concurs la care au participat dl Viorel Rusu, dl Serghei Ostaf
și dl Dumitru Țîra.
Al III – lea concurs, cu începere de la data de 29.08.2019 – 30.09.2019, cu 10 funcții
anunțate în concurs, cu 9 dosare depuse, cu 2 persoane care vor fi angajate în anul
2020. Pentru acest concurs au fost desfășurate 4 ședințe ale Comisiei de concurs la
care au participat dl Viorel Rusu și dl Serghei Ostaf.
Pe perioada a 5 ședințe ale Consiliului de Integritate au fost examinate
propunerile din partea Autorității și din partea membrilor Consiliului, la
Regulamentul cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de
integritate și anume:
- Prin scrisoarea nr.07/2514 din 10.10.2019, ANI propune operarea modificărilor la
Regulamentul cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de
integritate;
- Scrisoarea Autorității cu nr. 07/3401 din 09.12.2019, care propune crearea unui
tabel de punctaj/note ce va asigura obiectivitate la procesarea rezultatelor testării la
detectorul comportamentului simulat (poligraf) a candidaților la funcția de inspector
de integritate, crearea unui Registru electronic în cadrul ANI care să indice toți
candidații care au obținut cel mai mic punctaj la proba poligraf pentru a fi angajați
în caz de necesitate de către instituție, revizuirea punctelor din Regulament cu
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indicarea expres a formulei a+b+c=d:3 (a-proba scrisă, b-proba interviu, crezultatele poligraf, d-rezultatul final).
- Propunerile dlui Viorel Rusu, membru al CI la Regulamentul cu privire la
concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate, care propune ca să
fie inclusă în componența comisiei de concurs reprezentanții societăţii civile pentru
fiecare concurs în parte, precum și rotația membrilor comisiei de concurs, inclusiv a
președintelui comisiei.
7) Examinarea contestațiilor rezultatelor probei scrise în termen de 2 zile
lucrătoare de la publicarea acestora pe pagina web oficială a Autorității și se
soluționează de către Consiliul de Integritate în termen de 2 zile lucrătoare de
la expirarea termenului de depunere;
În ședința Consiliului de Integritate din 09 septembrie 2019, au fost desemnați
membrii în Comisia de soluționare a contestațiilor: dl Oleg Efrim și dl Mircea
Roșioru.
Urmare a concursurilor desfășurate la funcția de inspector de integritate, au
fost depuse contestații de către candidații care nu au fost de acord cu rezultatul probei
scrise și anume:
Candidatul Fetescu Andrian a depus cererea cu nr. F-204/19 din 08.07.2019
privind contestarea rezultatelor probei scrise din cadrul concursului pentru suplinirea
funcției de inspector de integritate din 5 iulie 2019.
În ședința Comisiei de soluționare a contestațiilor din 09 iulie 2019 au
participat dl Oleg Efrim și dl Dumitru Țîra. În calitate de președinte al ședinței a fost
desemnat dl Dumitru Țîra.
La data de 29.09.2019, secretariatul Consiliului de Integritate a recepționat
nota informativă (petiția) cu nr. H-375 din 29.09.2019, depusă de către candidatul
Hîncu Sergiu.
Petiția a fost adresată membrilor Consiliului cu solicitarea de a revizui
rezultatul Comisiei de concurs urmare a totalizării probelor de concurs pentru
ocuparea funcției de inspector de integritate, care a fost examinată în cadrul a 2
ședințe al Consiliului.
În ședința Consiliului de Integritate din 18.11.2019 a fost audiat petiționarul
S. Hîncu pe marginea notei informative cât și a contestației depuse la Comisia de
soluționare a contestațiilor.
În aceeași zi, după ședința Consiliului de Integritate a avut loc ședința
Comisiei de examinare a contestațiilor, unde au participat și membrii Consiliului: dl
Mircea Roșioru și dl Oleg Efrim, care au examinat contestația depusă de dl S. Hîncu
cu nr.H-322 din 25.09.2019.
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8) Întru respectarea art.14, alin.(n): Atribuțiile președintelui și
vicepreședintelui Autorității „prezintă Consiliului, trimestrial sau la cerere,
informații referitoare la activitatea Autorității”, Consiliul de Integritate
comunică următoarele:
În ședința Consiliului de Integritate din 15.04.2019, membrii Consiliului au
luat act de informația Autorității Naționale de Integritate privind funcționarea
sistemului de depunere a declarațiilor de avere și interese personale on – line și
rezultatele depunerii anuale a declarațiilor pentru anul 2018 și recomandă ca aceasta
să fie publicată pe pagina web a ANI pentru cei interesați.
La data de 25.07.2019, către membrii Consiliului a fost remis Raportul de
activitate a Autorității Naţionale de Integritate pentru semestrul I al anului 2019
(ianuarie - iunie), pentru informare.
În ședința Consiliului de Integritate din 09 septembrie 2019, președintele
Autorității Naționale de Integritate a informat membrii Consiliului activitatea de 1
an a Inspectoratului de Integritate (Rezultatele problematice și așteptări, documente
de politici, condiționalități și cadrul legislativ).
La data de 21.10.2019, Autoritatea Națională de Integritate a transmis către
Consiliu, Raportul de activitate pe 9 luni (ianuarie - septembrie), pentru informare.
9) Întru respectarea art.14, alin.(o): Atribuțiile președintelui și vicepreședintelui
Autorității „prezintă Consiliului raportul anual de audit, în termen de
maximum 5 zile de la primire, și asigură publicarea acestuia pe pagina web
oficială a Autorității”
În ședința Consiliului de Integritate din 27.05.2019, membrii Consiliului au
luat act de Hotărârea Curții de conturi nr. 29 din 23.04.2019 cu privire la Raportul
auditului rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la
31 decembrie 2018.
În perioada de referință, de către secretariatul CI a fost asigurată plasarea pe
pagina web a Autorității Naționale de Integritate, prin intermediul Serviciului
cooperare și relații cu publicul a ANI a următoarelor acte:
- 12 agende de lucru a ședințelor Consiliului de Integritate;
- 12 procese – verbale ale ședințelor Consiliului de Integritate;
- Hotărârea nr. 3 din 04.03.2019 cu privire la aprobarea Raportului de
activitate a Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2018;
- Hotărârea nr. 4 din 11.03.2019 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni a
Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019;
- Raportul de activitate a Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2018;
- Planul de acțiuni a Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019;
- Raportului de activitate a Consiliului de Integritate pentru anii 2017-2018;
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- Hotărârea nr. 6 din 11.03.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în
Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate;
- Hotărârea nr. 7 din 15.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de
Integritate;
- Hotărârea nr. 8 din 15.04.2019 cu privire la desemnarea membrilor
Consiliului de Integritate în Colegiul disciplinar al ANI;
- Hotărârea nr. 9 din 15.04.2019 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 ai Autorității
Naționale de Integritate;
- Anunțurilor privind organizarea concursului pentru selectarea
reprezentanților societății civile și ai mediului academic în Colegiul disciplinar al
ANI;
- Recomandării Consiliului de Integritate nr. 13 din 09.09.2019 către Colegiul
disciplinar al ANI.
În ședința din 24.01.2019, Consiliul de Integritate a convenit asupra modelului
de banner al Consiliului de Integritate, care a fost aprobat prin Hotărârea CI nr. 2 din
24.01.2019.
În același context, a fost elaborat pliantul cu privire la cadrul normativ ce
reglementează activitatea Consiliului de Integritate cu includerea aspectelor din
activitatea acestuia.
Pe perioada anului 2019, membri Consiliului de Integritate au fost invitați la
diferite evenimente cum ar fi:
- Forumul despre reformarea justiției și combaterea corupției, care a avut loc la 23
iulie 2019 la Palatul Republicii, organizat de Centrul de Resurse Juridice din
Moldova;
- Invitația Asociației Presei Independente pentru desfășurarea unui exercițiu de
monitorizare și evaluare a activității ANI și a Consiliului de Integritate, în vederea
identificării problemelor și carențelor care creează dificultăți în activitatea instituției
și la implementarea legislației relevante privind declararea averilor și intereselor.
La această întrevedere au participat dl Dumitru Țîra și dl Viorel Rusu.
În perioada de raportare, a fost modificată componența membrilor Consiliului
de Integritate și anume: retragerea dnei T. Pașcovschi din Consiliul de Integritate
prin Ordinul Ministerului Justiției nr.191 din 18 iulie 2019.
Demisia dlui V. Micu din CI la data de 24.07.2019 și desemnarea dlui I. Postu,
în calitate de reprezentant al CSM în Consiliul de Integritate prin Hotărârea
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 307/18 din 30.07.2019.
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Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.424/31 din 10.12.2019
a fost acceptată cererea dlui I. Postu de încetare a mandatului de membru al
Consiliului Superior al Magistraturii și respectiv din Consiliul de Integritate al ANI.
În final, prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 428/31 din
10.12.2019, a fost desemnată în calitate de membru în Consiliul de Integritate din
partea CSM, dna Mariana Timotin.
Dl D. Țîra s-a autosuspendat de la ședințele Consiliului de Integritate pe
perioada 20.10.2019 – 28.11.2019, urmare a participării în calitate de candidat
pentru funcția de Primar general al mun. Chișinău.
Ministrul Justiției a solicitat printr-un demers cu nr. 4473 din 30.09.2019,
retragerea acestuia din Consiliul de Integritate din motivul încălcării prevederilor
art.12,alin. (3) lit.h) și alin. (6) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea
Națională de Integritate.
În continuare, dl Dumitru Țîra a răspuns Ministrului Justiției că nu consideră
legală și motivată solicitarea de a se retrage sau de a demisiona din calitatea de
membru al Consiliului de Integritate al ANI.
Prin urmare, Ministerul Justiției a emis Ordinul nr. 282 din 30.10.2019 cu
privire la revocarea mandatului dlui Dumitru Țîra, din membru al Consiliului de
Integritate.
În contextul Ordinului emis de Ministrul Justiției, dl D. Țîra, la data de
02.10.2019 a remis către Consiliu declarația sa referitor la Ordinul MJ ”Cu privire
la revocarea membrului Consiliului de Integritate”, prin care menționează că va
contesta Ordinul de revocare în instanța de judecată.
La 28.11.2019, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani a decis suspendarea, până
la rămânerea definitivă a executării Ordinului Ministrului Justiției nr. 282 din
30.10.2019, cu privire la revocarea dlui D. Țîra din calitatea de membru al
Consiliului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate. Astfel, dl D. Țîra a
revenit la ședințele de lucru ale Consiliului de Integritate pentru perioada 28.11.2019
– 18.02.2020.
Conform deciziilor luate în ședința secretarilor generali de stat din
15.08.2019, în adresa a mai multor instituții publice, de cătra Cancelaria de Stat, a
fost remis, spre avizare, proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea
Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de
Integritate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1089/2016. Modificarea prevede
restabilirea etapei de interviu public în calitate de proba.
În perioada 27 septembrie – 22 octombrie 2019, Ministerul Justiției a lansat
anunțul privind desfășurarea concursului pentru selectarea unui candidat la funcția
de membru al Consiliului de Integritate din rândul societății civile.
La data de 13 decembrie 2019, la sediul Ministerului Justiției, a fost organizată
ședința Comisiei de selectare a candidatului la funcția de membru în Consiliul de
Integritate, din rândul societății civile.
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În cadrul ședinței, membrii Comisiei de selectare au evaluat 3 candidați la
funcția de membru în Consiliul de Integritate din rândul societății civile.
Candidatul Palega Vitalie a acumulat punctajul 10,75, fiind desemnat
învingător, prin hotărârea Comisiei de selectare a reprezentanților societății civile în
Consiliul de Integritate din 13 decembrie 2019.
Prin ordinul Ministerului Justiției nr.338 din 23 decembrie 2019, a fost
desemnat dl Vitalie Palega, membru în Consiliul de Integritate din rândul
reprezentanților societății civile.
În continuare, se prezintă registrul de evidență a participării membrilor
Consiliului de Integritate la ședințele de lucru pe perioada anului 2019.
REGISTRU DE EVIDENȚĂ
a participării membrilor Consiliului de Integritate la ședințe, anul 2019
Ședința CI
Ostaf S
Micu V
Postu I

24.01.19
+
-

13.02.19
+
+

04.03.19
+
-

11.03.19
+
-

01.04.19
+
+

15.04.19
+
-

27.05.19
+
+

Rusu V
Roșioru M
Țîra D

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
-

Pașcovshi T
Efrim O

-

+

+

+

-

+

+

09.09.19
28.10.19
18.11.19
09.12.19
16.12.19
+
+
+
+
+
Hot. CSM nr.307/18 din 30.07.19 demisie
+ Hot. CSM
+
- Hot.CSM nr.424/
nr.307/18 din
31 din 10.12.19
30.07.19
cerere încetare
desemnare
mandat
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ordin MJ
+
+
nr. 828
din
30.10.19
revocare
Ordin MJ nr. 191 din 18.07.2019/ încetare mandat
+
+
+
+
+
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