
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL DE INTEGRITATE

PROCES - VERBAL nr.14
al $edin(ei Consiliului de Integritate

20 iulie 2022, ora 14.00

Locul desfiguririi qedinfei: sediul AutoritSlii Nalionale de Integritate (ANI), or.

ChiqinSu, str. Mitropolit Gavriil Binulescu-Bodoni, nr. 26.

$edin{i public[ cu difuzare media in regim de timp real:
privesc.eul. realitatea. live2

Prezideazl: Dl Vitalie PALEGA

Prezenfi 8 membri ai Consiliului de Integritate (CI) din 8 membri desemna{i:

1. Dna Mariana TIMOTIN
2. Dna Tatiana TABUNCIC
3. Dl Ilie CHIRTOACA
4. Dl Ion BOTNARENCO
5. Dna Svetlana BALMU$
6. Dl Danu DOGOTARI
7. Dl Alexandru COICA

Invita{i: Dna Mariana KALUGHIN, expert anticoruplie.
Lucriri de secretariat gi protocol:
Dna Veronica CARABUT, specialist principal in Direclia resurse umane

documentare (DRUD) a ANI.
Participi:
Dl Viorel SOCHIRCA, qef al Direcliei Evaluare, Prevenire qi Implementare

Politicilor (DEPIP) al ANI;

t https://www.privesc.eu/Arhiva/100083/Sedinta-Consiliului-de-lntegritate-al-Autoritatii-Nationale-de-lntegritate-
din-20-iulie
2 https://rlive.md/
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Dl Iurie CERNEAVSCHI, specialist principal al Direcliei juridice (DJ) a ANI;
Dna Maria DASTIC, specialist al Serviciului cooperare qi relalii cu publicul (SCRP)

al ANI.
ORDINEA DE ZI APROBATA:

1. Aprobarea Ordinri de zi qi a timpului limitd de examinare a subiectelor incluse.

Raportor: Vitalie PALEGA (3 min.)

2. Cu privire la Planul de activitate al AutoritSlii Nalionale de Integritate pentru anul

2022.

Raportor; Viorel SOCHIRC{ (10 min.)

Fiecare membru al ConsiliultLi de Integritate, invitali (3 min.)

3. Informarea asupra activitd{ilor curente. Prioritali (chestiuni pendinte, in lucru,

monitorizarea hot[rArilor adoptate).

Raportor: Vitalie PALEGA (3 min.)

4. Diverse.
1) Cu privire la Raportul Colegiului disciplinar (Dna Mariana TIMOTIN).
2) Despre materialele noi apdrute in pres6, unde este vrzatd. ANI qi in special sunt

invocate semnaie defavorabile cu pretinse pretenlii referitoare la activitatea

Inspectoratului de integritate. Conlucrarea ANI cu mass-media, disfuncfii, propuneri
de impulsionare a actlitdlii Ofiferului de presd al ANI (Dl Vitalie PALEGA).
3) Privind mersul lucrdrilor ce lin de elaborarea Proiectului de regulament cu privire
la alegerea preEedintelui ANI, in redacfie noub (Dl Alexandru COICA).
4) Chestiuni organizatorice: stabilirea datei qi a orei qedinlei publice a Consiliului de

Integritate. Proiectul agendei pentru qedinfa urmdtoare.

DesfI$urarea Sedintei :

L. Dl Vitalie PALEGA comunicd faptul cd,,la $edinfa Consiliului de Integritate din
20 iulie 2022 sunt prezen(i 8 membri ai CI din 8 membri desemnali (6 membri au

asigurat prezenla frzicd,2 membri participd on-line, prin teleconferinli). $edinfa este

deliberativ[ qi se declard deschisd.

Potrivit pct.35 din Regulamentul de orgarizare qi funclionare a Consiliului de

Integritate, dI citire Proiectului ordinii de zi a $edinfei Consiliului de Integritate din
20 iulie 2022 qi solicit[ propuneri cu privire la Agenda de lucru.

in intervenliile 1or, Dna Mariana TIMOTIN, Dl Alexandru COICA Ei Dl Vitalie
PALEGA au propus de completat Proiectul agendei de lucru cu cAte un subiect la



capitolul DIVERSE, Ei anume: Lucrul ANI cu mass - media, in contextul unui articol
nou ap[rut recent in presd qi in care sunt invocate pretinse disfunclii in activitate, iar

numdrul mare de editoriale apdrute in ultima perioadl de timp, impune impuslionarea

qi optimizarea conlucr6rii cu mass-media, pentru a preint6mpina apariliile ce pun

ANI in lumind negativd., deseori, sub aspect formal, declarativ. Raportul privind
activitatea Colegiului disciplinar al Autoritdlii Nalionale de Integritate in semestrul I
al anului 2022, modificat Ei completat potrivit cerinlelor anterioare ale CI.

Prezentarea etapei finale de elaborare de cdtre Grupul de lucru a Proiectului
regulamentului privind alegerea presedintelui ANI, in redaclie noud, lin6nd cont de

urgenla mdsurii.

Se supune votului aprobarea Agendei de lucru a $edin{ei din 20 iulie 2022
cu propunerile noi formulate.

S-a votat unanim. Ordinea de zi.- aprobatfl.

2. Cu privire la Planul de activitate al Autorititii Na{ionale de Integritate pentru
anul2022

Dl Vitalie PALEGA informeazd cd, proiectul Planului de activitate al ANI
pentru 2022 a fost remis membrilor CI pentru a fi studiat qi ulterior aprobat.

Dl Viorel SOCHIRCA comunicl faptul cd, la baza Planului de activitate al

ANI 2022 au stat planurile subdiviziunilor ANI elaborate in luna decembrie 2021.
Primul proiect al Planului de activitate al ANI 2022 a fost prezentat CI in luna
februarie 2022. De cltre noua componenld, a CI s-a decis revizuirea acestui Plan cu

crearea grupului de lucru sub conducerea Dnei Tatiana TABUNCIC, membru al CI,
Menfioneazd cd, au fost organizate qi desffiqurate 4 qedinfe a grupului de lucru qi ca

urnare, toate propunerile Dnei Tatiana TABLINCIC au fost coordonate cu qefii de

subdiviziuni qi conducerea ANI dupd care au fost incluse in Plan spre implementare.

La fel, Planul a fost elaborat inbaza recomandSrilor CI cu emiterea a2Hotdrdri din
2021ir. acest sens. Mai menlioneazd cd, Planul a fost elaborat in strictd conformitate
cu funcliile qi atribuliile ANI prevdntte Ia art. 6 Ei art. 7 aI Legti nr.13212016 cu
privire la Autoritatea Naliona16 de Integritate. Ulterior, Planul a fost plasat pe

pagina web a ANI la consultdri publice. Inilial Planul conlinea peste 15 obiective,la
moment conline doar 7 obiective mai generale qi anume:

OBIECTIVUL NR. 1: CONSOLIDAREA CADRULUI NORMATIV ANI
1.1. Evaluarea qi ajustarea cadrului normativ intern al ANI.
1.2, Participarea Ia armonizarea cadrului normativ national standardelor
intemalionale in domeniu Ei implementarea acestuia.

OBIECTML NR. 2: CONTROLUL AVERII $I AL INTERESELOR
PERSONALE
2.1. Gestionarea qi utilizarea datelor qi resurselor SIA ,,e-Integritate".



2,2 Controlul privind depunerea in termen a DAIP.
2.3. Inilierea controlului averii qi intereselor personale.

2,4, Realizarea contro lului averi i ;i intere selor personal e.

OBIECTIVUL NR. 3: CONTROLUL PRIVIND RESPECTAREA
REGIMULUI JURIDIC AL CONFLICTELOR DE II\TERESE,
AL INCOMPATIBILITATILOR, RESTRICTIILOR $I LIMITANTT,ON
3.1. Inifierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de

interese, al incompatibilitdlilor.
3.2. Realizarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de

interese, al incompatibilit[filor, restricliilor gi limit5rilor.
OBIECTIVUL NR. 4z REPREZENTAREA INTERESELOR ANI IN

INSTANTELE DE JUDECATA
4,1. Participarea in instanfele de judecatd, in vederea asigur[rii executdrii actelor de

constatare emise de c[tre inspectorii de integritate.
4.2. Particrparea la raporturile cu Consiliul de Integritate, organizalirle publice / de

drept privat qi cu persoanele frzice.
OBIECTIVUL NR. 5: IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR

TNFORMATTONALE MODERIIE tX PROCESUL DE DEPUNERE gr
VERIFICARE A DECLARATIILOR DE AVERE $I INTERESE
5.1 Folosirea tehnologiilor informalionale modeme in procesul de depunere a
declaraliilor de avere qi interese personale, de verificare a respectdrii regimului
juridic aI declar[rii averilor, intereselor personale, al conflictelor de interese,
incompatibilit6li1or.

5.2. Administrarea, dezvoltarea qi asigurarea mentenanlei Sistemului informalional
automalizat,,e- Inte g ritate",

5.3. Perfecfionarea cadrului normativ qi organizafional al Sistemului informafional
attomattzat,,e- Integritate" .

OBIECTIVUL NR. 6z COOPERAREA CU ALTE INSTITUTII LA
NTVEL NATIONAL $I INTERNATIONAL
6.1. Organtzarea Ei participareala activit[1ile comune cu instituliile interne/externe in
domeniul de prevenire, combatere corupliei Ei a schimbului de informafii.
6.2. Monitorizarea, analiza, supervizarea gi evaluarea politicilor interne, sectoriale,
intersectoriale Ei nalionale conform limitelor atribuliilor ANI.
6.3. Implementarea strategiei de comunicare aANI.
6.4. Consultarea qi instruirea subieclilor declaririi privind respectarea regimurilor
juridice ale declardrii averii qi intereselor personale, conflictelor de interese,
incompatibilitSfilor, restricfiilor qi limit[rilor.

OBIECTIVUL NR. 7Z ASIGURARBA BUNEI ORGANIZANT A
AUTORTTAlU



7.1. Organizarca activitdlii instituliei qi subdiviziunilor structurale in vederea

asigurdrii disciplinei muncii.
'7,2, Completarea personalului lips[ din cadrul subdiviziunilor interne in ordine
prioritarS.

7.3. Asigurarea procedurii de documentare $i arhivare a lucrlrilor de secretartat ale

ANI,
7.4. Asigurarea economiilor Ei eficienlei resurselor financiare ttihzate in procesele

manageiale, operalionale qi de suport.

7. 5. Asigu r ar e a imp lementSrii controlului manageri al intern.

in total, Planul de activitate al ANI pentru anul 2022 conline 22 de activitdti,
75 de acliuni qi225 de indicatori de produs.

Dl Danu DOGOTARI se intereseazl de obiectivul nr. 6: Cooperarea cu alte
institufii la nivel na,tional qi internafional si anume, ca obiectiv pentru anul2022 se

propune sd fie elaborate broquri qi materiale informative pentru subieclii declardrii.
La fel, se propune sE fie organizate qi desffuurate campanii de informare pentru unele
categorii de subiecli ai declardrii care urmeazd, a fi informali, dar nu sunt indicali
directori de licee qi de gr5dinile care, din practicd aratd cd, au avut multe incllcdri qi

in privinfa acestora au fost emise acte de constatare, ceea ce denotd cd, anume

categoria datd de persoane este mai pulin informatd pe domeniul dat. De asemenea,

intreabd cum au fost selectali subieclii declarIrii pentru a fi informafi.
Dl Viorel SOCHIRCA rispunde cd, la baza selectdrii qi anume, din

Autoritdlile publice locale, aleqii locali, consilierii locali qi cei din UTA Gdgduzia, at
fost inclugi la propunerea fostului membru al CI, reprezentant al Cogresului
Autorit[filor Publice Locale, deoarece aleEii locali sunt foarte mulli la num[r care

sunt verificali qi sanclionafi de ANI. Totodatd, conducdtorli organizaliilor publice din
subordinea APL sau APC-urilor, ca directorii de gcoli, de gridinile, in cadrul
campaniilor de informare sunt obligator atraqi. Susline c6, este posibil de addugat in
proiectul Planului o acliune mai dedicatd concret conducdtorilor organizaliilor
publice ca directorii de qcoli qi de gr[dini]e.

Dna Mariana KALUGHIN se intereseaz[ despre OBIECTML NR. 1:

CONSOLIDAREA CADRULUI NORMATMNI: 1.1 Evaluarea qi ajustarea

cadrului normativ intern al ANI qi anume, prin ce este determinati aceast[ acliune.
Dl Viorel SOCHIRCA, rdspunde c6, inilial statul de personal elaborat in luna

ianuarie 2018 nu a fost funclional 1000 , deoarece, spre exemplu, in Direclia juridicd
erau prevdzute doar 6 state de personal, av6nd in structura organtzatoricd un numdr
de 46 de inspectori de integritate. Astfel, s-a mers pe formula optimizdrii qi anume: o
funclie din DEPIP a fost transmisl cltre DJ qi in continuare vrmeazd sd fie extins
numdrul angajafilor din DJ cel pufin Ia 10, deoarece numdrul Eedinlelor de judecatd qi



num[rul de 46 de inspectori de integritate in raport cu 6 juriqti care merg in instanla

de judecatd este unul foarte mic.

Dna Mariana KALUGHIN este de pdrerca cd acliunea 1.1.6 Ei 2.2.1 se

repet6. in fond, este vorba de acelaqi indicator de produs Ei considerl, cd nu este

oportun sd fie pSstrate ambele. Propune sd fie pistrati la compartimentul ce fine de

control, deoarece mai pulin line de consolidarea cadrului normativ al ANI. De

asemenea, propune ca termenul de realizarc a acliunii 2.2.I sd fie pe parcursul anului,

deoarece aceste zone de risc vor fi evaluate in permanen!6.

DI Viorel SOCHIRCA remarci faptul c5, acliunea 1.1.6 este reahzatd qi dac6

pe parcurs, chiar Ei in semestrul II, inbaza actelor de constatare Ei identificdrii unor

categorii de subiecli care incalcS cel mai des, Planul iardqi poate fi suplinit pentru a fi
prezentat in anul urmdtor.

Dna Mariana TIMOTIN, in contextul major[rii statelor de personal in DJ, se

intereseazd dacd specialiqtii din DJ continu[ sd verifice corectitudinea qi legahtatea

intocmirii actelor inspectorilor de integritate.

Dl Viorel SOCHIRCA menli oneazd c[, anterior, DJ aviza actele inspectorilor

de integritate cu emiterea avrzelor consultative. DupS modificarea Metodologiei de

control, aceastd atribulie a fost exclusl Ei in continuare se lucreazd asupra unei noi
Metodologii, care, in viziunea Dlui vicepreqedinte aI ANI trebuie de revenit la

avizarca de cdtre DJ a actelor de constatare intocmite de inspectorii de integritate,

deoarece identificS problematicile ap[rute in procesul de lucru.
Dna Mariana TIMOTIN intreabi dac6 in instan{a de judecati merg doar

jurigtii sau qi inspectorii de integritate.

Dl Iurie CERNEAVSCHI concretizeazd fapfiil c6, pe dosarele ce lin de

constatarea averii nejustificate merge qi inspectorul de integritate, deoarece

inspectorul cunoaqte cum a identificat aceast[ avere, iar rcprezentantul ANI merge pe

partea procedurali. Pe celelalte dosare merge numai juristul.
Dl llie CHIRTOACA intreab[ despre mdsurile de instruire a inspectorilor de

integritate, in special a celor noi angajafi.

Dl Viorel SOCHIRCA rdspunde cd, in Planul Direcfiei resurse umane qi

documentare este mai profund specificat despre ,,$coala tdndrului inspector", unde
sunt 3 subdiviziuni dedicate: DRUD, DJ Ei DEPIP, care acordd instruiri tuturor noilor
angajati. Mai mult, sunt planificate qi instruiri externe, inbaza proiectului GIZ pentru

lunile septembrie - octombrie2022 in cadrul ANI Rom6nia.

Dna Mariana TIMOTIN se intereseazd dacd in Planul subdiviziunilor, in afard

de instruirile ce lin de materie de drept mai sunt qi alte instruiri ce lin de eticb,

conduitd Ei deontologie, in contextul recomanddrii Colegiului disciplinar.
Dl Viorel SOCHIRCA specificd faptul cd, in Planul DRUD, asemenea

activitate este planificatS, deoarece anume resursele umane monitorizeazd



implementarea Codului de etic6, aprobat de cdtre CI qi a Regulamentului intem al

ANI.

Dna Mariana KALUGHIN menlioneaz[ despre acliunea 2,2,2 Generarea

rapoartelor privind nedepunerea sau depunerea tardivl a DAIP qi anume c6, in
urna modificirii cadrului normativ , la frnalizarea etapei de verifi care a declaraliilor,
inspectorul de integritate trebuie sE emitd un proces - verbal qi nu un raport.

Dl Viorel SOCHIRCA explicd, cd, acliunea datd nu a fost destul de clard, dar

ANI se referd la perioada de incheiere de depunere a declaraliilor anuale, unde se

genereazd din sistemul informalional lista persoanelor care nu au depus declaralia sau

au depus tardiv declarafia. Aceste liste sunt redireclionate cdtre Serviciul Tehnologii
Informalionale al ANI Ei Serviciul Tehnologia Informaliei Ei Securitate Ciberneticl
care le genereazd qi ulterior sunt transmise cdtre inspectorii de integritate.

Dl Alexandru COICA propune sI se atragd atentia nu numai asupra cantitSlii

dar qi a calitdlri instruirilor inspectorilor de integritate.

Dna Tatiana TABUNCIC atenJioneazd cd, Planul de activitate al ANI 2022

prezentatpe 07.02.2022 diferd calitativ de cel actual. Ca urmare a activitillii in grupul

de lucru s-a linut cont de toate propunerile qi sugestiile aduse Planului de activitate.
in acest context, propune ca Planul de activitate al ANI pentru anul 2022 sd fie
aprobat.

Dl Vitalie PALEGA este de acord cu aceea ca Planul sI fie aprobat cu

includerea propunerilor vociferate in cadrul sedintei din partea membrilor CI gi a
Dnei Mariana KALUGHIN.

Dna Mariana KALUGHIN atentioneazd asupra respect[rii procedurii de

consultare publicl a Planului de activitate al ANI, pentru a ayea timp de opinii scrise

qi de o pregdtire mai bun6 pentru qedinla in cadrul cdreia va fi pus in disculie. O altl
menliune ar fi lipsa unei Strategii de dezvoltarc a ANI. Planul de activitate qi orice alt
document de politici sau planificare trebuie sd derive din Strategie, conceptul care std

Iabaza planificdrii, elabor6rii, implementdrii, monitoriz6rii qi evaludrii documentelor
de politici, Prin Planul de activitate se inlelege un document de politici publice, o

parte constituentd al unui program, care derivl din Strategie sau un simplu document
planificat. Potrivit art.l4 alin. (1), lit. 0 din Legea nr.l32l20l6 cu privire la ANI,
Planul de activitate aI ANI trebuie s5 fie prezentat de cltre vicepreqedinte, astfel inc6t
societatea s[ aibd convingerea cd, vicepreEedintele qi-a asumat acest Plan. Mai
atenlioneazd cd, Planul ar trebui sd aibl obiective de performarrld care nu sunt, decdt

cu excepfia primului obiectiv. ConsiderS, cd obiectivele de performanld sunt
importante, deoarece neindeplinirea obiectivelor de performanld serveEte drept motiv
pentru revocarea conducdtorului.

Referitor Ia calitatea Planului, comunic6 faptul c[, pe ldng[ aceea ci planul
nu derivl din Strategie qi nu con{ine obiectivele de performan[d,, ceea ce inseamnd cI



nu are nici indicatori de performantd, dar, mai are in corpul sdu in exclusivitate doar

indicatori de produs: 73 % din acliunile cuprinse in Plan (54 de acliuni), ce au un

termen de realizare permanent sau pe parcursul anului. Mai precis, este vorba de niqte

atribulii care sunt ordinare, importante dar nu de o conotalie strategic6. Aceastd

raportare face sd genereze niqte indicatori, care de fapt sunt irelevanli. Dac[ 73% din
acliuni revin din atribulii, la sfhrqit de an vor fi 73% de acfiuni reahzate. in Planul de

activitate au fost puqi niEte activitifi care, de fapt nu sunt decdt o generare

attomatizatd, a unor rapoarte. ConsiderS, cd nu ar trebui sd fie, spre exemplu, 75 de

acliuni, dar 25, deoarece, numIrul de acliuni exagerat vorbeqte despre un anumit

formalism, in schimb, acestea s[ fie relevante qi de o anvergur[ strategicl. Despre

formularea propriu - zisd a obiectivelor comunicd, cd acestea ar fi trebuit formulate

astfel inc6t sd fie pe infeles care este rezultatul final: spre exemplu controlul averii Si

al declaraliilor personale sd aibd formula de eficientizarea controlului averii ;i al
declaraliilor p ers onal e.

Spre final, accentueazd despre fapful c&, CI si nu amdne desfEEurarea

concursului pentru funclia de pre;edinte al ANI, pentru a nu avea starea de suspans qi

provizorat, cdnd nu este posibil de a cere de la ANI documente de politici importante

activitalii.
Dl Vitalie PALEGA, referitor la consultlrile publice a Planului de activitate

al ANI 2022, concretizeazd faptul c5, a fost publicat prima datd in luna februarie a

anului curent qi acuma recent, precum gi c6, Planul ar fi de dorit ca si fie prezentat Ei

aprobat la sf6rqit de an in curs pentru anul urmdtor. Referitor la Strategia de

dezvoltare institufionali comunicd cd, frgweazd la Prioritdli ca Ei Regulamentul
privind modul de organizare qi desflqurare a concursului pentru suplinirea funcliei de

preqedinte al ANI.
Se supune votului aprobarea Planului de activitate al ANI pentru anul

2022.

S-a votat unanim. Plan aprobat.

3. Informarea asupra activitlfilor curente. Prioritl{i (chestiuni pendinte, in
lucru, monitorizarea hotlr6rilor adoptate).

Dl Vitalie PALEGA dA citire subiectelor spre examinare, in aqteptare qi

anume:

1) Examinarea propunerilor de modifiaare a Regulamentului cu privire la organizarea
qi desfEqurarea concursului pentru funclia de inspector de integritate
2) Strategia ANI 2022-2024 lPlan de acliuni pentru implementarea Strategiei ANL
3) Modificarea Regulamentului de desf6qurare a concursului pentru suplinirea
funcliei de preqedinte al Autoritdlii Nalionale de Integritate.
4) Cu privire la Regulamentul intern al ANI.



5) Cu privire la efectuarea controlului averilor qi al intereselor personale, constatarea

incSlcdrii regimului juridic aI conflictelor de interese, al incompatibilitililor,

restricliilor gi limitarilor de cdtre pre;edintele ;i vicepre;edintele AutoritSlii, precum

qi de cdtre inspectorii de integritate.

4. Diverse
L) Raportul privind activitatea Colegiului disciplinar al Autoritl(ii Na(ionale de

Integritate in semestrul I al anului2022
Dna Mariana TIMOTIN rnformeazd cd Raportul a fost modificat conform

prevederilor Regulamentului de organizare qi funclionare al Colegiului disciplinar al

ANI Ei expediat cdtre CI qi propune ca membrii CI si ia act da acest Raport, potrivit
prevederilor art.23 alin. (3) al Legii nr.l32 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea
Nalionald de Integritate.

Membrii CI au luat act de Raportul privind activitatea Colegiului
disciplinar al Autoritltii Nafionale de Integritate, in semestrul I al anului 2022.

2) Dl Alexandru COICA informeazd despre definitivarea modificdrii
Regulamentului privind modul de organizare Si deffi;urare a concursului pentru
suplinirea funcliilor de preSedinte ;i vicepre;edinte a Autoritdlii Na{ionale de

Integritate. Draftul Regulamentului a fost expediat tuturor membrilor CI qi

Secretariatului cu solicitarea public[rii acestuia pe pagina web a ANI, la consultdri
publice pe un termen de 2 slptimdni.

De asemenea, solicitd SCRP sd facd o mediatizare mai ampld a Proiectului
Regulamentului cu aceea ca,toli cei interesali sd vind cu propuneri c6tre Secretariatul

CI, pentru ca ulterior in Eedin{a in care ya fi discutat Proiectul Regulamentului,
propunerile qi comentariile de modificare si fie din timp receplionate Ei transmise

membrilor CI. Vine cu solicitarea cdtre partenerii de dezvoltare, proiectele de

asisten![ tehnic6, expe(i independenfi, sd intervin6 cu contribu]ii la Proiectul
Regulamentului. Totodatd, atrage atenlia timpului de intervenlie pentru discutarea

documentelor de politici.

3) Lucrul ANI cu mass - media
Dl Vitalie PALEGA comunici despre aparilia unvi caz in presl referitor la

controlul exercitat de cdtre inspectorii de integritate, unde se face un studiu de drept
comparat cu includerea unor cifre, care denotd o disfunclie in activitatea ANI in
raport cu presa. Este vorba despre articolul intitulat: ,rUn alt fost judecltor la Curte
Supremi de Justi{ie, care a examinat dosarul Gemenii, curat dupl verificarea
ANI". in articol se descrie c5, ANI nu a depistat avere ilegal[ in cazul fostului
judecdtor la Curtea Supremb de Justifie, Sveatoslav Moldovan, cel care a examinat



cazlrl Gemenii pierdut la Curtea European6 a Drepturilor Omului de cltre Republica

Moldova, deqi reporterii portalului Anticoruplie.md au semnalat in repetate rdnduri

tendin{a acestui magistrat de a subestima bunurile sale mobile.

Pe 6 martie 2020, Cancelaria de Stat a solicitat ANI sd inilieze verificarea

integritilii qi eventualelor conflicte de interese in privin{a judecdtorilor pentru

deciziile cdrora Republica Moldova a fost condamnatS la CEDO.

Cancelaria de Stat a propus ca lista prioritard sd conlind obligatoriu cauza

Ojog qi allii versus Republica Moldova in urma cdreia Guvernul de la Chiqindu a fost

obligat sd plIteascd reclamanlilor 3,5 milioane de euro.

Unul dintre judecdtorii vizali in aceasti cauzd a fost Sveatoslav Moldovan,

ex-judecdtor la CSJ, care a fost numit in funclia de judecltor la CSJ pe 12 iunie 2003.

El a fost detaEat in 20t7 din funclia de judecdtor la CSJ in calitate de inspector
judecdtor in cadrul Inspecliei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii. tn
iulie 2019, a revenit in calitate de judecdtor al CSJ, funclie pe care a delinut-o p6ni in
mai 2020.

Inspectorul de integritate Sergiu Popa a verificat averea lui Moldovan in
perioada 2012-2019 qi a stabilrt cd, fostul judecdtor qi membrii familiei acestuia au

oblinut un venit net in valoare de 4,9 milioane de lei qi avere in valoare 2,5 milioane
de lei.

in acest context, propune ca materialul dat sI fie transmis Colegiului
disciplinar aI ANI pentru a se expune pe marginea acestuia.

Atrage atenlie conlucr[rii ANI cu presa qi sd solicite ANI ca sd reimpulsioneze

activitatea Serviciului cooperare qi rela{ii cu publicul cu mass - media.

4) Chestiuni organizatorice: stabilirea datei qi a orei qedin{ei publice a Consiliului de

Integritate; Proiectul agendei pentru Eedinla urmdtoare.

Urmltoarea qedin{[ a Consiliului de Integritate va avea loc pe data de 23

august 2022 qi va fi anun{atl public prin plasarea Agendei pe pagina web a
Autoritlfii Na{ionale de Integritate. Agenda va con{ine examinarea
regulamentelor privind alegerea Preqedintelui ANI qi a celui de organizare
interni aI ANI.

S.A HOTANAT:
1. Se aprobl Planul de activitate al Autoritdlii Nalionalq de Integritate pentru anul

2022.

2, A lua act de Raportul privind activitatea Colegiului disciplinar aI Autoritilii
Nalionale de Integritate in semestrul I al anului 2022.

3. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura:
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1) intocmirea HotIrflrii Consiliului de Integritate privind aprobarea Planului de

activitate al Autoritdlii Nalionale de Integritate pentru anul2022;

2) intocmirea procesului - verbal al gedinlei Consiliului de Integritate din 20 iulie
2022;

3) remiterea extrasului din procesul - verbal al qedinlei din 20 tuhe 2022 cdtre ANI
pentru informare;

4) intocmirea demersului cltre Colegiul disciplinar al ANI cu solicitarea

examin6rii sub toate aspectele activitatea inspectorului de integritate principal Sergiu

Popa cu referir e Ia cazul examindrii care se referl la fostul judecitor la curtea

Supremd de Justifie, Sveatoslav Moldovan.

5) asigurarea publiclrii pe pagina web a Autoritfitii Nationale de Integritate a

urmltoarelor acte ale Consiliului de Integritate:
a) procesul - verbal al s,edinlei Consiliului de Integritate din 20.07.2022;

b) Hotlrdrii Consiliului de Integritate privind aprobarea Planului de activitate al

AutoritSlii Nalionale de Integritate pentru anul2022;
c) Regulamentului de desfdqurare a concursului pentru suplinirea funcfiei de

preqedinte al Autoritdlii Nalionale de Integritate

4. Agenda de lucru pentru urmltoarea qedin{i a Consiliului de Integritate:
1) Cu privire la Modifiaarea Regulamentului de desffuurare a concursului pentru

suplinirea funcliei de preqedinte al Autoritdlii Nalionale de Integritate.
2) Cu privire la Regulamentul intern aI ANI;
3) Diverse
Chestiuni organizatorice: stabilirea datei qi a orei Eedinfei publice a Consiliului de
Integritate; Proiectul agendei pentru Eedinla urmltoare.

Dl Vitalie PALEGA va continua Preqedin,tia la qedinfele Consiliului de

Integritate.

$edin{a din 20 iulie 2022 se declarfl inchisl.

Prqedinte al qedin{ei Vitalie PALEGA
Digitally signed by Palega Vrtalic
Date:2022.01 .26 16:48:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Looation: Moldova

A protocolat Veronica CARABUT

t https://www.privesc.eu/Arhiva/100083/Sedinta-Consiliului-de-lntegritate-al-Autoritatii-Nationale-de-lntegritate-
din-20-iu lie
t https://rlive.md/
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