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Misiunea ANI
asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiei
publice sau funcţiei de demnitate publică
şi prevenirii corupţiei prin realizarea
controlului averii şi al intereselor personale
şi privind respectarea regimului juridic al
conflictelor de interese, al
incompatibilităţilor şi al restricţiilor.
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Prevederi defectuoase
•
•
•
•
•

Consiliul de Integritate
Preşedintele/vicepreşedintele ANI
Inspectorii de integritate
Declarare
Control şi sancţiuni
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Consiliul de Integritate
• Art. 12 alin. (1) Legea nr. 132/2016
• Art. 12 alin. (6) Legea nr. 132/2016
• Art. 12 alin. (7) literele i), j), l), m) Legea
nr. 132/2016
• Art. 12 alin. (9) Legea nr. 132/2016
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Art. 12 alin. (1) Legea 132/2016
Consiliul de Integritate este constituit din 7
membri, dintre care:
a) un reprezentant desemnat de Parlament;
a) un reprezentant desemnat de Guvern;
b) un reprezentant desemnat de Consiliul
Superior al Magistraturii;
c) un reprezentant desemnat de Consiliul
Superior al Procurorilor;
d) un reprezentant desemnat de Congresul
Autorităţilor Locale din Moldova;
e) doi reprezentanţi ai societăţii civile.
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Art. 12 alin. (6) Legea nr. 132/2016

Membrii Consiliului au obligaţia ca, în
exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se
abţină de la exprimarea publică a
convingerilor lor politice privind
activitatea Consiliului sau a Autorităţii
şi să nu favorizeze vreun partid politic.
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Art. 12 alin. (7) Legea 132/2016
Consiliul are următoarele atribuţii: …
i) efectuează controlul privind depunerea în termen a declaraţiilor de avere şi
interese personale de către preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii,
precum şi de către inspectorii de integritate;
j) efectuează controlul averilor preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorităţii;
…
l) examinează şi soluţionează conflictele de interese ale preşedintelui şi
vicepreşedintelui Autorităţii şi ale inspectorilor de integritate, precum şi
sesizările ce ţin de încălcarea de către aceştia a regimului juridic al
incompatibilităţilor;
m) constată contravenţiile ce ţin de încălcarea de către preşedintele şi
vicepreşedintele Autorităţii a regimului juridic al averii şi intereselor
personale, al conflictelor de interese sau al incompatibilităţilor şi încheie
procese-verbale cu privire la acestea. Procesele-verbale cu privire la
contravenţii se trimit spre examinare în fond instanţei de judecată competente
în conformitate cu Codul contravenţional al Republicii Moldova; …
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Art. 12 alin. (9) Legea nr. 132/2016

… Prima şedinţă a Consiliului este
convocată de către preşedintele
Autorităţii în cel mult o lună de la
numirea celui de-al cincilea membru al
Consiliului.
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Preşedintele/vicepreşedintele ANI
•
•
•
•

Art. 13 alin. (5) Legea nr. 132/2016
Art. 13 alin. (7) Legea nr. 132/2016
Art. 15 alin. (2) lit. c) Legea nr. 132/2016
Art. 15 alin. (7) Legea nr. 132/2016
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Art. 13 alin. (5) Legea nr. 132/2016
În cazul în care Consiliul propune în mod
repetat aceeaşi candidatură, Preşedintele
Republicii Moldova emite un decret
privind numirea sa în funcţia de
preşedinte sau de vicepreşedinte al
Autorităţii în termen de 5 zile de la data
recepţionării propunerii repetate.
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Art. 13 alin. (7) Legea nr.132/2016

Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al
Autorităţii sunt funcţii de demnitate publică
şi sunt incompatibile cu orice altă funcţie
sau activitate remunerată, cu excepţia
activităţilor didactice, ştiinţifice şi de
creaţie.
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Art. 15 alin.(2) lit. c) Legea nr. 132/2016

Revocarea preşedintelui sau a
vicepreşedintelui Autorităţii se face în
cazul în care: …
c) rămâne definitivă o sentinţă de
condamnare a acestuia; …
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Art. 15 alin. (7) Legea nr. 132/2016
Dacă şi preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii sunt
suspendaţi din funcţii sau intervine vacanţa ambelor
funcţii, Consiliul deleagă atribuţiile de conducere unui
inspector de integritate care, în perioada de asigurare
a interimatului, nu va efectua proceduri de control al
averilor şi intereselor personale, privind respectarea
regimului juridic al conflictelor de interese, al
incompatibilităţilor şi al restricţiilor. Interimatul încetează
la data revenirii în funcţii a titularilor sau la data numirii
unui nou preşedinte sau vicepreşedinte al Autorităţii.
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Inspectorii de integritate
•
•
•
•

Art. 18 alin. (4) Legea nr. 132/2016
Art. 18 alin. (5) Legea nr. 132/2016
Art. 19 literele a) şi d) Legea nr. 132/2016
Art. 30 alin. (2) lit. a) Legea nr. 132/2016
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Art. 18 alin. (4) Legea nr. 132/2016
Candidatul care a promovat concursul pentru
suplinirea funcţiilor de inspector de integritate
urmează să fie angajat în funcţie numai după:
a) prezentarea unei declaraţii de integritate pe
propria răspundere, conform modelului
prevăzut în anexa la prezenta lege;
b) testarea la detectorul comportamentului simulat
(poligraf) în conformitate cu prevederile Legii nr.
269-XVI din 12 decembrie 2008 privind
aplicarea testării la detectorul
comportamentului simulat (poligraf).
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Art. 18 alin. (5) Legea nr. 132/2016
În cazul în care candidatul nu susţine testul
la detectorul comportamentului simulat
(poligraf) sau nu prezintă declaraţia de
integritate, acesta nu va fi numit în funcţia
de inspector de integritate.
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Art. 19 literele a) şi d) Legea nr. 132/2016
Inspectorii de integritate desfăşoară următoarele activităţi:
a) primesc, colectează, centralizează şi procesează date şi
informaţii cu privire la situaţia averilor deţinute de
persoane pe durata anului fiscal în timpul exercitării
mandatului sau a funcţiei publice ori de demnitate
publică, de asemenea cu privire la incompatibilităţile şi
conflictele de interese ale persoanelor care ocupă o
funcţie publică sau de demnitate publică; …
d) constată diferenţele substanţiale, ţinând cont de
modificările intervenite în averea subiectului declarării pe
durata anului fiscal, în timpul exercitării mandatului, a
funcţiei publice sau de demnitate publică şi în veniturile
obţinute de acesta în aceeaşi perioadă; …
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Art. 30 alin. (2) lit. a) Legea nr. 132/2016

Redistribuirea sesizărilor repartizate
inspectorilor de integritate se poate face în
condiţiile alin. (1) în următoarele cazuri:
a) imposibilitatea inspectorului de a-şi
exercita atribuţiile timp de cel puţin 20 de
zile din motive de boală, delegare,
detaşare, transfer sau eliberare din
funcţie; …
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Declarare
•
•
•
•

Art. 2 Legea nr. 133/2016
Art. 3 alin. (1) lit. b) Legea nr. 133/2016
Art. 4 alin. (1) lit. a) Legea nr. 133/2016
Art. 5 alin. (1) Legea nr. 133/2016
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Art. 2 Legea nr. 133/2016
conflict de interese – situaţia în care subiectul declarării are un interes
personal ce influenţează, ar putea sau pare a influenţa exercitarea
imparţială şi obiectivă a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin potrivit
legii;
interes personal – orice interes material sau nematerial al subiectului
declarării ce rezultă din activităţile sale în calitate de persoană privată,
din relaţiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice,
indiferent de tipul de proprietate, din relaţiile sau afiliaţiile sale cu
organizaţii necomerciale, inclusiv cu partidele politice şi cu organizaţiile
internaţionale, precum şi orice interes care rezultă din preferinţele sau
angajamentele persoanei;
persoană apropiată – concubinul/concubina subiectului declarării, precum şi
persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie până la gradul IV (părinte,
frate/soră, bunic, nepot, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate
până la gradul II (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) cu
20
acesta;

Art. 3 alin. (1) lit. b) Legea nr. 133/2016
…
b) membrii Consiliului de observatori al
instituţiei publice naţionale a
audiovizualului Compania „TeleradioMoldova”;
…
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Art. 4 alin. (1) lit. a) Legea nr. 133/2016

a) veniturile obţinute de subiectul declarării
împreună cu membrii familiei,
concubinul/concubina în anul fiscal
precedent; …
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Art. 5 alin. (1) Legea nr. 133/2016
Declaraţia de avere şi interese personale
(denumită în continuare declaraţie)
reprezintă un act personal şi irevocabil al
subiectului declarării, depus sub formă de
document electronic pe propria
răspundere.
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Control şi sancţiuni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 27 alin. (6) Legea nr. 132/2016
Art. 36 alin. (1) Legea nr. 132/2016
Art. 38 alin. (1) Legea nr. 132/2016
Art. 38 alin. (4) Legea nr. 132/2016
Art. 39 alin. (1) Legea nr. 132/2016
Art. 39 alin. (2) Legea nr. 132/2016
Art. 39 alin. (4) Legea nr. 132/2016
Art. 12 alin. (10) Legea nr. 133/2016
Art. 18 alin. (3) Legea nr. 133/2016
Art. 21 alin. (2) Legea nr. 133/2016
Art. 23 alin. (4) Legea nr. 133/2016
Art. 23 alin. (6) Legea nr. 133/2016
Art. 23 alin. (7) Legea nr. 133/2016
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Art. 27 alin. (6) Legea nr.
132/2016
Dacă în urma controlului declaraţiilor de avere şi interese
personale se constată că subiectul declarării nu a depus
sau a depus tardiv declaraţia de avere şi interese
personale, inspectorul de integritate îi aplică acestuia o
sancţiune contravenţională conform Codului
contravenţional al Republicii Moldova. Depunerea
declaraţiei de avere şi interese personale după expirarea
termenului de depunere, în intervalul de timp cuprins
între termenul de depunere (31 martie) şi data iniţierii
controlului, se califică ca depunere tardivă a declaraţiei.
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Art. 36 alin. (1) Legea nr. 132/2016

Persoana care a fost supusă controlului
poate contesta actul de constatare în
termen de 15 zile de la primirea acestuia,
în instanţa de contencios administrativ.
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Art. 38 alin. (1) Legea nr. 132/2016
În urma controlului privind respectarea regimului juridic al
conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al
restricţiilor, inspectorul de integritate emite un act de
constatare în cazul în care stabileşte că:
a) persoana supusă controlului nu a declarat şi nu a
soluţionat conflictul de interese sau a emis/adoptat un
act administrativ, sau a încheiat direct ori prin
intermediul unei persoane terţe un act juridic, sau a luat
personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii
cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de
interese;
b) persoana supusă controlului s-a aflat ori se află în stare
de incompatibilitate;
c) persoana supusă controlului a încălcat restricţiile
prevăzute de lege.
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Art. 38 alin. (4) Legea nr. 132/2016
Actul de constatare privind încălcarea
regimului juridic al conflictelor de interese,
al incompatibilităţii sau al restricţiilor
rămâne definitiv după expirarea termenului
specificat la art. 36 alin. (1).
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Art. 39 alin. (1) Legea nr. 132/2016
În cazul în care se constată nedeclararea
sau nesoluţionarea unui conflict de
interese, inspectorul de integritate încheie
un proces-verbal cu privire la contravenţie
şi îl trimite instanţei judecătoreşti spre
examinare conform procedurii stabilite de
Codul contravenţional al Republicii
Moldova.
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Art. 39 alin. (2) Legea nr. 132/2016
Din momentul în care actul de constatare a încălcării
regimului juridic al conflictului de interese rămâne
definitiv, Autoritatea sesizează imediat conducerea
organizaţiei publice sau a autorităţii responsabile de
numirea în funcţie a subiectului declarării în vederea
declanşării procedurii disciplinare sau, după caz, în
vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă
sau de serviciu ale persoanei care a emis/adoptat actul
administrativ sau a încheiat, direct ori prin persoane
terţe, actul juridic, sau a luat ori a participat la luarea
unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind
conflictul de interese.
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Art. 39 alin. (4) Legea nr. 132/2016
Din moment ce actul de constatare a încălcării
regimului juridic al conflictelor de interese
rămâne definitiv, Autoritatea, în termen de 3
luni, adresează instanţei de judecată o cerere
de chemare în judecată privind declararea
nulităţii absolute a actului administrativ
emis/adoptat sau a actului juridic încheiat direct
ori prin persoane terţe, sau a deciziei luate cu
încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de
interese, cu excepţia cazurilor în care anularea
actelor menţionate ar aduce daune interesului
public.
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Art. 12 alin. (10) Legea nr. 133/2016
Conflictul de interese consumat reprezintă fapta
subiectului declarării de rezolvare a unei
cereri/unui demers, de emitere a unui act
administrativ, de încheiere directă sau prin
intermediul unei persoane terţe a unui act juridic,
de luare sau de participare la luarea unei decizii
în exercitarea mandatului, a funcţiei publice sau
de demnitate publică cu încălcarea prevederilor
alin. (4).
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Art. 18 alin. (3) Legea nr. 133/2016
Subiecţii declarării care şi-au încetat
mandatul sau raporturile de muncă ori de
serviciu, pe parcursul ultimului an de
muncă sau de serviciu având atribuţii
directe de supraveghere sau control al
unor organizaţii comerciale şi
necomerciale, nu au dreptul să se
angajeze, timp de un an, în cadrul acestor
organizaţii.
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Art. 21 alin. (2) Legea nr. 133/2016
Se interzice folosirea sau permisiunea de a
folosi numele subiectului declarării, însoţit
de calitatea acestuia, precum şi vocea sau
semnătura acestuia în orice formă de
publicitate a unui agent economic sau a
vreunui produs comercial naţional ori
străin, cu excepţia publicităţii gratuite.
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Art. 23 alin. (4) Legea nr. 133/2016
Fapta subiectului declarării în privinţa căruia s-a constatat
că acesta a soluţionat o cerere/un demers, a
emis/adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau
prin intermediul unei persoane terţe, un act juridic, a luat
o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu
încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de
interese constituie temei pentru încetarea mandatului, a
raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în
cauză sau, după caz, constituie abatere disciplinară
şi se sancţionează conform legislaţiei. În cazul în care
fapta constituie temei pentru aplicarea răspunderii
disciplinare, prin derogare de la prevederile legilor
speciale ce reglementează răspunderea disciplinară, nu
vor putea fi aplicate sancţiuni disciplinare precum
avertismentul, mustrarea sau mustrarea aspră.
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Art. 23 alin.(6) Legea nr. 133/2016
Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcţie
potrivit prevederilor alin. (3) şi (5) este decăzut
din dreptul de a mai exercita o funcţie publică
sau o funcţie de demnitate publică, cu excepţia
funcţiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la
data eliberării sau destituirii din funcţia publică
ori de demnitate publică respectivă sau din data
încetării de drept a mandatului său. Dacă
persoana a ocupat o funcţie eligibilă, ea nu mai
poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3
ani de la încetarea mandatului.
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Art. 23 alin. (7) Legea nr. 133/2016
În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie
publică sau de demnitate publică la data
constatării stării de incompatibilitate ori a
conflictului de interese, interdicţia de 3 ani se
aplică potrivit legii, de la data la care a rămas
definitiv actul de constatare sau, respectiv, a
rămas definitivă şi irevocabilă hotărârea
judecătorească prin care se confirmă existenţa
unui conflict de interese sau a unei stări de
incompatibilitate.
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