
Declarație 

privind elaborarea regulilor de alegere a președintelui și vicepreședintelui Autorității Naționale de 
Integritate 

 

28 februarie 2017 

Organizațiile semnatare își exprimă preocuparea în legătură cu activitatea puțin previzibilă a 
Consiliului de integritate în procesul de elaborare a Regulamentului de organizare şi desfășurare a 
concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte şi vicepreședinte ai Autorității Naționale de 
Integritate (ANI), abordarea superficială privind criteriile de evaluare a candidaților la conducerea 
ANI, incluse în acest Regulament, dar și nerespectarea repetată de către Consiliul de integritate a 
prevederilor legii privind transparența în procesul decizional. 

La 30 decembrie 2016, Consiliul de Integritate s-a întrunit în prima sa ședință. În perioada 
ulterioară, Consiliul nu a respectat termenele-limită propuse pentru transmiterea recomandărilor din 
partea părților interesate, prevăzute de art. 12 alin. (2) al Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparența în procesul decizional. Procesul de consultări publice a Regulamentului s-a desfășurat 
într-un mod puțin previzibil. Calitatea joasă a proiectului inițial al Regulamentului, modificarea 
continuă al proiectului documentului, nereflectarea în versiunea de lucru a documentului a 
propunerilor aprobate de Consiliu sunt doar unele dintre problemele constatate. 

Astfel, la 19 ianuarie 2017, Consiliul de Integritate a demarat procesul de consultare publică a 
proiectului Regulamentului. La 26 ianuarie 2017, organizațiile semnatare au expediat Consiliului 

comentariile asupra primei versiuni a Regulamentului, iar la 13 februarie 2017 au fost expediate 
comentariile asupra celei de-a doua versiuni a Regulamentului.  

Ședinţele Consiliului au fost publice și au fost transmise live. Totuși, Consiliul de Integritate nu s-
a conformat prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional. Astfel, termenul-limită 
propus pentru transmiterea recomandărilor din partea părților interesate fiind mai mic decât cel 
prevăzut în lege (de cel puțin cel puţin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului privind 
organizarea consultărilor publice). La prima etapă de consultări publice au fost oferite 6 zile 
lucrătoare, iar în etapă repetată – doar 4 zile pentru prezentarea recomandărilor asupra proiectului 
Regulamentului. 

În cadrul ședințelor Consiliului de Integritate au fost acceptate unele propuneri ale organizațiilor 
semnatare, însă mai puțin cele mai importate (de ex. integritatea procesului de desfășurare a 
probelor scrise și verbale, precum și criteriile de evaluare a candidaților). Membrii Consiliului nu au 
pus în dezbatere și nu au îmbunătățit criteriile pentru evaluarea candidaților la funcția de președinte 
şi vicepreședinte ai ANI. Totodată, Regulamentul este conceput într-un mod care impune indirect 
deținerea obligatorie a experienței de activitate în CNI sau în sistemul de prevenire a corupției, 
condiţie care nu este prevăzută de lege şi îngustează substanţial cercul eventualilor candidaţi. De 
asemenea, documentul nu face delimitare pentru candidații la funcția de președinte sau de 
vicepreședinte al ANI. 

După adoptarea Regulamentului la ședința Consiliului de Integritate din 20 februarie 2017, 
versiunea finală a documentului nu a fost publicată pe pagina web a Consiliului. Nu este clar dacă 
regulamentul a fost înregistrat la Ministerul Justiției. Din ceea ce cunoaștem, versiunea finală a 
documentului nu este disponibilă nici unor membri ai Consiliului ANI. 

Cu toate acestea, în ședința Consiliului de Integritate din 27 februarie 2017 a pusă în discuție 
aprobarea unor chestiuni organizatorice ce țin de organizarea și desfășurarea concursului pentru 
alegerea președintelui şi vicepreședintelui (constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de 
contestare a rezultatelor concursului). 

Recunoaștem bună-credința membrilor Consiliului de integritate și dorința de a contribui la 
urgentarea procesului de alegere a președintelui şi vicepreședintelui ANI. Totuși, urmează să fie 
respectate prevederile legale privind transparența în procesul decizional și asigurarea că cei mai buni 
candidați sunt numiți în funcție, fără a înlătura din concurs unii potenţiali candidaţi şi fără a 
prejudicia integritatea concursului. 

 
Prin această declarație îndemnăm Consiliul de Integritate: 

http://crjm.org/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-26-Op-CRJM-CPD-ADEPT-Reg_alegeri-presedinte_vice_-ANI.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-13-Op-CRJM-CPD-ADEPT-Reg_alegeri-presedinte_vice_-ANI.pdf
http://ani.md/ro/node/30


1. Să revizuiască criteriile de evaluare a candidaților la funcția de președinte şi vicepreședinte ai 
ANI. 

2. Să asigure un proces cu adevărat transparent şi bazat pe merit de alegere a președintelui şi 
vicepreședintelui ANI.  
 
 

Organizațiile semnatare: 
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM),  
Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT),  
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD). 
. 
 
Persoana de contact: Ion GUZUN, consilier juridic, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), 
ion.guzun@crjm.org. 

mailto:ion.guzun@crjm.org

