
Activitatea Comisiei Naţionale de Integritate / 
Autorităţii Naţionale de Integritate: 2013 - 2017

Constatări din hotărârile CSJ:

HOTĂRÂRI DIVERGENTE adoptate de CSJ în cazuri similare și cu o valoarea estimativă a bunurilor nedeclarate 
asemănătoare. 

A CONSTATAT ÎNCĂLCAREA regimului juridic al veniturilor NU A CONSTATAT ÎNCĂLCAREA regimului juridic al veniturilor

construcții, cu valoarea totală 
estimată a bunurilor imobile

CEA MAI ÎNALTĂ RATĂ DE CONFLICTE DE INTERESE 
după subiecți, a fost atestată în rândul conducătorilor 
administrațiilor publice locale — 

⅓ cota-parte a soției din apartament 

calitatea de acționar și a 
cotele-părți deținute în capitalul 
social - cote de la 5% până la 45%. 

DOSARUL 
nr. 3rh-55/17. 

Nu au fost declarate:

1

venitul soției
>85 000 lei

venitul din pensie
2 000 lei

mașină
1

teren
2
construcții 
accesorii

5
conturi 
bancare

DOSARUL 
nr. 3ra-1800/16. 

Nu au fost declarate:

venit
>2 000 lei

8
teren

3
construcții 
accesorii

1
mașină

5
conturi 
bancare

2
terenuri pentru 
construcții 

DOSARUL 
nr. 3ra-1449/2016.

Nu au fost declarate:

CNI a mai stabilit o diferență vădită dintre 

teren¼

358 998 lei
contul de card 

4
957 313 lei

veniturile 
obținute 

proprietatea 
dobândită

23 000 lei

nu au putut 
fi justificați

DOSARUL 
nr. 3ra-992/15.

DOSARUL 
nr. 3ra-755/17.

Nu au fost declarate: Nu au fost indicate:
venitul obținut 
sub formă de transfer 500 euro

2
teren

2
mașină

5
conturi 
bancare

transferuri bănești 
din 2012 în sumă 
totală de 1 205 USD

2

9
conturi 
bancare

cu solduri până la 1 600 lei

acțiuni
204 cu valoarea nominală 

de 4 lei fiecare

%
societăți 

comerciale 

9
acțiuni

116 cu nominalul de 10 lei

cota-parte în mărime 
de 20% într-un SRL1

1. LIPSA ÎNCALCĂRII INCOMPATIBILITĂȚII, pe motiv că subiecții nu au fost remunerați pentru o a doua funcție deținută 
(cauzele nr. 3ra-1515/15 și nr. 3ra-1476/16).

4 cauze 5 cauze

2.

CEA MAI ÎNALTĂ RATĂ A INCOMPATIBILITĂȚILOR 
a fost atestată în rândul funcționarilor publici 
de conducere (APC și APL) —

⅓  
cota-parte a fiicei 
din 2 apartamente

3.

Ilustraţii: freepik.com, depositphotos.com

Acest produs a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție” 
implementat de Centrul de Resurse Juridice Moldova cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin 
intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.

Acest infografic a fost elaborat în baza rapoartelor CNI/ANI din 2013, 2014, 2016 și 2017. Raportul pentru anul 2015 nu este disponibil pe site-ul ANI.
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Acte de constatare emise de CNI:

Din 21 hotărâri ale CSJ prin care au fost menținute actele de constatare ale CNI/ANI, 
acestea s-au referit la următoarele:

nedeclararea veniturilor 
și proprietăților 

incompatibilitate de funcții conflicte de interese

în 8 
cazuri 

în 10 
cazuri 

în 5 
cazuri 

 Apasă aici pentru detalii  Apasă aici pentru detalii  Apasă aici pentru detalii

NOTĂ: În privința unor subiecți au fost constatate încălcarea mai multor regimuri juridice.

Între 2013 – 2016 CSJ a pronunțat 33 decizii (disponibile pe pagina-web). 
21 de acte de constatare ale CNI au rămas în vigoare.

Primari/viceprimari/
președinți de raion - 7

Funcționari publici 
(APC și APL) - 9

Conducători instituții 
publice centrale - 4

Deputat în Parlament - 1

Deputați în Parlament - 2

Conducători instituții 
publice centrale -3

Funcționari publici - 1

Primari - 2

Judecător - 1

Procurori/polițiști - 3

21 de acte 
de constatare

 au fost menținute 
de CSJ

12 acte 
de constatare

au fost anulate 
de CSJ

încălcări ale regimului juridic 
al declarării veniturilor și proprietății 

2 - în favoarea și
3 - în defavoarea celor constatate de CNI.

În 2017, CSJ a adoptat 16 decizii:

încălcări ale regimului juridic al 
incompatibilităților 

4 - în favoarea și 
1  - în defavoarea celor constatate de CNI

încălcări ale regimului juridic 
al conflictului de interese 

5 - în favoarea și 
1  - în defavoarea celor constatate de CNI

5 5 6 



NOTĂ: În privința unor subiecți au fost constatate încălcarea mai multor regimuri juridice.
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http://old.cni.md/wp-content/uploads/2014/07/Raport-final-2013-rom.pdf
http://old.cni.md/wp-content/uploads/2015/04/Raport-de-activitate-CNI-2014-final.pdf
http://ani.md/sites/default/files/RAPORT CNI - ANI 2016.docx
http://ani.md/sites/default/files/documente/Raport de activitate ANI anul 2017.docx
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=24249
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=33874

