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         Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Autoritatea sau ANI) Vă 

comunică că a examinat cererea Dvs. de acces la informație, înregistrată cu nr. 265 

din 12.01.2023, cu privire la primarii care au contestat constatările Autorității în anul 

2022. 

Înainte de toate, relevăm că potrivit art. 75 alin. (1) lit. e) din Codul 

administrativ, în cazul petiției transmise în formă electronică aceasta trebuie să 

conțină semnătura electronică.   

 Totuși, în pofida neajunsurilor determinate, în contextul solicitărilor formulate, 

Autoritatea Vă informează că pe parcursul anului 2022 inspectorii de integritate au 

emis 59 acte de constatare în privința primarilor prin care au constatat: 

▪ încălcarea regimului juridic 

- de declarare a averii și intereselor personale – 8 (încălcarea regimului 

juridic de declarare, diferențe vădite sau substanțiale nu au fost identificate) 

- al conflictelor de interese – 33 

- al incompatibilităților – 3 

- al restricțiilor – 0 

- al limitărilor - 0 

▪ lipsa încălcărilor regimului juridic 

- de declarare a averii și intereselor personale – 5 

- al conflictelor de interese – 7 

- al incompatibilităților – 3 

- al restricțiilor – 0 

- al limitărilor – 0 

         Din numărul total de acte de constatare emise în anul 2022 în privința primarilor 

13 acte de constatare au fost contestate la Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă 

de Justiție de către persoanele supuse controlului în 2022: 
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2 declararea averii 

și a intereselor 

personale 

Curtea de Apel Chișinău – în 

examinare 

5 conflict de interese Curtea de Apel Chișinău – în 

examinare 

5 conflict de interese Curtea Supremă de Justiție – în 

examinare 

1 incompatibilitate Curtea de Apel Chișinău – în 

examinare 

  

 De menționat că, la moment, nu există hotărâri judecătorești irevocabile pe 

cauzele contestate în instanța de judecată a actelor de constatare emise în anul 2022. 

         Tot în anul 2022, primarii au contestat unele acte emise în privința acestora în 

2021: 

4 conflict de interese Curtea Supremă de Justiție – în 

examinare 

 Succesiv Vă informăm că, urmare a contestării actelor de constatare, Autoritatea  

a obținut un câștig de cauză pe aspectul încălcării regimului juridic al conflictelor de 

interese. 

  

 Vicepreședinte                                                                        Lilian CHIȘCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. Cristina Prisacari, tel. 022 820 695 
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