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ACT DE CONSTATARE 

Nr. 04/216 

 

 mun. Chișinău                                                                                                        21 noiembrie 2014                                                          

 

Comisia Naţională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu și a 

membrilor Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu și Vera Lupu adoptă prezentul act de constatare. 

Examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al 

declarării veniturilor și proprietății, admise de către cet. Valentina Țapiș, ministrul Mediului, s-au 

stabilit următoarele. 

La 09.06.2014, Comisia s-a sesizat din oficiu pe marginea publicației „Noul ministru al 

Mediului deține o avere impunătoare” de pe portalul www.jurnal.md, despre eventuala încălcare a 

regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății admisă de către ministrul Mediului,            

cet. Valentina Țapiș. 

Reieșind din conținutul publicației, cet. Valentina Țapiș, ministru al Mediului, nu a indicat 

în declarația cu privire la venituri și proprietate, deținerea unor bunuri imobile, prin care fapt ar fi 

încălcat regimul juridic al declarării veniturilor și proprietății. 

Totodată, în cadrul examinării declarațiilor s-a stabilit că cet. Valentina Țapiș, a indicat un 

venit obținut de la Inspectoratul Ecologic de Stat în paralel cu venitul funcției deținute anterior de 

viceministru al Mediului. 

Prin urmare, la data de 19.06.2014, Comisia a dispus inițierea controlului referitor la 

eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, în 

privința cet. Valentina Țapiș, astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control 

din oficiu nr.04/93. 

Sub aspect procedural, conformîndu-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei 

Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia a informat-o pe          

cet. Valentina Țapiș, prin scrisoarea nr. 04/852 din 20.06.2014, despre inițierea procedurii de 

control pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, 

fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului în conformitate cu pct.48 al 

Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, ultima făcând uz de dreptul acordat de a prezenta 

explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.  

De menționat că, cet. Valentina Țapiș, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și 

proprietății în baza prevederilor lit. a), pct.(1), art.3 din Legea nr. 1264–XV din 19.07.2002 privind 

declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, 

judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.  

În temeiul prevederilor pct.46 ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate aprobat 

prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, au fost solicitate prin demersuri oficiale, autorităților 

competente, informații și documente  necesare. 

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate, 

depusă pe propria răspundere la 25.03.2014 pentru anul 2013 cu documentele recepționate ca 
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răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au stabilit 

următoarele.  

La capitolul I ”Venituri”, subcapitolul 1 „Venitul obținut la locul de muncă de bază”  al 

declarației cu privire la venituri și proprietate, cet. Valentina Țapiș, a declarat venitul obținut din 

activitatea sa la Ministerul Mediului pentru anul 2013 în mărime totală de 154.519,00 lei și de la 

Inspectoratul Ecologic de Stat în mărime de 6.169,00 lei, ceea ce corespunde fișei de verificare a 

obligațiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, 

pentru anul 2013. 

Totodată, la acest subcapitol a fost indicat venitul cet. XXXXXXXX, soțul cet. Valentina 

Țapiș dobândit de la întreprinderea „XXXXXXXXXXXX” S.R.L. în mărime de 48.215,00 lei, ceea 

ce corespunde fișei de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a 

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru anul 2013. 

La subcapitolul 8 „Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile”,           

cet. Valentina Țapiș a indicat venitul obținut de către soțul său cet. XXXXXXXXX, din: 

 înstrăinarea automobilului de model BMW - 148.800,00 lei.  

 înstrăinarea ½ casă de locuit amplasată în XXXXXXXXX – 89.500,00 lei. Venitul respectiv 

a fost introdus în mod eronat în declarația cu privire la venituri și proprietate, deoarece 

înstrăinarea imobilului nominalizat și obținerea venitrului a avut loc în anul 2003, în baza 

contractului nr.1132 din 16.08.2003.  

La subcapitolul 9 „Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, 

premii, etc.)”, cet. Valentina Țapiș a indicat venitul obținut de către soțul său cet. XXXXXXXX, 

din: 

 arenda către întreprinderea “XXXXXXXXXX” S.R.L. – 19.200,00 lei. 

În cadrul controlului s-a stabilit că cet. XXXXXXXXX, oferă în locațiune întreprinderii 

“XXXXXXXXXXX” S.R.L. pentru desfășurarea activității, utilaj și apartamentul amplasat în                      

XXXXXXXXXXXXX pentru o plată lunară de 1.600,00 lei, ce constituie suma de 19.200,00 lei 

anual. 

La capitolul II  “Bunuri imobile”, subcapitolul „Terenuri”, cet. Valentina Țapiș a indicat 

că împreună cu soțul său cet. XXXXXXXXXX, dețin în proprietate următoarele bunuri imobile-

terenuri: 

1. Teren cu număr cadastral XXXXXXXXXX intravilan-aferent casei, anul dobândirii 

2001, suprafața 400 m.p., valoarea cadastrală 2.027 lei, titular XXXXXXXX; 

2. Teren cu număr cadastral XXXXXXXXXX intravilan, anul dobândirii 2013, suprafața 

0,08 ha, valoarea cadastrală 85.135,00 lei, titular XXXXXXXX; 

3. Teren cu număr cadastral XXXXXXXXXX intravilan, anul dobândirii 2013, suprafața 

0,07 ha, valoarea cadastrală 70.922,00 lei, titular XXXXXXXXXXXX. 

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea 

nr.36/01-08/1232 din 04.07.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/865 din 20.06.2014, s-a 

stabilit că la 25.03.2014 – data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 

2013, cet. Valentina Țapiș mai deținea terenul aferent casei de locuit care nu a fost indicat în 

declarația cu privire la venituri și proprietate: 

1. Teren cu număr cadastral XXXXXXXXXXXX anul dobândirii 2003, suprafața 0,0191 

ha, valoarea cadastrală 24.299 lei, titular cet. XXXXXXXX și cet. Valentina Țapiș. 

Cet. Valentina Țapiș, explică că,  “ … nu am indicat terenul cu nr. cadastral XXXXXXX 

amplasat în XXXXXXXXXXXXXX, în declarația cu privire la venituri și proprietate deoarece am 

considerat că terenul este un bun imobil indivizibil cu casa de locuit pe care am declarat-o și nu 

poate fi valorificat separat, fiind încadrat în noțiunea de teren aferent casei individuale de locuit, 

fapt ce îl determină ca o parte componentă a bunului imobil declarat. 

Țin să precizez că este o eroare neintenționată.” 

La capitolul II  “Bunuri imobile”, subcapitolul „Clădiri”, cet. Valentina Țapiș a indicat că 

împreună cu soțul său cet. XXXXXXXXXXX, dețin în proprietate următoarele bunuri imobile-

clădiri: 
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1. Apartament, amplasat în XXXXXXXXXXX, suprafața de 40,3 m2, anul dobândirii 

1989, titular cet. Valentina Țapiș; 

2. Casă de locuit, amplasată în XXXXXXXXXX, suprafața de 170,6 m2, anul dobândirii 

1997, titular cet. XXXXXXX; 

3. Casă de locuit, amplasată în XXXXXXXXXXX, suprafața de 54 m2, anul dobândirii 

2013, titular cet. XXXXXXX; 

4. Apartament, amplasat în XXXXXXXXXX, suprafața de 61,2 m2, anul dobândirii 2003,  

titular cet. XXXXXXXXXX. 

În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de 

Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1232 din 04.07.2014, ca răspuns la 

interpelarea Comisiei nr.04/865 din 20.06.2014, nu s-au stabilit alte bunuri imobile-clădiri ce urmau 

a fi indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013. 

La capitolul III “Bunuri mobile”, cet. Valentina Țapiș a indicat că împreună cu membrii 

familiei sale, deține în proprietate următorul bun imobil: 

1. Autoturism de model „Toyota”, anul de fabricație 2013, procurat la data de 04.11.2013 

în baza unui împrumut cu dobândă, valoarea 401.428,00 lei, titular cet. XXXXXXX. 

Comparând informația indicată în declarația cu privire la venituri și proprietate la acest 

capitol cu informația din baza de date „Acces” a Î.S.„CRIS Registru” la capitolul registrul 

mijloacelor de transport nu s-au stabilit alte mijloace de transport ce urmau a fi indicate la acest 

subcapitol. 

Totodată, s-a constatat că valoarea totatală a mijlocului de transport indicat în declarația cu 

privire la venituri și proprietate conform facturii seria WI nr.0851897 din 04.11.2013, constituie 

suma de 534.166,00 lei. 

Conform explicației cet. Valentina Țapiș, ultima comunică că „ ... la îndeplinirea 

Declarației neintenționat a fost comisă o greșeală mecanică. În Declarație a fost indicată suma 

împrumutului bancar și nu costul autoturismului…” 

Acest fapt este confirmat de contractul de gaj din 04.11.2013 încheiat între Î.M. 

„XXXXXXXX” S.R.L. și cet. XXXXXXXXXX, prin care a fost stabilită valoarea de gaj a 

mijlocului de transport Toyota în mărime de 401.428 lei. 

La capitolul IV “Active financiare”, subcapitolul 1 „Conturi bancare, fonduri de investiții, 

forme echivalente de economisire și investire” cet. Valentina Țapiș a indicat că împreună cu 

membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, dețin 

următoarele active financiare: 

1. B.C. „XXXXXXXXX” S.A. – 110,00 euro, titular cet. Valentina Țapiș; 

2. B.C. „XXXXXXXXXX” S.A. – 5.000,00 lei, titular cet. Valentina Țapiș; 

3. „XXXXXXXXX” S.A. – 9,00 lei, titular cet. Valentina Țapiș. 

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04/860 

din 20.06.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării 

informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a cet. Valentina Țapiș și a 

membrilor familiei sale. 

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova, s-au 

stabilit următoarele conturi deținute de cet. XXXXXXX soțul cet. Țapiș Valentina, care nu au fost 

indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013:  

1. B.C. „XXXXXXXXXXXXX” S.A. – 0,00 euro, titular cet. XXXXXXXXX; 

2. B.C. „XXXXXXXXXXXXX” S.A. – 0,00 lei, titular cet. XXXXXXXX; 

Conform explicației cet. Valentina Țapiș, ultima comunică că „ ... conturile nu au fost 

utilizate pe parcursul perioadei a.2006-2013 având în cont 0 lei, 0 euro. Respectivv, din motivul că 

cu aceste conturi nu se operează de mai mult timp nu am considerat relevant să le indic în 

Declarația de venit…” 

La capitolul IV “Active financiare”, subcapitolul 2 „Plasamente, obligațiuni, cecuri, 

cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”   

cet. Valentina Țapiș a indicat că împreună cu membrii familiei sale la data depunerii declarației cu 
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privire la venituri și proprietate, nu dețin careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate 

de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină. 

Conform informației parvenite de la “Registru Corect“ S.A. înregistrată cu nr.2909 din 

01.07.2014 și extraselor din registrul acționarilor, se constată că cet. Valentina Țapiș și 

cet.XXXXXXXXX figurează în calitate de acționari la fondul de investiții nemutual “Cais-F” S.A. 

cu 272 acțiuni fiecare, valoare nominal 1 leu / acțiune. Deținerea acțiunilor nominalizate nu a fost 

indicată în declarația cu privire la venituri și proprietate. 

Conform informației despe persoanele juridice din baza de date a Inspectoratului Fiscal 

Principal de Stat, fondul de investiție nemutaul “Cais-F” S.A. a fost fondat la 12.05.1994, iar în 

prezent este în proces de lichidare. 

Cet. Valentina Țapiș, a explicat că, nu a indicat deținerea acțiunilor menționate deoarece,          

„… nu deține informații veridice despre valabilitatea lor, precum și regimul lor de folosință. Pe tot 

parcursul perioadei deținerii acțiunilor nu am primit nici o informație referitor la existența lor. 

Respectiv, nu am primit nici dividente din acțiuni de la „Cais-F” S.A. în conformitate cu 

prevederile legale. La moment acțiunile nu au o acoperire financiară reală…” 

La capitolul V “Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”, cet. Valentina 

Țapiș a indicat că soțul său cet. XXXXXXXXX, la data depunerii declarației cu privire la venituri și 

proprietate, deține cotă-parte de 100%, la întreprinderea „XXXXXXXXXXX” S.R.L. fapt 

confirmat prin informația parvenită de la Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, înregistrată cu nr.2926 

din 01.07.2014. 

La capitolul V “Datorii”, cet. Valentina Țapiș a indicat că la data depunerii declarației cu 

privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, soțul său cet. XXXXXXXXXX deține un credit 

contractat în 2013 de la Î.M. „XXXXXXXXXX” S.R.L. în valoare de 389.205,00 lei, fapt 

confirmat prin contractul de împrumut cu dobândă nr.AN/LI/6950 din 04.11.2013. 

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului 

juridic al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către           

cet. Valentina Țapiș, ministrul Mediului, s-a constatat că ultima nu a indicat în declarația cu privire 

la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, următoarele: 

1. teren aferent casei de locuit cu nr. cadastral XXXXXXXXXXX, titular cet. Valentina 

Țapiș și cet. XXXXXXXXXXX 

2. 2 conturi cu soldul 0 lei/euro, titular cet. XXXXXXXXXXXXX; 

3. 544 acțiuni cu valoarea nominală 1 leu/acțiuni la fondul de investiție nemutaul “Cais-F” 

S.A., titular cet. Valentina Țapiș și cet. XXXXXXXXXX; 

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 

19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de 

demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție 

de conducere, ținând cont de explicațiile persoanei supuse controlului și de faptul că omisiunile 

admise în conținutul declarației depuse, în opinia Comisiei, sunt neesențiale și nu s-au produs cu 

rea-credință, totodată fiind inexistentă situația de diferență vădită între veniturile realizate pe 

parcursul anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, se constată lipsa încălcării 

intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către cet. 

Valentina Țapiș, și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, ale Regulamentului Comisiei 

Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia, 

D I S P U N E: 

1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării 

veniturilor și proprietății de către cet. Valentina Țapiș, ministrul Mediului. 

2. Comunicarea actului de constatare cet. Valentina Țapiș. 

 

 

 

Preşedintele Comisiei                                                    Anatolie DONCIU 

 


