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ACT DE CONSTATARE 

Nr. 04/75 

 

 

 mun. Chișinău                                                                                                                12 martie 2015   

                                                        

 

Comisia Naţională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, 

vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Leonid Morari și Vera Lupu adoptă 

prezentul act de constatare. 

Examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al 

incompatibilităților, admise de cet. Dorin Recean, ex-ministru al Afacerilor Interne s-au 

stabilit următoarele. 

La 17.10.2014, Comisia s-a sesizat din oficiu pe marginea publicației „Miniștri cu 

afaceri secrete” de pe portalul www.rise.md, privind eventuala încălcare a regimului juridic 

al incompatibilităților admise de cet. Dorin Recean, ministrul al Afacerilor Interne. 

Din conținutul articolului nominalizat, rezultă că cet. Dorin Recean, ministrul al 

Afacerilor Interne, deține calitatea de administrator la întreprinderea “Vistedor” S.R.L. 

Prin urmare, la data de 23.10.2014, Comisia a dispus inițierea controlului referitor la 

eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, în privința cet. Dorin Recean, 

astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control din oficiu nr.04/175. 

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

Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia l-a 

informat pe cet. Dorin Recean, prin scrisoarea nr. 04/1550 din 27.10.2014, despre inițierea 

procedurii de control pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al 

incompatibilităților, fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului în 

conformitate cu pct.48 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate. 

Cet. Dorin Recean, a beneficiat de dreptul acordat de a prezenta explicații și 

documente justificative pe care le consideră necesare la 24.02.2015.  

De menționat că, cet. Dorin Recean, deține calitatea de subiect al declarării 

intereselor personale în baza prevederilor lit. a), pct.(1), art.3 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 

privind conflictul de interese, ocupând funcția de ministru al Afacerilor Interne în perioada 

24.07.2012-17.02.2015. 

http://www.cni.md/
http://www.rise.md/
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În conformitate cu art.19 din Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de 

interese, incompatibilitățile privind funcției de ministru sunt cele stabilite prin Constituția 

Republicii Moldova, Legea nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu 

funcții de demnitate publică și Legea nr.64 din 31.05.1990 cu privire la Guvern. 

Prin urmare, funcției de ministru deținute de cet. Dorin Recean, îi sunt aplicabile 

incompatibilitățile prevăzute la art.99 din Constituția Republicii Moldova, art. 12 din Legea 

nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și 

art.29 al Legii nr.64 din 31.05.1990, cu privire la Guvern, care prevede: 

“Ministrul nu este în drept:  

1) să deţină o oricare altă funcţie în organele autorităţilor publice centrale şi locale;  

2) să se încadreze în organele de conducere a unităţilor comerciale;  

3) să practice activitate de întreprinzător personal sau prin terţe persoane;  

4) să deţină o altă funcţie retribuită, cu excepţia activităţii ştiinţifico-pedagogice.” 

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. 

Astfel, prin informația prezentată de Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, înregistrată 

cu nr.6185 din 11.11.2014, ca răspuns la demersul Comisiei nr.04/1595 din 28.10.2014 și a 

informației disponibile din bazele de date a Î.S.„Registru” și Î.S.„Fiscservinform”, s-a 

stabilit că întreprinderea “Vistedor” S.R.L. a fost fondată la 04.06.2003, cod fiscal 

1003600060208, fondatori fiind cet. Dorin Recean, cota-parte 50% și cet. xxxxxxxx - cotă-

parte de 50%. 

Totodată, s-a constatat că, cet. Dorin Recean deține calitatea de administrator al 

întreprinderii “Vistedor” S.R.L. 

Conform explicației cet. Dorin Recean, ultimul comunică că, “… conform declarației 

de interese personale prezentată la 31 martie 2014, eu, Dorin Recean sunt formal co-

fondator și administrator la societatea cu responsabilitate limitată Vistedor (c/f 

1003600060208).  Prin scrisoarea mea din 31.03.2014 către CNI am informat că această 

întreprinderea a fost inactivă din momentul înregistrării la 25.03.2003. Informam în 

scrisoarea menționată că întreprinderea și calitatea mea de fondator/administrator au fost 

omise din declarațiile mele anterioare din considerentele că urma să fie lichidată de către 

organul fiscal. Doar în 2014 am constatat nelichidarea companiei. Tot atunci am anexat la 

adresa mea (anexez și în prezent) copia scrisorii Direcției Administrare Fiscală Centru a 

Inspectoratului Fiscal de Stat al mun. Chișinău nr.01-16/2-1754 din 28.03.2014 prin care 

se confirmă lipsa activității economico-financiare a întreprinderii Vistedor S.R.L. 

Corespunzător: reconfirm că formal dețin calitatea de co-fondator și administrator la 

întreprinderea fără activitate economica-financiară Vistedor S.R.L.; toate documentele în 

legătură cu această întreprindere au fost pierdute, prin urmare nu pot prezenta vreo copie 

autentificată a vreunui document; Dorin Recean nu a fost salarizat pe parcursul întregii 

perioade de existență formală a companiei; Dorin Recean nu a semnat rapoarte, dări de 

seamă sau alte documente, cel puțin începând cu 2009. Urmează să întreprind măsurile 

necesare pentru lichidarea efectivă a companiei fără activitate economico-financiară din 
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momentul înregistrării ei Vistedor SRL. Despre măsurile întreprinse și faptul lichidării 

efective voi informa Comisia Națională de Integritate”. 

Potrivit, scrisorii Direcției Administrare Fiscală Centru a Inspectoratului Fiscal de Stat 

al mun. Chișinău nr.01-16/2-1754 din 28.03.2014, se confirmă că, întreprinderea “Vistedor” 

S.R.L., nu a desfășurat activitate economică în perioada 2009- prezent, și nu a prezentat 

carevă dări de seamă din care motiv au fost suspendate operațiunile pe conturile bancare din 

20.01.2009. 

La fel, conform informației din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, 

întreprinderea “Vistedor” S.R.L., în perioada 2010-2014 nu a achitatat careva impozite și 

salarii. 

Prin urmare, se constată, cu certitudine, că din 2010 până în prezent întreprinderea 

“Vistedor” S.R.L., nu a desfășurat careva activitate economică și nu a avut angajați care 

desfășoară activitate retribuită. 

Declarantul, pe parcursul exercitării funcției de ministru al Afacerilor Inerne, nu a 

exercitat alte funcții retribuite interzise prin lege, nu a participat activitatea de întreprinzător 

personal sau prin terțe personae, nu a exercitat calitatea de administrator al S.R.L. 

“Vistedor” și nu a înregistrat venituri din calitatea respectivă. 

Prin urmare, analizând circumstanțele descrise supra, prin prisma art.19 al Legii nr.16 

din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, art.99 din Constituția Republicii 

Moldova, art. 12 din Legea nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu 

funcții de demnitate publică, art.29 al Legii nr.64-XII din 31.05.1990, cu privire la Guvern, 

se constată lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților funcției deținute anterior 

de ministru al Afacerilor Interne, de către cet. Dorin Recean. 

În conformitate cu prevederile pct.pct.27, 28, 53 și 54 ale Regulamentului Comisiei 

Naționale 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 regimului juridic al incompatibilităților 

de către cet. Dorin Recean, ex-ministru al Afacerilor Interne. 

2. Comunicarea actului de constatare cet. cet. Dorin Recean, cu informarea despre 

posibilitatea contestării Actului. 

 

 

 

Preşedintele 

Comisiei Naționale de Integritate                                                 Anatolie DONCIU 

 


