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                                                        ACT DE CONSTATARE  

nr.04/176  

 mun. Chişinău                                                                                                               04.09.2014 

 

Comisia Naţională de Integritate, în componenţa membrilor Anatolie Donciu – 

președinte, Victor Strătilă - vicepreședinte, Dumitru Prijmireanu, Leonid Morari și 

Vera Lupu adoptă prezentul act de constatare. 

Examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului 

juridic al declarării veniturilor și proprietății admise de către ex-colaboratorul 

Inspectoratului de poliție Botanica, dl Lungu Lilian, IDNO xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Comisia a stabilit următoarele. 

La 09.06.2014 în adresa Comisiei a parvenit sesizarea Serviciului de Informații 

și Securitate  nr. 5/604 din 06.06.2014 despre eventuala încălcare  a regimului juridic 

al declarării veniturilor și proprietății, de către, ofițerul principal de sector al SP- 4 

din cadrul Inspectoratului de poliție Botanica, dl Lungu Lilian. 

În baza procesului-verbal nr. 02/91 din 12.06.2014, Comisia a dispus  iniţierea 

controlului referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor 

și proprietății de către ofițerul principal de sector al SP- 4 din cadrul Inspectoratului 

de poliție Botanica, dl Lungu Lilian. 

Sub aspect procedural conform prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei 

Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 13.06.2014 

prin scrisoarea nr. 02/794 dl Lungu Lilian a fost informat despre inițierea procedurii 

de control.  

De asemenea, dlui  Lungu Lilian i-a fost adus la cunoștință faptul că, conform 

prevederilor pct. 48 al Regulamentului vizat, are dreptul să facă cunoștință cu actele 

și materialele dosarului, să fie asistat de un avocat sau un reprezentant, precum și să 

prezinte orice documente justificative pe care le consideră necesare. Drept de care 

declarantul nu a beneficiat. 

De menționat că, dl Lungu Lilian, deținând funcția de ofițer principal de sector 

al SP- 4 din cadrul Inspectoratului de poliție Botanica avea calitatea de subiect al 

declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. f), 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. 

La data de 12.06.2014, prin ordinul IGP nr. 350 din 12.06.14, dl Lungu Lilian a 

fost eliberat din funcția de ofițer principal de sector al SP- 4 din cadrul 

Inspectoratului de poliție Botanica. 

http://www.cni.md/


În temeiul prevederilor pct. 46 – 47 ale Regulamentului, Comisia a solicitat prin 

demersurile nr. nr.: 02/813, 02/805, 02/803, 02/802 din 16.06.2014 Agenției Relații 

Funciare și Cadastru, Camerei Înregistrării de Stat, instituțiilor financiare bancare, 

participanților profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori 

mobiliare, informații și documente relevante, care ar putea conduce la soluționarea 

cauzei. 

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

proprietate pentru anul 2013 și a documentelor recepționate ca răspuns la demersurile 

înaintate și a informației din bazele de date disponibile s-au stabilit următoarele: 

- La capitolul I. “Venituri” : 

La pct. 1 ,,Venitul obținut la locul de muncă de bază ” al declarației cu privire 

la venituri și proprietate dl Lungu Lilian a indicat suma de 64 490,89 lei, ca salariu  

obținut la de la MAI. 

 Conform bazei de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, alte venituri 

decât cel indicat în declarație, în anul 2013, soții Lungu nu au obținut. 

- La capitolul II. “Bunuri imobile” dl Lungu a indicat următoarele: 

Terenuri – la această rubrică au fost reflectate următoarele poziții (fără 

indicarea numărului cadastral și cotei părți) : 

 – teren intravilan, amplasat în xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu suprafața de 0,573 ha, 

procurat în anul 2010, valoarea cadastrală 683,25 lei, titular xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

–  teren intravilan, amplasat în xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu suprafața de 0,10 ha, 

procurat în anul 2010, valoarea cadastrală 1192,42 lei, titular xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

–  teren intravilan, amplasat în xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu suprafața de 0,0822 ha, 

procurat în anul 2010, valoarea cadastrală 980,17 lei, titular xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

        –  teren intravilan, amplasat în xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu suprafața de 0,580 ha, 

procurat în anul 2010, valoarea cadastrală 691,60 lei, titular xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

–  teren intravilan, amplasat în xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu suprafața de 0,2364 ha, 

dobândit prin donație în anul 2010, valoarea cadastrală 4092 lei, titular 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

–  teren intravilan, amplasat în xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu suprafața de 0,1489 ha, 

dobîndit prin donație în anul 2010, valoarea cadastrală 4092 lei, titular 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Conform informației prezentate de către Agenția Relații Funciare și 

Cadastru, soții Lungu dețin în proprietate următoarele terenuri: 

1. Nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxxxxxx– grădină, amplasat în xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu 

suprafața de 0,573 ha, dobândit în anul 2011 (contract de donație nr. 10711 din 

07.09.2011), valoarea cadastrală - lipsește, cota parte 100 %, titular xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

2. Nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxxxxxx– grădină, amplasat în xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu 

suprafața de 0,1 ha, dobândit în anul 2010 (contract de vînzare- cumpărare  nr. 14046 

din 17.11.2010), valoarea cadastrală – lipsește, cota parte 100 %, titulari 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lungu Lilian.   

3. Nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxxxxxx– grădină, amplasat în xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu 

suprafața de 0,0822 ha, dobândit în anul 2011 (contract de vînzare- cumpărare    nr. 



8966 din 12.12.2011), valoarea cadastrală – lipsește, cota parte 100 %, titulari 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lungu Lilian. 

4. Nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxxxxxx– grădină, amplasat în xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu 

suprafața de 0,058 ha, dobândit în anul 2011 (contract de vînzare- cumpărare      nr. 

7879 din 09.11.2011, valoarea cadastrală – lipsește, cota parte 100 %, titulari 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lungu Lilian.  

 5. Nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxxxxxx– agricol, amplasat în xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu 

suprafața de 0,2364 ha, dobândit în anul 2011 (contract de donație    nr. 6068 din 

05.10.2011), valoarea cadastrală - lipsește, cota parte 100 %, titular xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

6. Nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxxxxxx– agricol, amplasat în xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu 

suprafața de 0,1489 ha, dobândit în anul 2011 (contract de donație   nr. 6068 din 

05.10.2011), valoarea cadastrală - lipsește, cota parte 100 %, titular xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

7. Nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxxxxxx– pentru construcții, amplasat în 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu suprafața de 0,075 ha, titlu de autentificare a dreptului 

deținătorului de teren nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx a fost obținut la 26.02.2014, dreptul de 

proprietate a fost înregistrat la organele cadastrale la data de 08.04.2014, teren 

neevaluat cadastral, cota parte 100 %, titular Lungu Lilian.   

Clădiri – la această rubrică dl Lungu Lilian a  indicat o construcție amplasată în        

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, titular xxxxxxxxxxxxxxxxxx ( fara a indica alte date despre imobilul 

respectiv).    

Conform informației prezentate de către Agenția Relații Funciare și Cadastru, soții 

Lungu nu dețin în proprietate alte imobile înregistrate cadastral,  decât cele 7 terenuri 

menționate.   

- La capitolul III. “Bunuri mobile” dl Lungu Lilian  a indicat următoarele unități de 

transport : 

- Autoturism Citroen, anul fabricației 1988, procurat în anul 2006, valoarea 8000 

lei, înregistrat în r-nul Anenii Noi, nr. de înmatriculare xxxxxxxxxxxxxxxxxx, titular 

Lungu L. 

- Autoturism Mercedes, anul fabricației 1987, procurat în anul 2009, valoarea   

45 000 lei, înregistrat în r-nul Anenii Noi, nr. de înmatriculare 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, titular xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

- Autoturism Suzuki, anul fabricației 2000, procurat în anul 2013, valoarea       

55 000 lei, înregistrat în r-nul Anenii Noi, nr. de înmatriculare 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, titular xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

- Remorcă anul fabricației 2012, (fabricată individual), înregistrat în r-nul 

Criuleni, nr. de înmatriculare xxxxxxxxxxxxxxxxxx, titular Lungu L.  

- Tractor T25, (anul fabricației și modul de dobândire - neindicat), dobândit în 

anul 2007, valoarea 18 000 lei, înregistrat în r-nul Anenii Noi, nr. de 

înmatriculare xxxxxxxxxxxxxxxxxx, titular xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   Conform informației extrase din baza de date ,,ACCES” declarantul împreună 

cu soția, nu dețin în proprietate alte bunuri mobile supuse înmatriculării, decât cele 

declarate.  

 

- La capitolul IV. “Active Financiare” dl Lungu Lilian nu a indicat nici o informație. 



Totodată, conform documentelor prezentate Comisiei de către instituțiile 

bancare din țară s-a stabilit că, persoana supusă controlului nu a declarat 2 conturi 

bancare:        

- Cont de card (salarial)  nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC xxxxxxxxxxxxxxxxxxcu 

soldul la 31.03.14 – 6 539 lei. 

- Cont bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx/MDL deschis la BC xxxxxxxxxxxxxxxxxx, soldul 

la 31.03.14 – 25,88 lei.  

-     La capitolul V. “ Cota - parte în capitalul social al societăților comerciale” nu este   

indicată nici o informație, fapt  ce se confirmă prin datele oferite de către ÎS ,,Cameră 

Înregistrării de Stat”.  

- La capitolul VI. “Datorii” nu este  indicată nici o informație, fapt ce se  confirmă 

prin informația prezentată de către băncile comerciale.  

 Urmare a examinării declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 

2013, și a informațiilor din bazele de date disponibile existența unei diferențe vădite 

între veniturile realizate pe perioada anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași 

perioadă nu a fost constatată.  

Generalizând cele expuse mai sus s-a stabilit că, dl Lungu Lilian nu a indicat în 

declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, următoarele: 

- terenul pentru construcții, cu nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxxxxxx, amplasat în                 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu suprafața de 0,075 ha                   (înregistrat la organele 

cadastrale după depunerea declarației cu privire la venituri și proprietate). 

- două conturi bancare (inclusiv unul salarial);   

Reieșind din cele expuse, în baza analizei circumstanțelor descrise prin prisma 

art. art. 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002, în limita informației și a documentelor 

disponibile, examinate în cadrul controlului, se constată lipsa încălcării regimului 

juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii de către ex-colaboratorul Inspectoratului 

de poliție Botanica, dl Lungu Lilian. 

În conformitate cu prevederile pct. pct. 27-29, 50-51 ale Regulamentului 

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

Naţională de Integritate 

 

D I S P U N E: 

 

1. Clasarea cauzei privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării 

veniturilor și proprietății de către ex-colaboratorul Inspectoratului de poliție 

Botanica, dl Lungu Lilian, pe motivul lipsei încălcării  regimului juridic al 

declarării veniturilor şi proprietăţii. 

2. Comunicarea actului de constatare dlui Lungu Lilian. 

 

 

Președinte 

al Comisiei Naţionale de Integritate                                            Anatolie DONCIU 


