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    ACT DE CONSTATARE                                  

nr. 04/268 

mun. Chișinău                                             30.12.2014 
 

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, 

vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Comisiei: Vera Lupu, Dumitru Prijmireanu și Leonid 

Morari, adoptă prezentul Act de constatare. 

Examinînd rezultatele controlului efectuat în privința lui Ion Lapicus (CNP 

xxxxxxxxxxxxxxxxx) – primar al s. Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi, care a vizat o eventuală 

încălcare a regimului juridic al conflictului de interese a stabilit următoarele: 

La data de 15.07.2014, pe adresa Comisiei Naționale de Integritate a parvenit sesizarea dnei 

Brehova Lilia  care se referă la o pretinsă încălcare a prevederilor Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu 

privire la conflictul de interese, admisă de către dl Ion Lapicus, manifestată prin angajarea soției sale 

dna Tatiana Lapicus, în funcția de director al muzeului din sat. 

Dl Ion Lapicus este subiect al declarării intereselor personale potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) din 

Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese. 

Astfel, Comisia a dedus, că acțiunile acestuia urmează a fi examinate prin prisma prevederilor 

art. 11 din Legea nr. 16 din 15.02.2008, art. 11 alin. (2) din Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la 

statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 768 din 

02.02.2000 privind statutul alesului local, făcîndu-se referire la un eventual caz de încălcare a 

regimului juridic al conflictului de interese. 

Pentru clarificarea aspectelor de posibilă încălcare a regimului juridic al conflictului de 

interese, aplicînd prevederile pct.37 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin 

Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia a aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control nr. 

04/123 din 07.08.2014, în privința dlui Ion Lapicus. 

Conform procedurii legale stabilite în pct. 44 din Regulament, Comisia a informat persoana 

vizată prin scrisoarea nr. 04/1125 din 11.08.2014, despre inițierea controlului și drepturile de care 

dispune, conform pct. 48 al Regulamentului.      

În temeiul prevederilor pct. 46 din Regulament, Comisia a solicitat autorităților competente, 

informațiile și documentele  necesare desfășurării controlului inițiat. Totodată, la materialele dosarului 

au fost anexat și extrasul din sistemul informațional de căutare al CRIS Registru – “Acces”. 

Astfel, examinarea materialelor acumulate la dosar atestă următoarele:  
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Prin scrisoarea înregistrată sub nr. 4406 din 16.09.2014, parvenită de la Primăria s. Gura 

Bîcului, r-nul Anenii Noi și a documentelor anexate se confirmă că, dl Ion Lapicus a fost desemnat în 

funcția de primar al s. Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi, în urma alegerilor locale din 19 iunie 2011, 

mandatul fiind validat prin Hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 29.06.2011. Dînsul a mai deținut 

calitatea de primar al localității respective din data de 25.06.2007, cînd prin Hotîrîrea Judecătoriei 

Anenii Noi a fost confirmată legalitatea scrutinului electoral local din 17.06.2007. 

Potrivit informației remise în adresa Comisiei de către Ministerul Culturii al Republicii 

Moldova, prin scrisoarea înregistrată sub nr.4306 din 12.09.2014, Muzeul de Istorie și Etnografie al s. 

Gura Bîcului are statut de instituție muzeală (comunală, săteasca ), conform art. 18, alin. 1. lit.e) din 

Legea muzeelor nr. 1596-XV din 27.12.2002.  

Muzeul a fost fondat la data de 23 aprilie 2010, în baza Deciziei nr. 4/15/27 adoptată de către 

consiliul local Gura Bîcului și a fost înregistrat sub nr. 97 în Registrul muzeelor din Republica 

Moldova deținut de către Ministerul Culturii. 

În cadrul desfășurării controlului s-au mai adresat demersuri suplimentare Primăriei s. Gura 

Bîcului și Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat. 

Astfel, potrivit scrisorii de răspuns a Primăriei, nr. de intrare 6180 din 11.11.2014, în baza 

Dispoziției nr. 103 din 24.08.2011, semnată de către dl Ion Lapicus, a fost întrunită comisia de concurs 

în vederea suplinirii postului vacant de director al Muzeului sătesc. Conform procesului-verbal nr. 1 

din 26.08.2011, dl Ion Lapicus a fost desemnat în calitate de președinte al comisiei de concurs, însă 

ulterior, dînsul și-a anunțat retragerea sa din cadrul acesteia, pe motivul participării soției sale, Tatiana 

Lapicus în calitate de candidat. 

În rezultatul desfășurării concursului, învingătoare a fost desemnată dna Tatiana Lapicus. În 

temeiul Dispoziției nr. 109 din 01.09.2011, semnată de către soțul ei, dl Ion Lapicus, dînsa a fost 

angajată în calitate de director al Muzeului de Istorie și Etnografie al s. Gura Bîcului. 

Asupra celor sus-menționate, Comisia a fost informată și de Oficiului teritorial Căușeni al 

Cancelariei de Stat. 

Reieșind din prevederile art. 5 ale Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de 

interese, subiecții declarării intereselor personale, în îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu, au 

obligația de a lua decizii și a face recomandări conducând-se de legislația corespunzătoare și de 

politica statului în domeniul respectiv, ținând cont de interesul public și renunțând la interesele 

personale ce pot compromite deciziile oficiale, luate cu participarea lor, sau să se abțină de la 

participarea la luarea sau executarea unor astfel de decizii, dacă acestea pot fi compromise de 

interesele lor personale sau de apartenența lor la anumite organizații. 

Prin urmare, analizând documentele acumulate prin prisma art. 2, 5, 7, 9, 11 ale Legii nr. 16 din 

15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; art. 10 alin. (1) al Legii nr. 768 din 02.02.2000 privind 

statutul alesului local, art. 11 alin. (2) din Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul 

persoanelor cu funcții de demnitate publică,  se constată încălcarea regimului juridic al conflictului 

de interese de către dl Ion Lapicus – primar al s. Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi exprimată prin: 

 neinformarea de către dl Ion Lapicus, în scris, în termen de până la 3 zile de la data 

constatării, a Comisiei Naționale de Integritate, despre interesul său și al persoanei 

apropiate (soția), legat de decizia pe care trebuie să o ia personal la desemnarea directorului 

Muzeului de Istorie și Etnografie al s. Gura Bîcului; 

 contrar prevederilor art. 11 al Legii nr. 16/2008, dl Ion Lapicus nu a întreprins măsurile 

necesare de tratare și soluționare a conflictului de interese; 
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 semnarea de către dl Ion Lapicus, în calitatea sa de primar, a Dispoziției nr. 109 din 

01.09.2011, prin care soția sa a fost angajată în funcția de director al Muzeului de Istorie și 

Etnografie al s. Gura Bîcului; 

Prin urmare, în conformitate cu prevederile pct. 27, 28, 52, 53, 56 din Regulamentul Comisiei 

Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, art. 63 al Legii nr. 436 din 

28.12.2006 privind administrația publică locală și art. 12, 251 din Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu 

privire la conflictul de interese, Comisia, 

DISPUNE:  

1. Constatarea încălcării regimului juridic al conflictului de interese de către dl Ion Lapicus, 

primar al s. Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi; 

2. Remiterea Actului de constatare Centrului Național Anticorupție, pentru examinarea faptului 

nedeclarării conflictului de interese în condițiile art. 9 al Legii nr. 16 din 15.02.2008, de către dl 

Ion Lapicus, primar al s. Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi, prin prisma prevederilor art. 3132 al 

Codului contravențional al Republicii Moldova.  

3. Remiterea Actului de constatare dlui Ion Lapicus și informarea despre posibilitatea de 

contestare a acestuia în instanța de contencios administrativ competentă; 

4. După rămînerea definitivă a Actului de constatare, a sesiza instanța de judecată competentă 

pentru constatarea nulității Dispoziției nr. 109 din 01.09.2011, semnată de către primarul Ion 

Lapicus, privind angajarea soției sale, Tatiana Lapicus, în funcția de director al Muzeului de 

Istorie și Etnografie al s. Gura Bîcului; 

5. Informarea petiționarului despre rezultatele examinării; 

6. Informarea Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat despre rezultatele controlului 

efectuat; 

 

 
 

 

Președintele   

Comisiei Naționale de Integritate                                                                           Anatolie DONCIU 

           

 

 


