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    ACT DE CONSTATARE nr. 03/263 

mun. Chişinău                                                                                                               06.08.2015 

Comisia Naţională de Integritate, în componenţa membrilor Comisiei: Victor Strătilă – 

Vicepreședinte, Dumitru Prijmireanu și Leonid Morari examinînd rezultatele controlului privind 

eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către Dorin Chirtoacă, Primar 

General al Municipiului Chișinău, adoptă prezentul act de constatare. 

În adresa Comisiei a parvenit, demersul Deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ion 

Ceban, nr. 108 din 07.05.2015, privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de 

interese admisă de către Primarul General al Municipiului Chișinău, dl Dorin Chirtoacă. 

 Potrivit celor relatate în sesizare, s-a identificat o eventuală încălcare a regimului juridic al 

conflictului de interese de către dl Dorin Chirtoacă, la înstrăinarea imobilului, cu statut de monument 

de arhitectură, din -----------------------, în favoarea Partidului Liberal, membru al căruia este dl Dorin 

Chirtoacă. 

Întru elucidarea aspectelor enunţate Comisia, a dispus iniţierea controlului privind eventuala 

încălcare a regimului juridic al conflictului de interese, de către dl Dorin Chirtoacă, aprobînd procesul-

verbal nr. 03/122 din 21.05.2015.  

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

Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 22.05.2015 prin scrisoarea nr. 

03/1278, dl Dorin Chirtoacă a fost informat despre inițierea procedurii de control.  

De asemenea, d-lui Dorin Chirtoacă i s-a adus la cunoștință faptul că, conform prevederilor pct. 

48 al Regulamentului vizat, are dreptul să ia 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. De menționat că, dl Dorin Chirtoacă nu a luat cunoștință cu materialele dosarului 

și nu a prezentat explicații. 

În temeiul pct. 46 al Regulamentului menţionat, Comisia a solicitat autorităților competente 

informațiile și documentele necesare pentru realizarea controlului.  

 

Examinarea documentelor și informațiilor prezentate Comisiei în cadrul controlului atestă 

următoarele.  

Dl Dorin Chirtoacă a fost reales în funcția de Primar General al Municipiului Chișinău în 

rezultatul alegerilor locale din iunie 2015, iar judecătoria sectorului Centru la 10 iulie 2015 a validat 

mandatul de Primar General al Municipiului Chișinău. 

De menționat că, dl Dorin Chirtoacă deține calitatea de subiect al declarării, conform 

prevederilor art.3 lit. a) al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, fiind 

persoană cu funcție de demnitate publică căruia i se aplică dispozițiile Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu 

privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică, ale Legii nr. 436 din 28.12.2006 

privind administrația publică locală, Legii nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local. 

Declarația cu privire la venituri și proprietate, precum și declarația de interese personale pentru 

anul 2014 au fost depuse de către dl Dorin Chirtoacă pe propria răspundere la 31.03.2015. 

La 11.06.2015, în adresa Comisiei a parvenit răspunsul Direcției Generale Economie, Reforme 

și Relații Patrimoniale a Consiliului Municipal Chișinău, cu nr. 07-4/916 din 07.06.2015.  

Potrivit documentelor prezentate, la 01.02.2013 președintele Partidului Liberal Mihai Ghimpu a 

depus către Primăria municipiului Chișinău o cerere prin care solicită alocarea unui spațiu cu o 



  

suprafață nu mai mică de 200 m2, deoarece actuala capacitate a sediului din -------------------- nu este 

suficientă pentru activitatea partidului.  

 La 27.06.2013, Consiliului Municipal Chișinău a emis Decizia nr. 6/42-15 Cu privire la darea 

în locațiune a unor încăperi din --------------------------- (clădire separată) Partidului Liberal.  

   Prin Decizia menționată, Consiliul Municipal Chișinău a decis: 

- Darea în locațiune, pe un termen de zece ani, Partidului Liberal încăperile cu altă destinație 

decît cea locativă, cu suprafața totală de 299,8 m2 din ----------------------, în vederea amplasării 

unui sediu. 

- Direcția generală economie, reforme și relații patrimoniale va întocmi contractul de locațiune a 

încăperilor specificate. 

- Viceprimarul municipiului Chișinău va asigura controlul îndeplinirii prevederilor Deciziei. 

Urmare a deciziei menționate, la 30.08.2013, de către Viceprimarul Nistor Grozavu și 

Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu a fost semnat Contractul de locațiune nr. 2/13/007, prin 

care Primăria dă în chirie încăperile nr. 8-26 și verandă cu suprafața de 299,8 m2 amplasate în ----------

--------------------------------, pe un termen de 10 ani, cuantumul anual al chiriei constituie 109277,1 lei. 

Reieșind din circumstanțele consemnate, dl Dorin Chirtoacă nu a luat decizia de dare în chirie a 

încăperilor din ------------------------------, Partidului Liberal și nu a participat la luarea acesteia, sau la 

executarea Deciziei Consiliului Municipal Chișinău, întrucît executarea Deciziei a fost pusă în sarcina 

Viceprimarului Nistor Grozavu. 

Prin urmare, Comisia conchide că, faptele relatate nu întrunesc elementele constitutive ale 

conflictului de interese. 

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 52, 53, 54, şi 58 ale 

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

Comisia Naţională de Integritate, 

DISPUNE: 

1. Clasarea cauzei în privința dlui Dorin Chirtoacă pe motivul lipsei încălcării regimului juridic al 

conflictului de interese.  

2. Comunicarea actului de constatare dlui Dorin Chirtoacă 

3. Informarea petiționarului despre rezultatele controlului conform condițiilor stabilite de legislația în 

vigoare. 

 

 

Vicepreședinte                                                                                                     Victor STRĂTILĂ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


