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ACT DE CONSTATARE 

Nr. 04/258 

 

 mun. Chișinău                                                                                                                   30 iulie 2015 

 

  

                                                        

 

Comisia Naţională de Integritate, în componența vicepreședintelui Victor Strătilă și a 

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

Examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al 

declarării intereselor personale, admise de către cet. Dorin Chirtoacă, Primar General al                 

mun. Chișinău, s-au stabilit următoarele. 

La data de 06.02.2015, Comisia Națională de Integritate a fost sesizată de către Mișcarea 

Refugiaților Transnistreni prin scrisoarea înregistrată cu nr. 1072, prin care se solicită verificarea 

respectării regimului juridic al declarării intereselor personale de către cet. Dorin Chirtoacă, Primar 

General al mun. Chișinău. 

În rezultatul verificării prealabile a declarației de interese personale depusă pentru anul 2013, 

la 31.03.2014, s-a constatat că, cet. Dorin Chirtoacă nu a indicat calitatea sa de membru în organele 

de conducere a Partidului Liberal. 

Prin urmare, la 19.02.2015, Comisia a dispus inițierea procedurii de control referitor la 

eventuala încălcare a regimului juridic al declarării intereselor personale, în privința cet. Dorin 

Chirtoacă, astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control nr.04/20. 

Sub aspect procedural, conformîndu-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 Chirtoacă, prin scrisoarea nr. 04/315 din 20.02.2014, despre inițierea procedurii de 

control pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării intereselor personale, 

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

Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, ultimul  beneficiind de dreptul acordat de a 

prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.  

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

personale în baza prevederilor lit. a), pct.(1), art.3 din Legea 16 din 15.02.2008, cu privire la 

conflictul de interese.  

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. 

Cet. Dorin Chirtoacă a depus declarația de interese personale pentru anul 2013 la data de 

31.03.2014. 

http://www.cni.md/
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La capitolul I”Activități profesionale retribuite” al declarației de interese personale,          

cet. Dorin Chirtoacă a declarat venitul obținut din activitatea sa de primar general al mun. Chișinău,  

pentru anul 2013 în mărime de 139.172,70 lei, ceea ce corespunde informației cu privire la venit din 

fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal 

Principal de Stat. 

Prin informația prezentată de Partidul Liberal, înregistrată cu nr.4505 din 05.06.2015, ca 

răspuns la demersul Comisiei nr.04/1334 din 27.05.2015, s-au stabilit că cet. Dorin Chirtoacă, la 

Congresul IV din 14 septembrie 2014, a fost reales în calitate de Prim-vicepreședinte al Partidului 

Liberal. 

Totodată, conform informației publice disponibile pe pagina web a Partidului Liberal, 

www.pl.md, s-a stabilit că, cet. Dorin Chirtoacă deține calitatea de Prim-vicepreședinte al Partidului 

Liberal din Republica Moldova, din 26 septembrie 2010, în rezultatul alegerii la Congresul III al 

partidului. 

Prin urmare, cet. Dorin Chirtoacă nu a indicat în capitolul 2 “Calitatea de fondator sau de 

membru în organele de conducere, administrative, revizie sau control în cadrul unor organizații 

necomerciale sau partide politice”, din declarația de interese personale, calitatea de Prim-

vicepreședinte al Partidului Liberal din Republica Moldova. 

Conform explicației depuse de cet. Dorin Chirtoacă, ultimul explică că “…Cu referire la 

neindicarea în declarația de interese personale depusă la 31.03.2014, a calității mele de prim-

vicepreședinte al Partidului Liberal, pot explica că acest fapt se datorează unei omisiuni 

neintenționate. 

Calitatea mea de membru în organele de conducere ale Partidului Liberal este un lucru 

bine cunoscut în societate, a fost de multiple ori redată informația în mijloacele mass-media, este 

informația publică care se poate regăsi inclusiv pe pagini web a Partidului Liberal. 

Prin urmare, neindicarea calității mele de prim-vicepreședinte a Partidului Liberal în 

declarația de interese personale, nu poate fi catalogată ca un fapt comis cu rea-credință ci ca o 

omisiune neintenționată”. 

Astfel, analizând circumstanțele sus-descrise prin prisma art. 16-17 al Legii nr. 16 din 

15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, se constată încălcarea regimului juridic al declarării 

intereselor personale, pentru perioada anului 2013, de către cet. Dorin Chirtoacă, Primar General 

al mun. Chișinău, exprimată prin nedeclararea intereselor personale și anume:   

 nedeclararea, în declarația de interese personale depusă pentru anul 2013, a calității 

de Prim-vicepreședinte al Partidului Liberal din Republica Moldova. 

Prin urmare, în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28 ale Regulamentului Comisiei 

Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, art. 251 al Legii nr. 16 din 

15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, Comisia, 

DISPUNE: 

1. Suspendarea examinării controlului. 

2. Sesizarea Procuraturii Generale a Republicii Moldova în vederea examinării prin prisma 

art. 3521 Cod penal, faptul neindicării în declarația de interese personale a calității de Prim-

vicepreședinte al Partidului Liberal din Republica Moldova, de către cet. Dorin Chirtoacă, 

Primar General al mun. Chișinău. 

3. Comunicarea Actului de constatare cet. Dorin Chirtoacă. 

4. Informarea petiționarului despre rezultatele controlului. 

Vicepreşedintele 

Comisiei Naționale de Integritate                                                                Victor STRĂTILĂ 


