Petiţia
Dacă cetățenii cunosc situaţii în care funcționari publici, șefi de instituții ar fi angajat în funcții de
conducere rude apropiate sau situații în care funcționarii ar avea în proprietate bunuri mobile și
imobile valoarea cărora depășesc cu mult venitul lor declarat, pot reclama astfel de cazuri la
Comisia Națională de Integritate, expediind petițiile pe adresa: oraşul Chişinău, strada Alecu
Russo 1, etajul 4 sau pe adresa de e-mail: info@cni.md. Cetățenii pot solicita informații
suplimentare și la telefonul 022 820601.
Ce va include petiţia?
Sesizarea formulată de persoana fizică sau juridică trebuie să fie semnată și datată, să indice datele
și informațiile pe care se întemeiază petiția, precum și sursele de unde acestea pot fi solicitate.
Controlul din oficiu, inclusiv ca urmare a publicațiilor din mass-media, se face în baza unui procesverbal privind efectuarea controlului din oficiu, aprobat de Comisie. Sesizările depuse de persoanele
fizice sau juridice sunt examinate de Comisie în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii
lor.
După constatare, CNI sesizează instanța de judecată
Potrivit Legii nr. 180 cu privire la Comisia Națională pentru Integritate, persoanei verificate i se
comunică imediat despre începerea procedurii de control. Comisia este în drept să solicite tuturor
autorităților și instituțiilor publice implicate, persoanelor fizice sau juridice documentele și
informațiile necesare pentru realizarea controlului, precum și efectuarea controlului veridicității
datelor expuse în declarații de către autoritățile abilitate. În cazul în care Comisia constată că
persoana supusă controlului a adoptat un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie
sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese
sau că persoana dată s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate, atunci se adoptă un act de
constatare. După rămânerea definitivă a actului de constatare a conflictului de interese, Comisia
sesizează instanța de judecată. Sesizarea se depune în instanță și în cazul când persoana bănuită mai
deține funcția respectivă. Comisia sesizează și organele competente în vederea atragerii persoanei
la răspundere disciplinară sau, după caz, în vederea încetării mandatului, raporturilor de muncă sau
de serviciu ale acesteia.

