Notă informativă
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare
și funcționare al Consiliului de Integritate aprobat prin Hotărârea
Consiliului de Integritate nr.1/2019
1. Denumirea autorului şi după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serghei OSTAF, Vitalie PALEGA, membrii în Consiliul de Integritate
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalitățile
urmărite
Elaborarea Proiectului derivă din necesitatea optimizării și eficientizării
proceselor de lucru din cadrul Consiliului de Integritate, precum și fortificării
activității subdiviziunilor cu funcții de suport (Secretariat, Serviciul I&T, etc.).
În special, modificările date sunt necesare pentru asigurarea gradului mai mare
de transparență în activitatea Consiliului de Integritate, accesibilitatea
publicului interesat în activitatea acestuia.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi
Obiectivul Proiectului vizează raționalizarea și îmbunătățirea proceselor de lucru
din cadrul ședințelor Consiliului de Integritate, prin excluderea aprobărilor excesive
ale proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului de Integritate (pct. 34 și pct. 36,
subpunctul 1).
Modificarea pct. 34 prevede excluderea aprobării PV al ședinței precedente.
Aprobarea PV se va realiza prin intermediul propunerii de modificare prevăzute
expres în pct. 35. Prevederea propusă în pct. 35 reflectă cel mai bine practica
administrativă și în special rezolvă problema publicării în termen restrâns a textului
final al PV pe pagina web a Consiliului de Integritate pentru a asigura accesibilitatea
și transparența acestuia publicului larg.
Modificarea pct. 36, subpunctului 1) se referă la îmbunătățirea eficienței interne
în activitatea Consiliului de Integritate.
4. Fundamentarea economico-financiară
Adoptarea Proiectului de hotărâre nu implică costuri financiare
suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Urmare implementării Proiectului nu va fi necesară modificarea altor acte
normative.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul de modificare a Regulamentului este publicat pentru discuții
publice la data de 19 ianuarie 2021, a fost supus dezbaterilor publice în cadrul
Consiliului de Integritate în ședințele publice din 19.10.2020, 09.11.2020,
21.12.2020. Proiectul de modificare urmează a fi expediat Ministerului Justiției

pentru avizare conform prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în
procesul decizional.
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