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ACT DE CONSTATARE                                  

nr. 04/202  

 

mun. Chișinău                           28 mai 2015 
   

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, 

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

Lupu, examinând rezultatele controlului în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova 

Vladimir Hotineanu, c.n.p. xxxxxxxxxxxxxxxxx, despre eventuala încălcare a regimului juridic al 

incompatibilităților, adoptă prezentul Act de constatare, prin care a stabilit următoarele:   

La 29.10.2014, în adresa Comisiei Naționale de Integritate, a parvenit petiția cet. Fiodor 

Ghelici, potrivit căreia Vladimir Hotineanu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a încălcat 

regimul juridic al incompatibilităților, prin exercitarea concomitentă cu calitatea de deputat a calității 

de medic-chirurg în Spitalul Clinic Republican. Faptul încălcării este confirmat, potrivit petentului, 

prin publicațiile din revista „Stejarul”, nr. 20 din 25.06.2014, în care s-a scris: „….Deja de patru ani 

Vladimir Hotineanu își împarte ziua între spital, unde tratează pacienții, și Parlament, unde 

promovează legi menite să vindece societatea.” și prin articolul “Vladimir Hotineanu: Ne propunem 25 

de operații de transplant hepatic”, publicat la 11.03.2013, pe portalul timpul.md. 

Pentru clarificarea aspectelor privind posibila încălcare a regimului juridic al 

incompatibilităților de către deputatul Vladimir Hotineanu, în temeiul pct. 37 din Regulamentul 

Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, Comisia a dispus, prin 

Procesul-verbal nr. 04/219 din 06.11.2014, începerea procedurii de control, la sesizare.   

Sub aspect procedural, conformând-se prevederilor pct. 44 din Regulamentul menționat, 

Comisia a informat persoana vizată, prin scrisoarea nr. 04/1796 din 10.11.2014, despre inițierea 

controlului pe faptul eventualei încălcări a regimului juridic al incompatibilităților, comunicând 

drepturile persoanei supuse controlului, conform pct. 48 al Regulamentului.  

De menționat că scrisoarea de informare a fost remisă prin intermediul Î.S. “Poșta Moldovei”, 

recomandat, cu aviz de recepție, la adresa de domiciliu a subiectului controlului, specificată de către 

acesta în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pe anul 2013, adresă confirmată și prin 

evidența din baza de date a Î.S. „Registru” – “Acces” (str. xxxxxxxxxxxxxxxxx             ). La 

12.12.2014, scrisoarea de informare adresată dlui Vladimir Hotineanu, a fost returnată de către Î.S. 

“Poșta Moldovei”, către CNI, din motiv că adresatul nu s-a prezentat la Oficiul poștal teritorial, în 

decurs de o lună, pentru a ridica scrisoarea recomandată. 

 În vederea respectării drepturilor subiectului controlului, prevăzute la pct. 44 din Regulamentul 

Comisiei Naționale de Integritate, Comisia a expediat scrisoarea de informare, în adresa acestuia, 

repetat, la locul de muncă – Parlamentul Republicii Moldova, cu nr. 04/2129 din 19.12.2014. 

Scrisoarea a fost remisă prin intermediul Serviciului de stat curieri speciali, la 23.12.2014, în baza 

borderoului nr. 113. 

http://www.cni.md/
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În temeiul prevederilor pct. pct. 46 – 47 ale aceluiași Regulament, Comisia a solicitat 

autorităților competente, informațiile și documentele necesare desfășurării controlului inițiat. Totodată, 

la materialele dosarului au fost anexate și extrase din bazele de date ale Î.S. „Registru” – “Acces” ” și 

Î.S. „Fiscservinform”. 

Analiza declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a declarațiilor de interese personale, 

depuse de către Vladimir Hotineanu pentru anii 2011 – 2014, a informațiilor și documentelor 

recepționate ca răspuns la demersurile înaintate, în corelare cu legislația în vigoare, atestă următoarele: 

Vladimir Hotineanu a deținut mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de 

legislatura a XIX-a, începând cu 24.12.2010 - data validării mandatului de deputat (Hotărârea Curții 

Constituționale a RM nr. 31 din 24.12.2010) și până în 29.12.2014 - ziua întrunirii legale a 

Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XX-a (Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr. 1420 din 23.12.2014).  

Actualmente, Vladimir Hotineanu deține mandatul de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova de legislatura a XX-a, începând cu 09.12.2014 - data validării mandatului de deputat 

(Hotărârea Curții Constituționale a RM nr. 29 din 09.12.2014). 

Reieșind din prevederile art. 19 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de 

interese, incompatibilitățile mandatului de deputat sânt cele stabilite prin Constituția Republicii 

Moldova și prin Legea nr. 39 din 07.04.1994 despre statutul deputatului în Parlament. 

Potrivit alin. alin. (1) – (2) art. 70 al Constituției Republicii Moldova, calitatea de deputat este 

incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite, cu excepția activității didactice și științifice. 

Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică.   
Corespunzător prevederilor art. 3 al Legii nr. 39 din 07.04.1994 despre statutul deputatului în 

Parlament, mandatul de deputat este incompatibil cu funcția de Președinte  al  Republicii Moldova, 

funcția de membru al Guvernului, funcția de avocat parlamentar, funcția de ales local 

precum și exercitarea oricărei alte funcții remunerate, inclusiv a funcției acordate de un stat străin sau 

organizație internațională, cu excepția activității didactice și științifice desfășurate în afara programului 

stabilit de Regulamentul Parlamentului. Conform alin. (1) art. 5 din Legea citată, deputatul care se află 

în incompatibilitate va demisiona, în termen de 30 de zile de la data validării mandatului, din funcția 

incompatibilă cu mandatul de deputat.  
În conformitate cu cele stipulate la alin. (2) art. 69 din Constituției Republicii Moldova, și 

anume – „calitatea de deputat încetează…..în caz de…..incompatibilitate”, raportate la conținutul 

alin. (1) art. 5 din Legea nr. 39 din 07.04.1994 despre statutul deputatului în Parlament, se deduce 

faptul că calitatea de deputat urmează să înceteze în cazul în care, în decurs de 30 zile de la data 

validării mandatului, nu a demisionat din funcția incompatibilă cu acesta (cu mandatul de deputat).  

Totodată, potrivit reglementărilor de la alin. (2) art. 5 din Legea nr. 39/1994, “În cazul în care 

deputatul se află în incompatibilitate și nu a depus, în termenul menționat la alin. (1), cererea de 

demisie din funcția incompatibilă cu mandatul de deputat, după expirarea acestui termen este 

suspendat de drept din funcția incompatibilă”.  
Potrivit declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și de interese personale, depuse pentru 

anii 2012 – 2014, Vladimir Hotineanu a declarat venituri din activități, încasate din: 

 activitatea de deputat (locul de muncă de bază) – 146.891,23 lei (a. 2012), 160.680,55 lei (a. 

2013) și 172.478,66 lei (a. 2014); 

 activitatea de profesor, doctor habilitat în științe medicale, Catedra chirurgie nr. 2 USMF 

“Nicolae Testemițanu” (activitate didactică) – 38.750,39 lei (a. 2012), 49.057,34 lei (a. 2013) și 

64.641,59 lei (a. 2014); 

 activitatea de membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (activitate științifică și 
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de creație) – 32.500,00 lei (a. 2013) și 25.500,00 lei (a. 2014); 

 activitatea de membru al Consiliului Național de Acreditare și Atestare (activitate științifică și 

de creație) – 418,00 lei (a. 2013) și 456,00 lei (a. 2014); 

 activitatea de redactor-șef al Publicației periodice “Arta Medica” (activitate științifică și de 

creație) – 0,00 lei (a. 2013) și 0,00 lei (a. 2014). 

Concordant bazei de date a Î.S. „Fiscservinform”, în folosul cet. Vladimir Hotineanu au 

efectuat plăți salariale următoarele instituții și agenți economici: Ministerul Sănătății al RM – 

20.061,62 lei (a. 2011); Parlamentul RM – 132.519,55 lei (a. 2011); Universitatea de stat de medicină 

și farmacie – 37.392,50 lei (a.2011); Parlamentul RM – 146.891,23 lei (a. 2012); Universitatea de stat 

de medicină și farmacie – 38.750,39 lei (a. 2012); Parlamentul RM – 160.680,55 lei (a. 2013); 

Consiliul Național de Acreditare și Atestare – 418,00 lei (a. 2013); Academia de științe a Moldovei – 

32.500,00 lei (a. 2013); Universitatea de stat de medicină și farmacie – 49.057,34 lei (a. 2013); 

Parlamentul RM – 172.478,66 lei (a. 2014); Universitatea de stat de medicină și farmacie – 64.641,59 

lei (a. 2014); Consiliul Național de Acreditare și Atestare – 456,00 lei (a. 2014) și Academia de științe 

a Moldovei – 25.500,00 lei (a. 2014). 

Cu referire la calitățile de medic-chirurg și prorector al USMF “Nicolae Testemițanu”. 

Potrivit revistei de partid “Stejarul”, ediția nr. 20 din 25.06.2014, articolul “Vladimir Hotineanu 

ajută PLDM să vindece societatea”, la care a făcut trimitere și petiționarul, deputatul Vladimir 

Hotineanu “Este unul dintre cei mai bine cotați chirurgi din R. Moldova. La ușa cabinetului său de la 

Spitalul Republican în fiecare dimineață e coadă. Pacienții știu deja că peste câteva ore, doctorul își 

scoate halatul și merge la Parlament. Deja de patru ani Vladimir Hotineanu își împarte ziua între 

spital, unde tratează pacienți, și Parlament, unde promovează legi menite să vindece societatea”. 

Vladimir Hotineanu a mai menționat: “Cred că am fost util și productiv peste tot unde m-am aflat”.  

În același articol se mai menționează că Vladimir Hotineanu “Nici când a deținut funcția de 

ministru, nici de când este deputat, nu a renunțat de la munca de la spital. La fel ca și acum 40 ani, 

doctorul habilitat în medicină Vladimir Hotineanu se duce zilnic la spital pentru a opera oameni. 

“Sunt la spital în fiecare zi de la 7 la 10 dimineața. Trei ore sunt suficiente chiar și pentru o 

intervenție chirurgicală mai complicată. Apoi plec la Parlament. Sâmbetele și duminicile mi le petrec 

mai toate la Spitalul Republican. Fie operez, fie lucrez cu studenții mei de la catedră””. 

Se mai consemnează în publicație și faptul că Vladimir Hotineanu este prorector pentru 

activitate curativă și instruire postuniversitară la USMF “Nicolae Testemițanu”.  

Despre activitatea chirurgului Vladimir Hotineanu se relatează și într-o altă publicație, postată 

pe portalul timpul.md, articolul “Vladimir Hotineanu: Ne propunem 25 de operații de transplant 

hepatic pe an”.  Din conținutul publicației, axat pe interviul realizat cu chirurgul Vladimir Hotineanu 

la 11.03.2013, rezultă că dumnealui a stat în fruntea echipei medicilor moldoveni care în urmă cu 

câteva săptămâni, au realizat cu succes, în premieră pentru R. Moldova, prima intervenție chirurgicală 

de transplant hepatic. 

Totodată, la 24.11.2013, pe site-ul oficial al Spitalului Clinic Republican – www.scr.md, a fost 

publicat articolul “Intervențiile de transplant de ficat din 21 – 22 noiembrie 2013”, din conținutul 

căruia reiese că “Ambele intervenții au fost realizate de echipa condusă de către …… și  Directorul 

Clinicii 1 Chirurgie, Vladimir Hotineanu”.  

Relevante situației descrise la punctul dat sunt următoarele aspecte: 

 În conformitate cu prevederile art. art. 8 – 9 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411 din 

28.03.1995, persoanele fizice și juridice pot exercita independent sau dependent profesiuni medico-

sanitare și farmaceutice numai în bază de licență, eliberată de Camera de Licențiere. 

 Conform prevederilor art. 11 din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264 

http://www.scr.md/
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din 27.10.2005, profesiunea de medic poate fi exercitată independent (libera practică) sau în cadrul 

unei instituții medicale de stat. Exercitarea independentă a profesiunii de medic reprezintă activitatea 

profesională a medicului la o întreprindere persoană juridică sau la o persoană fizică agent al 

activității de întreprinzător, care prestează servicii medicale în baza licenței și acreditării. 

 Totodată, potrivit pct. 12 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 42 din 

12.01.2006 cu privire la Clinica Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemiţanu", 

profesorii universitari ……….. organizează, dirijează şi participă nemijlocit în activitatea instructiv-

didactică, ştiinţifică, consultativă şi curativ-profilactică; participă activ la elaborarea metodelor 

moderne de diagnostic şi tratament, argumentate ştiinţific, asigură implementarea lor în activitatea 

cotidiană a Instituţiei; asigură realizarea sarcinilor pedagogice, curativ-profilactice şi ştiinţifice ale 

Clinicii Universitare; propune, în conformitate cu necesităţile de diagnostic, tratament şi  cercetări 

ştiinţifice, programul de modernizare a locului de lucru, în scopul asigurării cercetărilor ştiinţifice. 

Corespunzător anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 42/2006, în cadrul Instituției Medico-

Sanitare Publice "Spitalul Clinic Republican", este amplasată și Clinica Universității de Stat de 

Medicină și Farmacie "Nicolae Testemiţanu". 

De menționat că, prin scrisoarea Spitalului Clinic Republican nr. 01/01-11/105 din 05.02.2015 

(nr. CNI 1089 din 09.02.2015), semnată de către directorul instituției medico-sanitare publice vizate, dl 

Serghei Popa, Comisia Națională de Integritate a fost informată despre faptul că, în perioada indicată, 

începând cu 01.01.2011 – prezent, Vladimir Hotineanu nu a fost angajat în cadrul Spitalului.  

Prin altă scrisoare a Spitalului Clinic Republican nr. 01/05-289 din 25.03.2015 (nr. CNI 2592 

din 03.04.2015), semnată de către directorul instituției medico-sanitare publice vizate, dl Andrei 

Usatîi, s-a cominicat că Vladimir Hotineanu își desfășoară activitatea în cadrul spațiilor oferite 

catedrelor clinice ale USMF, prin contractul de comodat nr. 34 din 28.01.2014, încheiat între USMF și 

SCR. 

Din informația prezentată de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae 

Testemiţanu", nr. 06.04.2015 din 06.04.2015 (nr. CNI 2927 din 09.04.2015), în perioada 01.01.2011 – 

prezent, funcția de prorector pentru activitate curativă și instruire postuniversitară la USMF “Nicolae 

Testemițanu” nu a fost exercitată de nici un titular, domeniile respective de responsabilitate fiind 

delegate altor angajați. Alte circumstanțe care ar indica asupra faptului exercitării de către Vladimir 

Hotineanu a funcției nominalizate, în perioada indicată, nu au fost identificate. 

Din explicațiile subiectului controlului, activitatea științifică, conform Constituției (art.70) este 

permisă deputatului și retribuită cu 0,5 salarii. Cercetarea științifică în domeniul sănătate este, de 

regulă, aplicativă și în centrul cercetării este pacientul care este tratat chirurgical sau terapeutic. Din 

data de 1 februarie 2009 sunt degrevat din funcția de prorector la activitate clinică și, deci, nici nu 

sunt retribuit de Universitate. 

Astfel, bazându-se pe situația faptică dar și pe prevederile Regulamentului aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 42 din 12.01.2006, Comisia ajunge la concluzia că activitatea practicată de 

către Vladimir Hotineanu în incinta Spitalului Clinic Republican, în cadrul Clinicii Universităţii de 

Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" (consultarea pacienților, operarea intervențiilor 

chirurgicale), este parte componentă a activității sale didactice în calitate de profesor universitar, 

constituie activitate didactico-științifică, care nu este incompatibilă cu mandatul de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova. 

Cu referire la calitatea de șef al Catedrei chirurgie nr. 2 a USMF “Nicolae Testemițanu”. 

O altă activitate practicată de către Vladimir Hotineanu, pe lângă calitatea de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova, menționată în declarațiile depuse de către acesta pentru anii 2012 – 

2014, potrivit declarantului, ține de domeniul didactic și este desfășurată în cadrul Universității de stat 
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de medicină și farmacie “Nicolae Testemițanu”. 

Din scrisoarea Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 01-9/1900 din 01.12.2014 (nr. 

CNI 7694 din 08.12.2014), semnată de către ministrul Andrei Usatîi rezultă că Vladimir Hotineanu a 

activat în calitate de ministru al Sănătății, în perioada 25.09.2009 – 13.01.2011. Totodată, începând cu 

07.08.1998 activează prin cumul, pe 0,5 salariu, în funcție de profesor universitar, în cadrul USMF  

“Nicolae Testemițanu”, în temeiul ordinului rectorului USMF nr. 672-CU din 07.08.1998.  

Potrivit informațiilor furnizate de către Universitatea de stat de medicină și farmacie “Nicolae 

Testemițanu”, nr. 03-3438 din 18.11.2014 (nr. CNI 7296 din 25.11.2014) și nr. 03-213 din 31.01.2015 

(nr. CNI 970 din 02.02.2015), semnate de către rectorul Ion Ababii, la solicitarea Comisiei de a-i 

comunica “calitățile (funcțiile) deținute în cadrul Universității de stat de medicină și farmacie „Nicolae 

Testemițanu” sau în cadrul instituțiilor subordonate acesteia, anterior sau în prezent, de către cet. 

Hotineanu Vladimir Fiodor, a.n. 01.10.1950 (c.n.p. xxxxxxxxxxxxxxxxx), începând cu 01.01.2011, cu 

anexarea copiilor de pe actele ce au constituit temei pentru angajare”, Comisia a fost informată despre 

faptul că Vladimir Hotineanu, activează în funcție de profesor universitar, catedra Chirurgie nr. 2, pe 

0,5 salariu, prin cumul cu atribuirea funcției de șef de catedră Chirurgie nr. 2, având atribuțiile 

specificate în fișa postului. În partea ce se referă la temeiul angajării, la scrisoarea sa nr. 03-3438 din 

18.11.2014 (nr. CNI 7296 din 25.11.2014), Universitatea de stat de medicină și farmacie „Nicolae 

Testemițanu” a anexat ordinul USMF nr. 672-CU din 07.08.1998, semnat de către rectorul Ion Ababii. 

Potrivit ordinului specificat, nr. 672-CU din 07.08.1998, începând cu 15.06.1998, Valdimir 

Hotineanu este eliberat din funcția de prorector în probleme de medicină clinică și pregătire 

postuniversitară, prin transfer, în legătură cu numirea în funcția de viceministru al Sănătății. În același 

timp, în ordin, se mai dispun următoarele: “domnului Vladimir Hotineanu i se permite lucrul prin 

cumul 0,5 salariu în funcție de profesor universitar al catedrei de chirurgie nr. 4 (salariul precedent), 

însărcinându-i obligațiunile de șef a aceleiași catedre cu retribuția muncii reieșind din 100 ore într-un 

an de studii. Cu consimțământul Domniei Sale va îndeplini, în bază obștească, funcția de prorector în 

probleme de medicină clinică și pregătire postuniversitară.” 

Analizând informațiile prezentate de Universitatea de stat de medicină și farmacie „Nicolae 

Testemițanu”, nr. 03-3438 din 18.11.2014 (nr. CNI 7296 din 25.11.2014) și nr. 03-213 din 31.01.2015 

(nr. CNI 970 din 02.02.2015), Comisia constată discordanța acestora cu informațiile prezentate ulterior 

de aceeași instituție, prin scrisorile nr. 03-974 din 06.04.2015 (nr. CNI 2927 din 09.04.2015) și nr. 03-

115 din 04.05.2015 (nr. CNI 3733 din 08.05.2015).  

Prin urmare, în scrisoarea USMF din nr. 03-974 din 06.04.2015, Comisia a fost informată 

despre faptul că Valdimir Hotineanu a exercitat funcția de șef al Catedrei chirurgie de spital nr. 2, în 

perioada 24.12.1992 – 16.01.1995 și a exercitat obligațiile șefului Catedrei chirurgie de spital nr. 2, în 

perioada 17.01.1995 – 05.03.1998. Iar prin scrisoarea USMF nr. 03-115 din 04.05.2015, Comisiei i s-a 

comunicat că (totuși), Vladimir Hotineanu activează la Catedra de chirurgie nr. 2, în funcție de 

profesor universitar, pe 0,5 unitate, prin cumul, concomitent exercitând atribuțiile de funcție a șefului 

catedrei, ca activitate neremunerată…Funcția de șef al Catedrei de chirurgie nr. 2, în perioada 

01.01.2011 – prezent, a fost vacantă. 

Așadar, Comisia sesizează faptul că Universitatea de stat de medicină și farmacie „Nicolae 

Testemițanu”, prin scrisorile sale, în primul și în al doilea caz – a afirmat că Vladimir Hotineanu 

exercită funcția de șef de catedră Chirurgie nr. 2; în al treilea caz – a afirmat că persoana nominalizată 

anterior a exercitat atât funcția cât și obligațiile de serviciu ale șefului de catedră Chirurgie nr. 2 și în al 

patrulea caz – a afirmat că persoana în cauză exercită atribuțiile de funcție ale șefului catedrei, ca 

activitate neremunerată iar funcția de șef al Catedrei chirurgie nr. 2, în perioada 01.01.2011 – prezent, 

este vacantă. 

Mențiuni despre calitatea de șef de catedră în cadrul USMF “Nicolae Testemițanu”, deținută de 
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Vladimir Hotineanu, se regăsesc pe site-ul oficial al Universității – www.usmf.md, la rubrica 

“Componența senatului”, unde la poziția cu nr. 50, este specificat – “Hotineanu Vladimir, șef Catedra 

de chirurgie nr.2, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru corespondent al 

Academiei de Științe a Moldovei”.  

Totodată, la 09.10.2013, pe site-ul Spitalului Clinic Republican – www.scr.md, a fost publicat 

articolul “Vizita Principesei Moștenitoare Margareta”, în conținutul căruia s-a relatat că “Delegația a 

fost întâlnită și condusă de directorul SCR, dl Serghei Popa, și Șeful catedrei Chirurgie nr. 2, prof. 

Vladimir Hotineanu”.  

Corespunzător fișei de post, a cărei titular este Vladimir Hotineanu, șef al Catedrei chirurgie nr. 

2 a USMF  “Nicolae Testemițanu”, semnată și aprobată la 14.02.2012, titularul are în subordine 

membrii catedrei în care activează. Printre funcțiile exercitate de către șeful Catedrei chirurgie nr. 2, 

enumerate la pct. 5 din fișa de post, sunt specificate și următoarele: înfăptuiește conducerea generală a 

catedrei; reprezintă catedra în relațiile cu alte subdiviziuni ale USMF; elaborează obiectivele strategice 

și specifice de dezvoltare a catedrei; înaintează propuneri privind promovarea, sancționarea sau 

demiterea personalului catedrei; stabilește măsuri de cumulare și utilizare a resurselor financiare și 

încadrarea personalului catedrei; monitorizează respectarea disciplinei de muncă; etc. 

Întru exercitarea atribuțiilor de șef al Catedrei chirurgie nr. 2 a USMF, Vladimir Hotineanu 

coordonează cereri de transfer în alte funcții (de exemplu, cererea cercetătorului științific superior 

Galina xxxxxxxxxxxxxxxxx, din 29.08.2014 și cererea LCȘ Chirurgie reconstructivă a tractului 

digestiv Anatol xxxxxxxxxxxxxxxxx, din 30.08.2014), coordonează cereri de angajare prin cumul 

(cererea vicedirectorului profil chirurgie IMSP ”Sfântă Treime” Gheorghe xxxxxxxxxxxxxxxxx, din 

28.08.2014), contrasemnează fișele de post (fișa conferențiarului universitar Lucian 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, din 14.02.2014), întocmește și semnează graficul de lucru al colaboratorilor 

Catedrei chirurgie nr. 2.   

Din explicațiile subiectului controlului, din 1 februarie 2009 sunt trecut la 0,5 salarii retribuite 

ca profesor, catedra chirurgie, cu atribuirea obligațiunii de șef de catedră – fără retribuirea acestei 

funcții. Țin să accentuez că în cadrul Universității funcția de șef catedră nu este persoană juridică, nu 

este gestionar de finanțe.  

Referindu-se la situația de eventuală incompatibilitate generată de activitatea sa în cadrul 

Universității de stat de medicină și farmacie „Nicolae Testemițanu”, Vladimir Hotineanu mai 

menționează că, conform articolului 70 Incompatibilități și imunități, alin (1) al Constituției Republicii 

Moldova, “calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei altei funcții retribuite, cu 

excepția activității didactice și științifice”. Întru fundamentarea celor menționate, Vladimir Hotineanu 

face trimitere la Dicționarul explicativ, potrivit căruia noțiunea de “retribuire” semnifică „acțiunea de 

a retribui și rezultatul ei” iar noțiunea de “a retribui” semnifică „a plăti cuiva o sumă de bani pentru o 

muncă prestată; a remunera”. 

În declarațiile depuse de către Vladimir Hotineanu pentru anii 2013 – 2014, sunt declarate și 

venituri din activitatea științifică și de creație, în cadrul Academiei de Științe a Moldovei, Consiliului 

Național de Acreditare și Atestare și de la Publicația periodică “Arta Medica”. 

Cu referire la calitatea de membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei. 

Cu referire la activitatea persoanei vizate în cadrul Academiei de Științe a Moldovei, s-au 

stabilit următoarele - Vladimir Hotineanu nu deține funcții în cadrul Academiei și în instituțiile 

subordonate acesteia, nu este salarizat în cadrul Academiei și în instituțiile subordonate. În 

conformitate cu Hotărârea AȘM nr. 1 din 06.12.2012, Vladimir Hotineanu a fost ales în calitate de 

membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (sursa – scrisorile Academiei de Științe a 

Moldovei nr. 2012 – 08/5 din 02.12.2014 (nr. CNI 7584 din 03.12.2014) și nr. 205 – 08/5 din 

16.02.2015 (nr. CNI 1273 din 18.02.2015)). 

http://www.usmf.md/
http://www.scr.md/
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Corespunzător art. 76  din Codul cu privire la știință și inovare nr. 259 din 15.07.2014, 

membrii corespondenți sunt aleși pe viață de Adunarea generală a membrilor titulari și a membrilor 

corespondenți, potrivit propunerilor prezentate de secțiile Academiei de Științe, de organizațiile din 

sfera științei și inovării, de instituțiile de învățământ superior, de cultură, precum și de membrii titulari, 

în conformitate cu Statutul Academiei de Științe. Membrii corespondenți beneficiază de indemnizație 

lunară viageră, indexată anual prin legea bugetului de stat, în cuantum de cel puțin 2500 lei. 

Reieșind din atribuțiile membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, prevăzute 

la art. 77 din Codul cu privire la știință și inovare, Comisia consideră întemeiată încadrarea activității 

dlui Vladimir Hotineanu în cadrul Academiei, în declarațiile depuse, la categoria “activitate 

științifică”. Calitatea de membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, conchide Comisia, 

nu este incompatibilă cu mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

Cu referire la calitatea de membru al Comisiei de acreditare a organizațiilor din sfera 

științei și inovării a Consiliului Național de Acreditare și Atestare. 

Cu referire la activitatea dlui Vladimir Hotineanu în cadrul Consiliului Național de Acreditare 

și Atestare, s-au stabilit următoarele - Vladimir Hotineanu este membru al Comisiei de acreditare a 

organizațiilor din sfera științei și inovării a Consiliului Național de Acreditare și Atestare, numit în 

funcție prin Decretul Președintelui RM nr. 667 din 11.06.2013. Din informația acumulată, Vladimir 

Hotineanu, în calitatea sa de membru al Comisiei de acreditare a organizațiilor din sfera științei și 

inovării, a participat la ședințele de lucru ale acesteia la 27.06.2013, 04.07.2013, 17.10.2013, 

15.11.2013, 29.11.2013 și 20.12.2013 (sursa – scrisorile Consiliului Național de Acreditare și Atestare 

nr. 01-134 din 18.11.2014 (nr. CNI 6947 din 19.11.2014) și nr. 01 – 35 din 05.02.2015 (nr. CNI 1083 

din 09.02.2015)).  

Reieșind din atribuțiile Comisiei de acreditare a organizațiilor din sfera științei și inovării a 

CNAA, prevăzute la art. 97 din Codul cu privire la știință și inovare nr. 259 din 15.07.2014, Comisia 

consideră întemeiată încadrarea activității dlui Vladimir Hotineanu în cadrul Consiliului Național de 

Acreditare și Atestare, în declarațiile depuse, la categoria “activitate științifică”. Calitatea de membru 

al Comisiei de acreditare a organizațiilor din sfera științei și inovării a CNAA, consideră Comisia, nu 

este incompatibilă cu mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.   

Cu referire la calitatea de redactor-șef al publicației periodice “Arta Medica”. 

Cu referire la activitatea persoanei vizate în cadrul Publicației periodice “Arta Medica”, s-au 

stabilit următoarele – Publicația periodică “Arta Medica” a fost înregistrată la Ministerul Justiției al 

RM la 02.12.2002 cu nr. 123, forma juridică de organizare – publicație periodică, conducător – Oleg 

xxxxxxxxxxxxxxxxx (scrisoarea Ministerului Justiției nr. 05/10867 din 13.11.2014 (nr. CNI 6973 din 

20.11.2014)).   

Anterior, la 01.11.2002, în cadrul adunării constituante a Publicației periodice “Arta Medica”, 

în calitate de redactor-șef al acesteia a fost ales Vladimir Hotineanu, care este și co-fondator al 

publicației. La fel, în decursul ședinței de constituire a Publicației periodice “Arta Medica”, s-a hotărât 

de “a întări” (aproba) Statutul publicației.  

De menționat că potrivit Statutului Publicației periodice “Arta Medica”, aceasta este destinată 

să mediatizeze lucrări practico-științifice medicale. Conform reglementărilor Statutului, în atribuțiile 

redactorului-șef al publicației (Vladimir Hotineanu) intră și următoarele: conduce activitatea revistei în 

ansamblu reprezentând interesele ei în organele de stat și non-guvernamentale din țară, precum și în 

diferite organizații de peste hotare; duce tratative care țin de activitatea revistei și încheie contracte; 

gestionează împreună cu contabilul-șef patrimoniile și mijloacele financiare ale revistei.  

Pct. 5 din Statutul Publicației periodice “Arta Medica” stabilește că, revista constituie o 

publicație periodică cu drepturi de persoană juridică, are cont în bancă, inclusiv valutar, ștampilă, etc. 

Din informația publicată pe site-ul www.artamedica.md, din 07.11.2014, rubrica “Despre 

http://www.artamedica.md/
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revista “Arta Medica””, rezultă că Publicația periodică “Arta Medica” a fondat revista științifico-

practică medicală on-line, cu aceeași denumire. În calitate de redactor-șef este nominalizat Vladimir 

Hotineanu.  

La rubrica revistei on-line “Arta Medica”- “Informații pentru autori”, la pct.3, se informează că 

“Manuscrisele, împreună cu o cerere de publicare din partea autorilor, vor fi predate sau vor fi 

adresate secretariatului revistei pe adresa MD-2025, Chișinău, str. N. Testemițanu 29, Spitalul Clinic 

Republican, et. 12, tel.: 72-92-47; 20-55-22; 0-7951-4373”. 

De menționat, că potrivit informației prezentate de Spitalul Clinic Republican, nr. 01/05-289 

din 25.03.2015 (nr. CNI 2592 din 03.04.2015), semnată de directorul Andrei Usatîi,“Arta Medica”este 

o publicație periodică absolut independentă și nu are nici o legătură directă cu activitatea SCR. 

Corespunzător informației Inspectoratului fiscal principal de stat, inclusiv din informația 

accesată din baza de date a Î.S. „Fiscservinform”, Publicația periodică “Arta Medica”, în perioada 

2011 – 2014, a înregistrat venituri, a prezentat dări de seama, care au fost semnate de către 

conducătorul agentului economic – xxxxxxxxxxxxxxxxx Oleg și contabilul-șef – 

xxxxxxxxxxxxxxxxxMaria (scrisoarea IFPS nr. 26-15/1-10/2379/9356 din 12.12.2014 (nr. CNI 8079 

din 17.12.2014)).  

Cu referire la calitatea de conducător al gospodăriei țărănești “Hotineanu V.T.”. 

Prin accesarea bazei de date sus-menționate, s-a stabilit că Vladimir Hotineanu este conducător 

al Gospodăriei țărănești “Hotineanu V.T.”, c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxx, fondată la 25.04.2002, genuri de 

activitate – cultura plantelor cerealiere. Potrivit scrisorii IFPS nr. 26-15/1-10/2379/9356 din 

12.12.2014 (nr. CNI 8079 din 17.12.2014), Gospodăria țărănească “Hotineanu V.T.”, în perioada 2011 

– 2014, nu a prezentat dări de seamă.    

Împrejurări care ar indica asupra faptului că G.Ț. “Hotineanu V.T.”, în persoana conducătorului 

Vladimir Hotineanu, practică activități antreprenoriale, nu au fost stabilite. Circumstanțele identificate, 

în cazul de eventuală exercitare de către Vladimir Hotineanu a calității de conducător al G.Ț. 

“Hotineanu V.T.”, în opinia Comisiei, exclud incompatibilitatea cu mandatul de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova.   

Pentru încadrarea corectă a celor constate în cadrul controlului, Comisia consideră relevant  

precedentul Curții Constituționale a Republicii Moldova, la care a făcut trimitere și Comisia juridică, 

numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova, în scrisoarea CJ10 nr. 96 din 17.03.2014 (nr. 

CNI 961 din 18.03.2014), fiindu-i solicitată opinia în examinarea de către Comisia Națională de 

Integritate a unui caz similar.   

Astfel, potrivit Hotărârii Curții Constituționale nr. 24 din 06.11.2003 (Monitorul Oficial 

234/19 din 24.11.2003), restrângerea dreptului deputaților de a fi reprezentanți în judecată este 

condiționată, în primul rând de statutul acestora. ….. Prin urmare, întrucât este retribuită, calitatea 

de deputat este incompatibilă cu funcția de avocat. … După cum rezultă  din  dispozițiile legale 

precitate, avocatul  ales deputat  nu  poate să-și exercite profesia sa, deoarece și calitatea  de deputat,  

și  profesia  de avocat exclud exercitarea simultană  a  altor funcții remunerate. Făcând o paralelă cu 

circumstanțele cauzei, interdicția privind practicarea calității de avocat (ca și calitatea de șef al 

Catedrei chirurgie nr. 2 a USMF “Nicolae Testemițanu” și redactor-șef al Publicației periodice “Arta 

Medica”, deținute și exercitate de către Vladimir Hotineanu), a fost încadrată de către Curtea 

Constituțională la lit. d) art. 3 al Legii nr. 39 din 07.04.1994. În speță, Curtea nu a condiționat 

obligativitatea retribuirii de facto a calității de avocat pentru existența unei situații de incompatibilitate, 

calificând-o din start drept funcție remunerată. 

Corespunzător Hotărârii Curții Constituționale nr. 9 din 08.04.2010 (Monitorul Oficial 56-

57/8 din 20.04.2010), calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții 

retribuite, cu excepția activității didactice și științifice, și încetează în cazurile expres prevăzute, 
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inclusiv în caz de incompatibilitate (art.69 alin.(2), art.70 alin.(1), Constituție). …. În conformitate cu 

art. 70 alin.(2) și art. 99 alin.(2) din Constituție, alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică. 

…. Incompatibilitățile și restricțiile impuse persoanelor care exercită funcții de demnitate publică sânt 

reglementate prin Legea organică nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de 

interese5. Potrivit art.19 al acestei legi, incompatibilitățile privind funcțiile publice sânt cele stabilite 

prin Constituția Republicii Moldova, prin legile ce reglementează activitatea autorităților publice în 

care persoanele ce dețin funcții de demnitate publică sau funcții publice își desfășoară activitatea, 

prin legea în cauză, precum și prin alte legi. …. Consacrarea constituțională a incompatibilităților ce 

țin de exercitarea mandatului de deputat, a celui de Președinte al Republicii Moldova sau de membru 

al Guvernului, a funcțiilor de judecător, procuror etc. constituie o garanție a îndeplinirii de către 

legislativ, executiv și autoritatea judecătorească a prerogativelor ce le revin potrivit prevederilor 

Constituției. 

De menționat este și interpretarea dată de Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului 

Republicii Moldova (scrisoarea CJ10 nr. 96 din 17.03.2014) și anume: Munca prestată de deputat în 

Parlament este o muncă zilnică și remunerată, a cărei durată este egală cu 40 ore pe săptămână, iar 

desfășurarea oricăror altor activități remunerate, cu excepția activităților didactice și științifice, duce 

la apariția incompatibilității. 

Ținând cont de cele menționate, incompatibilitatea prevăzută la alin. (1) art. 70 al Constituției 

Republicii Moldova și lit. d) art. 3 al Legii nr. 39 din 07.04.1994, nu este condiționată, consideră 

Comisia, de primirea unei remunerări bănești, fiind suficientă practicarea unei asemenea activități. 

Generalizând circumstanțele faptice, Comisia constată următoarele: 

1. Vladimir Hotineanu este deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a 

XX-a, începând cu 09.12.2014 - data validării mandatului. 

2. Anterior, Vladimir Hotineanu a deținut mandatul de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova de legislatura a XIX-a, în perioada 24.12.2010 (data validării mandatului de deputat) –  

29.12.2014 (ziua întrunirii legale a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XX-a). 

3. Vladimir Hotineanu este profesor universitar, șef al Catedrei chirurgie nr. 2 a USMF 

“Nicolae Testemițanu” (anterior Catedra Chirurgie nr. 4), începând cu 07.08.1998, cu retribuția muncii 

reieșind din 100 ore într-un an de studii. 

4. Vladimir Hotineanu este redactor-șef al Publicației periodice “Arta Medica”, începând 

cu 01.11.2002. 

În temeiul prevederilor art. 7 din Constituția Republicii Moldova, care fundamentează că nici o 

lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică și alin. 

(2) art. 4 din Legea privind actele legislative nr. 780 din 27.12.2001, care prevede că actul legislativ 

trebuie să corespundă dispozițiilor constituționale, pentru încadrarea legală corectă a constatărilor pe 

cazul dat, Comisia va da prioritate prevederilor Constituției în raport cu Legea nr. 39 din 07.04.1994 

despre statutul deputatului în Parlament, în partea ce se referă la încetarea calității de deputat în 

situații de incompatibilitate. 

Astfel, se va da prioritate prevederilor alin. (2) art. 69 din Constituției Republicii Moldova, și 

anume – „calitatea de deputat încetează…..în caz de…..incompatibilitate”, și nu reglementărilor de la 

alin. (2) art. 5 din Legea nr. 39/1994, care prevăd că “În cazul în care deputatul se află în 

incompatibilitate și nu a depus, în termenul menționat la alin. (1), cererea de demisie din funcția 

incompatibilă cu mandatul de deputat, după expirarea acestui termen este suspendat de drept din 

funcția incompatibilă”, care, în opinia Comisiei contravin Constituției prin faptul că exclud 

posibilitatea încetării calității de deputat în oricare situație de incompatibilitate.  
Luând în considerație circumstanțele faptice stabilite și cele de drept, dându-le apreciere prin 

prisma prevederilor art. 19 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, alin. (1) 
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art. 70 al Constituției Republicii Moldova, lit. d) art. 3 și art. 5 ale Legii nr. 39 din 07.04.1994 despre 

statutul deputatului în Parlament, ținând cont și de precedentul Curții Constituționale a Republicii 

Moldova (Hotărârea Curții Constituționale nr. 24 din 06.11.2003 și Hotărârea Curții Constituționale nr. 

9 din 08.04.2010), Comisia constată încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către 

Vladimir Hotineanu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a, 

manifestată prin: 

1. exercitarea funcției de șef al Catedrei chirurgie nr. 2 a USMF “Nicolae Testemițanu” 

(anterior Catedra chirurgie nr. 4), începând cu 07.08.1998, cu retribuția muncii reieșind din 100 ore 

într-un an de studii. Exercitarea funcției este dovedită prin:  

 ordinul rectorului USMF nr. 672-CU din 07.08.1998, prin care Vladimir Hotineanu i-au fost 

încredințate obligațiunile funcției de șef al Catedrei chirurgie nr. 2 a USMF “Nicolae Testemițanu” 

(anterior Catedra chirurgie nr. 4);  

 informațiile USMF “Nicolae Testemițanu”, nr. 03-3438 din 18.11.2014 (nr. CNI 7296 din 

25.11.2014) și nr. 03-213 din 31.01.2015 (nr. CNI 970 din 02.02.2015), potrivit cărora Vladimir 

Hotineanu, activează în funcție de profesor universitar, catedra Chirurgie nr. 2, pe 0,5 salariu, prin 

cumul cu atribuirea funcției de șef de catedră Chirurgie nr. 2, având atribuțiile specificate în fișa 

postului;  

 fișa postului a cărei titular este șeful Catedrei chirurgie nr. 2 a USMF  “Nicolae Testemițanu”, 

semnată de către Vladimir Hotineanu la 14.02.2012, iar în particular, prin competențele atribuite 

titularului funcției, cum ar fi: înaintează propuneri privind promovarea, sancționarea sau demiterea 

personalului catedrei; stabilește măsuri de cumulare și utilizare a resurselor financiare și încadrarea 

personalului catedrei; monitorizează respectarea disciplinei de muncă; coordonează cereri de transfer 

în alte funcții; coordonează cereri de angajare prin cumul; contrasemnează fișele de post; întocmește 

și semnează graficul de lucru al colaboratorilor Catedrei chirurgie nr. 2, etc.; 

 informația de pe site-ul oficial al Universității – www.usmf.md, la rubrica “Componența 

senatului”, unde la poziția cu nr. 50, este specificat – “Hotineanu Vladimir, șef Catedra de chirurgie 

nr.2, ………..”; 

 articolul din 09.10.2013 “Vizita Principesei Moștenitoare Margareta”, publicat pe site-ul 

Spitalului Clinic Republican – www.scr.md, în conținutul căruia s-a relatat că “Delegația a fost 

întâlnită și condusă de directorul SCR, dl Serghei Popa, și Șeful catedrei Chirurgie nr. 2, prof. 

Vladimir Hotineanu”. 

Comisia consideră că, în cazul dat, calitatea (funcția) de șef al Catedrei chirurgie nr. 2 a USMF  

“Nicolae Testemițanu”, exercitată de către Vladimir Hotineanu, constituie funcție administrativă și nu 

are nimic în comun cu activitatea didactică practicată în calitate de profesor universitar, care este 

permisă prin lege și la care persoana vizată (declarantul) a atribuit-o.  

( DEX - DIDÁCTIC, -Ă, didactici, -e, adj. 1. Privitor la învățământ. ♦ Care este menit să instruiască. Literatură didactică. 

♦ (Peior.) Arid, sec. – Din fr. didactique. ACTIVITÁTE, activități, s. f. 1. Ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale 

făcute în scopul obținerii unui anumit rezultat; folosire sistematică a forțelor proprii într-un anumit domeniu, participare 

activă și conștientă la ceva; muncă, ocupație, îndeletnicire, lucru. ♦ Sârguință, hărnicie.) 

Reiterează Comisia faptul că, dl Vladimir Hotineanu consideră că, deoarece nu este remunerat 

pentru exercitarea funcției de șef al Catedrei chirurgie nr. 2 a USMF  “Nicolae Testemițanu”, aceasta 

nu poate fi atribuită la categoria funcțiilor retribuite, interzise prin art. 70 al Constituției, ca 

generatoare a situațiilor de incompatibilitate. Drept argumentare, persoana vizată face trimitere la 

Dicționarul explicativ, potrivit căruia noțiunea de “retribuire” semnifică „acțiunea de a retribui și 

rezultatul ei” iar noțiunea de “a retribui” semnifică „a plăti cuiva o sumă de bani pentru o muncă 

prestată; a remunera”. 

http://www.usmf.md/
http://www.scr.md/
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În situația dată, Comisia mai specifică și următoarele sensuri atribuite noțiunilor de “funcţie 

retribuită/remunerată”, potrivit aceleiași surse – DEX-ul și anume: 

1. FÚNCȚIE, funcții, s. f. Activitate administrativă pe care o prestează cineva în mod regulat și organizat într-o 

instituție, în schimbul unui salariu; serviciu, slujbă, post2. ♦ Grad pe care îl deține cineva într-o ierarhie administrativă. 
2. FÚNCȚIE s.f. Activitate dusă de cineva pentru a se achita de obligațiile impuse de serviciul pe care îl are; 

însărcinare, sarcină; slujbă. 
3. FÚNCȚIE, funcții, s. f. (Și în forma funcțiune) 1. grad pe care îl deține cineva într-o ierarhie administrativă. Funcția 

de administrator. 
4. funcți(un)e f. exercițiul unui post, al unei sarcini publice; 
5. *funcțiúne f. Exercițiu uneĭ însărcinărĭ regulare și continue date de stat ori de un particular. 
6. RETRIBUÍT, -Ă, retribuiți, -te, adj. (Despre oameni) Care primește o retribuție în schimbul muncii prestate. 

(despre o muncă prestată) pentru care- se primește retribuție. – V. retribui. 
7. retribuì v. a da o răsplată, un salariu. 
8. RETRIBUÍ vb. 1. a onora, a plăti, a remunera. (A ~ o muncă prestată.) 2. v. salariza. 
9. REMUNERÁ, remunerez, vb. I. Tranz. A retribui; a plăti. – Din fr. rémunérer, lat. remunerare. 
10. REMUNERÁ vb. I. tr. A retribui un serviciu, o muncă prestată etc. ♦ A plăti, a răsplăti. [Cf. fr. rémunérer, lat. 

remunerare]. 
Prin urmare, Comisia deduce și faptul că retribuirea/remunerarea poate fi materializată nu doar 

prin plata unei sume de bani pentru o muncă prestată, iar situația de incompatibilitate admisă în cazul 

dat, consideră Comisia, este dovedită. 

2. exercitarea funcției de redactor-șef al Publicației periodice “Arta Medica”, începând cu 

01.11.2002, dovedită prin: 

 informația Ministerului Justiției nr. 05/10867 din 13.11.2014 (nr. CNI 6973 din 20.11.2014), la 

care a fost anexată copia de pe Statutul Publicației periodice “Arta Medica”, potrivit căruia calitatea de 

redactor-șef este deținută de Vladimir Hotineanu;  

 informația publicată pe site-ul www.artamedica.md, din 07.11.2014, rubrica “Despre revista 

“Arta Medica””, din care rezultă că Publicația periodică “Arta Medica” a fondat revista științifico-

practică medicală on-line, cu aceeași denumire. În calitate de redactor-șef este nominalizat Vladimir 

Hotineanu;  

 informația IFPS nr. 26-15/1-10/2379/9356 din 12.12.2014 (nr. CNI 8079 din 17.12.2014), din 

care reiese că publicația periodică “Arta Medica” este activă, în perioada 2011 – 2014 a înregistrat 

venituri și a prezentat dări de seama; 

  declarațiile depuse de către Vladimir Hotineanu, pentru anii 2013 – 2014, în care acesta și-a 

declarat calitatea sa de redactor-șef al Publicației periodice “Arta Medica”.  

Conform reglementărilor Statutului, în atribuțiile redactorului-șef al publicației (Vladimir 

Hotineanu) intră și următoarele: conduce activitatea revistei în ansamblu reprezentând interesele ei în 

organele de stat și non-guvernamentale din țară, precum și în diferite organizații de peste hotare; duce 

tratative care țin de activitatea revistei și încheie contracte; gestionează împreună cu contabilul-șef 

patrimoniile și mijloacele financiare ale revistei. 

Comisia consideră că, în cazul dat, calitatea de redactor-șef al Publicației “Arta Medica”, 

exercitată de către Vladimir Hotineanu, pentru care nu a fost remunerat, reieșind din prevederile 

Statutului publicației și atribuțiile exercitate de către redactorul-șef, constituie funcție administrativă în 

cadrul organizației necomerciale și nu ține de domeniul activității științifice sau de creație premise prin 

lege, la care persoana vizată (declarantul) a atribuit-o.  

( DEX – ȘTIINȚIFÍC, -Ă, științifici, -ce, adj. Care aparține științei, privitor la știință; bazat pe principiile științei. [Pr.: ști-in-] 
– Din fr. scientifique (după știință). CREÁȚIE, creații, s. f. Acțiunea de a crea opere artistice, științifice etc.; (concr.) produs 

(valoros) al muncii creatoare, operă creată. ♦ Interpretare (cu măiestrie) a unui rol într-o piesă de teatru, într-un film.  
CREÁȚIE s. 1. v. invenție. 2. v. geneză. 3. operă, realizare. (Tot ce vezi aici e ~ mea.) 4. v. operă. CREÁȚIE ~i f. 1) Proces de a 

crea. 2) Obiect creat. ~ artistică. ~ literară. ◊ ~ populară operă artistică creată de popor.) 
Prin urmare, consideră Comisia că situația de incompatibilitate admisă în cazul dat este 
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dovedită. 

3. nesoluționarea situațiilor de incompatibilitate, în termen de 30 de zile de la data validării 

mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a, până în data de 

09.01.2015, prin demisionarea din funcțiile de șef al Catedrei chirurgie nr. 2 a USMF “Nicolae 

Testemițanu” și redactor-șef al Publicației periodice “Arta Medica”. 

Concluzionând, Vladimir Hotineanu, fiind deputat în Parlamentul Republicii Moldova de 

legislatura a XX-a începând cu 09.12.2014, contrar prevederilor alin. (1) art. 70 al Constituției 

Republicii Moldova și lit. d) art. 3 și alin. (1) art. 5 ale Legii nr. 39 din 07.04.1994 despre statutul 

deputatului în Parlament, exercită funcții incompatibile cu mandatul de deputat și anume: șef al 

Catedrei chirurgie nr. 2 a USMF “Nicolae Testemițanu” și redactor-șef al Publicației periodice “Arta 

Medica”.  

Mai punctează Comisia că calitățile incompatibile cu mandatul de deputat sus-enumerate, au 

fost exercitate de către Vladimir Hotineanu inclusiv în decursul deținerii de către acesta a mandatului 

de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a, în perioada 24.12.2010 –  

29.12.2014. 

În cadrul controlului, domnului Vladimir Hotineanu i s-a propus de a face cunoștință cu 

materialele dosarului, i s-au comunicat situațiile de eventuală incompatibilitate, vis-a-vis de care 

Dumnealui s-a expus în scris, anexând la materialele dosarului o explicație, înregistrată cu nr. 57 din 

18.03.2015. 

În baza prevederilor pct. pct. 4 lit. d), 27, 28, 52, 53 și 57 din Regulamentul Comisiei Naționale 

de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011; art. 7 și alin. (2) art. 69 din Constituția 

Republicii Moldova; alin. (2) art. 4 din Legea privind actele legislative nr. 780 din 27.12.2001, alin. 

(1) art. 6 și art. 7 ale Legii 39 din 07.04.1994 despre statutul deputatului în Parlament, Comisia, 

 

DISPUNE:  

 

1. Constatarea faptului încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către Vladimir 

Hotineanu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a, prin exercitarea 

simultană cu mandatul de deputat, a funcțiilor de șef al Catedrei chirurgie nr. 2 a USMF “Nicolae 

Testemițanu” și redactor-șef al Publicației periodice “Arta Medica”, funcții  incompatibile cu mandatul 

de deputat. 

2. Comunicarea Actului de constatare dlui Vladimir Hotineanu, cu informarea acestuia despre 

posibilitatea contestării Actului. 

3. Informarea petiționarului despre rezultatele controlului. 

4. După rămânerea definitivă a Actului de constatare, a-l remite Comisiei juridice pentru numiri și 

imunități a Parlamentului Republicii Moldova, în vederea încetării calității de deputat a domnului 

Vladimir Hotineanu, în legătură cu incompatibilitățile constatate și Biroului permanent al 

Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare. 

 

Președintele    

Comisiei Naționale de Integritate                                                                            Anatolie DONCIU 

 

 


