ICPC regreta lipsa de transparenta in numirea membrilor in Comisia Nationala de
Integritate

22.06.2012 / Iniciativa Civic pentru un Parlament Curat (ICPC), din care fac parte 7 organizacii neguvernamentale, salut
retragerea din lista candidaturilor propuse de majoritatea parlamentar a lui Ion Priscaru, care în anul 2009, în cadrul
Campaniei &bdquo;Cunoa_te-ci candidatul&rdquo; desf_urat de ICPC, a fost inclus în lista candidacilor care nu
corespund criteriilor de integritate stabilite de ICPC.

Amintim c pe 17 mai a.c., ICPC a cerut parlamentarilor s revad lista candidaturilor desemnate pentru funccia de membru
al Comisiei Naionale de Integritate (CNI) _i s promoveze persoane cu o reputacie irepro_abil, întrucât CNI are misiunea
important de verificare _i de control a declaraciilor cu privire la venituri _i proprieti, _i a declaraciilor de interese ale
demnitarilor, judectorilor, procurorilor, funccionarilor publici _i ale unor persoane cu funccie de conducere.
ICPC
consider binevenit decizia Parlamentului de a numi membrii Comisiei Naionale de Integritate, îns regret lipsa de
transparen în cazul selectrii candidailor. În condiiile în care crearea CNI constituie una din principalele msuri pentru
combaterea _i prevenirea corupciei, numele i CV-ul candidailor trebuiau fcute publice, cu suficient timp înainte de
audierea acestora în Comisia juridic, numiri _i imunitci a Parlamentului i votarea de ctre Parlament, pentru discuii publice
cu implicarea societii civile.

Iniciativa Civic pentru un Parlament Curat (ICPC) a fost lansat in luna noiembrie 2008 de 7 organizacii
neguvernamentale: Asociacia pentru Democracie Participativ ADEPT, Asociacia Presei Independente, Centrul de Analiz
_i Prevenire a Corupciei, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Investigacii Jurnalistice, Centrul de
Promovare a Libertcii de Exprimare _i a Accesului la Informacie "Acces-info" _i Fundacia Soros-Moldova. ICPC a
desf_urat Campania "Cunoa_te-ci candidatul!" în cadrul creia au monitorizat listele electorale în alegerile parlamentare din
5 aprilie _i 29 iulie 2009 _i în scrutinul parlamentar din 28 noiembrie 2010. Cele trei edicii ale Campaniei "Cunoa_te-ci
candidatul!" au fost realizate cu suportul financiar al Fundaciei Soros-Moldova.
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