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Anexă la Hotărârea nr. 4/26.11.2020

Regulamentul de organizare şi desfășurare a ședințelor Consiliului Naţional de Integritate prin mijloace electronice

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. – În conformitate cu art. 4 alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului
Naţional de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2011, cu modificările și
completările ulterioare, ședințele Consiliului Național de Integritate, denumit în continuare Consiliul, pot avea loc,
în situații excepționale, în sistem online sau prin consultarea prin e-mail a membrilor Consiliului, cu utilizarea unei
proceduri de adoptare tacită în termen de 5 zile de la comunicarea documentelor aferente, de către Președintele
Consiliului.
Art. 2. Ședințele online se desfășoară prin intermediul terminalelor informatice tip tabletă, puse la
dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, prin Sistemul de videoconferință Polycom.
CAPITOLUL II
Pregătirea ședințelor online ale Consiliului
Art. 3. – (1) Pentru situația organizării ședințelor în sistem online, convocatorul va conține în mod
obligatoriu mențiunea asupra acestui aspect.
(2) Documentele înscrise pe ordinea de zi se transmit membrilor în format electronic, cu cel puțin două zile
înainte de data desfășurării ședințelor.
(3) Înaintea desfășurării ședințelor online, Secretariatul Consiliului verifică funcționalitatea aplicației de
videoconferință, calitatea conexiunii, a imaginii și a sunetului transmis.

CAPITOLUL II
Desfășurarea ședințelor online ale Consiliului
Art. 4. – (1) Ședințele Consiliului se desfășoară online cu participarea membrilor Consiliului, prin
întrunirea cvorumului prevăzut de lege, precum și cu asigurarea prezenței de către Secretariatul Consiliului și a
conducerii Agenției Naționale de Integritate.
(2) După verificarea îndeplinirii cvorumului prevăzut de lege, prin constatarea logării membrilor
Consiliului prin voce și imagine, Președintele Consiliului sau Președintele de ședință, după caz, deschide
dezbaterile.
(3) Situația cvorumului se consemnează de către Secretariatul Consiliului într-o listă de prezență, pe baza
datelor transmise de către Serviciul de Telecomunicații Speciale privind situația logării membrilor.
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(4) Secretariatul Consiliului ține evidența prezenței membrilor la ședinței Consiliului.
(5) În situația în care conexiunea este întreruptă pentru unul sau mai mulți membri participanți la ședință,
votul se suspendă, iar discuțiile vor fi reluate după restabilirea conexiunii.
(6) Numărarea și rezultatul votului exprimat nominal, verbal, de fiecare membru, este anunțat de către
Președintele Consiliului sau Președintele de ședință, după caz.
(7) După finalizarea dezbaterilor și a votului asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, Președintele
declară ședința închisă.
(8) Secretariatul Consiliului informează Serviciul de Telecomunicații Speciale despre finalizarea
ședințelor, în vederea închiderii sesiunii de videoconferință.
(9) Secretariatul Consiliului raportează Serviciului de Telecomunicații Speciale despre defecțiunile tehnice
apărute în procesul de utilizare a aplicației de videoconferință pentru remedierea acestora.
(10) În situația în care conexiunea împiedică desfășurarea ședinței în condiții optime, ședința poate fi
reconvocată în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

CAPITOLUL III
Atribuțiile Secretariatului Consiliului Național de Integritate
Art. 5. - Secretariatul Consiliului asigură buna desfăşurare a ședințelor online ale Consiliului şi se îngrijeşte
de următoarele:
a) transmiterea de către Serviciul de Telecomunicații Speciale a înregistrărilor ședințelor Consiliului și
arhivarea acestora;
b) punerea la dispoziție a instrucțiunilor tehnice și acordarea de asistență membrilor Consiliului privind
conectarea la sistemul de videoconferință;
c) alte facilităţi strict necesare pentru desfășurarea în bune condiții a ședințelor online ale Consiliului, în
limita atribuţiilor prevăzute de lege.
CAPITOLUL IV
Alte dispoziții
Art. 6. – Dezbaterile Consiliului desfășurate prin mijloace electronice se înregistrează audio-video de către
Serviciul de Telecomunicații Speciale și se transmit Secretariatului Consiliului, pe suport electronic, și se
consemnează în procese-verbale.
Art. 7. – Actele și documentele emise de Consiliu, precum și comunicările dintre Consiliu şi alte entităţi
publice sau private sunt semnate olograf sau prin semnătură electronică calificată de Preşedintele Consiliului şi
sunt înregistrate, expediate şi arhivate prin grija Secretariatului Consiliului.
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CAPITOLUL V
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 8. – Celelalte dispoziții privind organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului, prevăzute în

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Naţional de Integritate, cu modificările și competările
ulterioare, rămân în vigoare și sunt aplicabile în mod corespunzător organizării şi desfășurarii ședințelor
Consiliului Naţional de Integritate prin mijloace electronice.
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