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Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Naţional de Integritate

CAPITOLUL I
Atribuții
Art 1. - (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită
în continuare Legea nr. 144/2007, Consiliul Naţional de Integritate, denumit în continuare Consiliul, adoptă
hotărâri şi recomandări care se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Integritate, la secţiunea
„CNI”, respectiv, după caz, și în Monitorul Oficial al României, în condiţiile legii.
(2) Membrii Consiliului își desfăşoară activitatea în Plen și în comisiile de lucru ale acestuia.
Art 2. - (1) Consiliul, potrivit Legii nr. 144/2007, adoptă hotărâri privind:
a) alegerea preşedintelui Consiliului, precum şi delegarea unor însărcinări către membrii Consiliului;
b) înfiinţarea unor comisii de lucru în cadrul Consiliului;
c) regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului şi ale comisiilor Consiliului, precum şi
normele interne de conduită;
d) regulamentele de concurs sau de examen pentru selectarea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a
personalului Agenţiei;
e) propunerea de numire a preşedintelui şi a vicepreşedintelui Agenţiei, în baza rezultatelor concursului
sau a examenului;
f) constatarea suspendării din funcţie a preşedintelui sau a vicepreşedintelui Agenţiei;
g) propunerea revocării din funcţie a preşedintelui şi a vicepreşedintelui Agenţiei;
h) revocarea preşedintelui Consiliului;
i) adoptă o hotărâre prin care Consiliul ia act de obiectivele de management elaborate şi asumate de
preşedintele Agenţiei şi prezentat plenului Consiliului, în termen de 30 de zile de la depunerea jurământului de
către acesta în faţa plenului Senatului;
j) componența comisiei de evaluare din cadrul Consiliului care constată în baza raportului de audit extern
independent, incapacitatea managerială a președintelui sau a vicepreședintelui Agenției, precum și componența
comisiei care desfășoară o activitate de evaluare a averii, a intereselor și a incompatibilităților pentru președintele
și vicepreședintele Agenției, precum şi pentru personalul acesteia;
k) constatarea neîndeplinirii atribuţiilor de către un membru al Consiliului, prin absenţa nemotivată la
trei şedinţe consecutive sau la oricare şase şedinţe ale Consiliului în cursul unui an;
l) ia act de strategia Agenției privind procedurile de evaluare a averii, a conflictelor de interese și a
incompatibilităților, întocmită de președintele acesteia și formulează recomandări;
m) analizează raportul anual de audit al Agenției;
n) orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin prezentul Regulament.
Art 3. - (1) Consiliul, potrivit Legii nr. 144/2007, adoptă recomandări privind:
a) strategia şi activitatea Agenţiei privind evaluarea averilor, a conflictelor de interese şi a
incompatibilităţilor;
b) modificările legislative privind prevenirea şi verificarea conflictelor de interese şi a
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incompatibilităţilor, respectiv privind controlul averilor, în baza sesizărilor venite din partea preşedintelui
Agenţiei;
c) măsurile şi acţiunile necesare pentru creşterea eficienţei şi a eficacităţii Agenţiei, în baza informărilor
din partea preşedintelui Agenţiei sau în baza concluziilor rapoartelor anuale de audit extern independent;
d) practicile şi procedurile administrative pentru aplicarea legislaţiei privind domeniile conflictelor de
interese, a incompatibilităţilor şi declarării averilor, precum şi a prevederilor din alte acte normative aflate în
strânsă legătură cu aceste domenii;
e) strategia privind procedurile de evaluare a averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor de
către Agenţie;
f) orice alte atribuţii stabilite prin lege sau orice alte însărcinări stabilite prin prezentul Regulament.
(2) Recomandările prevăzute la alin. (1) lit. b) se transmit iniţiatorilor prevăzuţi de lege.

CAPITOLUL II
Convocarea şedinţelor şi ordinea de zi
Art 4. - (1) Convocarea şedinţelor Consiliului se face de către preşedintele Consiliului sau de cel puţin un
sfert din totalul membrilor săi, conform art. 40 din Legea nr. 144/2007, astfel:
a) cu cel puţin şapte zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a şedinţelor ordinare;
b) cu cel puţin trei zile lucrătoare înaintea datei şedinţelor extraordinare;
c) cu cel puţin 24 de ore înaintea şedinţelor convocate pentru situaţii excepţionale.
(2) Convocatorul conţine în mod obligatoriu:
a) data, locul şi ora desfăşurării şedinţei;
b) ordinea de zi propusă şi documentaţia de suport pentru fiecare dintre subiectele propuse pe ordinea
de zi.
(3) Ședințele Consiliului se desfășoară, de regulă, la sediul Agenției. Ședințele Consiliului 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. 5. - (1) Convocarea se face prin telefon, fax sau poştă electronică, la adresele comunicate prin
formularul de corespondenţă de către membrii Consiliului, conform fişei prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezentul Regulament.
(2) Conducerea Agenţiei este informată despre data desfăşurării şedinţei și va asigura prezența
președintelui, a vicepreședintelui sau a secretarului general al Agenției.
(3) Membrii Consiliului pot solicita conducerii Agenţiei puncte de vedere în legătură cu anumite subiecte
de pe ordinea de zi.
Art 6. - (1) Ordinea de zi se aprobă cu votul majorităţii celor prezenţi la începutul fiecărei şedinţe şi se
consemnează în procesul-verbal.
(2) În cadrul fiecărei şedinţe se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, după care acesta va fi
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semnat de către Preşedintele Consiliului.
CAPITOLUL III
Participarea şi cvorumul
Art 7. - (1) Fiecare membru al Consiliului are obligaţia de a confirma participarea sa ori a supleantului la
şedinţă, cu cel puţin trei zile înainte de data desfăşurării acesteia.
(2) Atunci când membrul titular lipseşte motivat, el este înlocuit de supleantul său.
(3) Confirmarea participării la şedinţă atât în cazul membrului titular, cât şi al supleantului acestuia se
face prin fax sau poştă electronică, secretariatului sau preşedintele Consiliului, care are obligaţia verificării
cvorumului.
Art. 8. - (1) Situaţia cvorumului se comunică preşedintelui Consiliului cu cel puţin 24 de ore înaintea
şedinţei, de către Secretariatul Consiliului.
(2) În cazul lipsei cvorumului, preşedintele Consiliului poate decide amânarea şedinţei cu cel mult 15 zile
calendaristice.
(3) Situaţia cvorumului se consemnează într-o listă de prezenţă, care este semnată de către membrii
prezenţi.
(4) Situaţia participării la şedinţele Consiliului se consemnează şi în procesele-verbale ale şedinţelor care
sunt publicate pe pagina de internet a Agenţiei.

CAPITOLUL IV
Desfăşurarea şedinţelor
Art 9. - (1) Dezbaterea subiectelor de pe ordinea de zi respectă următoarea ordine:
a) aprobarea şi semnarea procesului-verbal al şedinţei anterioare, precedate de îndreptarea eventualelor
erori de consemnare;
b) aprobarea ordinii de zi;
c) dezbaterea subiectelor a căror soluţionare se face prin adoptare de hotărâri;
d) dezbaterea subiectelor a căror soluţionare se face prin adoptare de recomandări;
e) realizarea informărilor asupra activităţilor curente;
f) dezbaterea subiectelor care nu au documentaţie anexă la mapa de şedinţă;
g) dezbaterea subiectelor introduse prin suplimentarea ordinii de zi;
h) dezbaterea solicitărilor tehnice ale secretariatului Consiliului.
(2) Nu poate fi înscris pe ordinea de zi nici un proiect de hotărâre sau de recomandare fără existenţa unei
propuneri în formă scrisă, cu respectarea normelor de tehnică legislativă.
Art 10. - (1) Şedinţele Consiliului sunt conduse de către preşedinte, iar în lipsa acestuia de către un
preşedinte de şedinţă ales la începutul şedinţei, în condiţiile art. 6 alin. (1).
(2) Preşedintele verifică existenţa cvorumului.
(3) Preşedintele asigură desfăşurarea eficientă a lucrărilor, respectarea regulamentului şedinţelor
Consiliului şi a celorlalte prevederi legale.
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Art 11. - (1) Dezbaterile din cadrul şedinţelor Consiliului şi adoptarea deciziilor se consemnează în
procesul-verbal al şedinţei, întocmit de secretariatul Consiliului.
(2) Procesul-verbal al şedinţei cuprinde subiectele discutate de pe ordinea de zi, punctele de vedere
exprimate de către membrii Consiliului şi invitaţi, după caz, precum și deciziile adoptate şi numărul de voturi
acordat pentru fiecare în parte.
(3) Procesele-verbale şi deciziile adoptate, hotărâri şi/sau recomandări, se semnează de către
preşedintele de şedinţă.
(4) Dezbaterile se înregistrează, de către Secretariatul Consiliului, pe suport electronic.
(5) Procesele-verbale ale şedinţelor sunt întocmite de către Secretariatul Consiliului care asigură şi
publicarea acestora pe pagina de internet a Agenţiei, după aprobarea acestora de către Consiliu. Procesele-verbale
ale şedinţelor se arhivează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Art 12. În cazul în care în urma dezbaterilor din cadrul unei şedinţe se consideră că nu se poate lua o
decizie cu privire la un subiect de pe ordinea de zi, acesta se reia în şedinţa imediat următoare.
Art. 13. - (1) Membrii Consiliului care constată iminenţa unui conflict de interese în privinţa unui subiect
de pe ordinea de zi sunt obligaţi să anunţe de îndată preşedintele şi secretariatul Consiliului.
(2) Anunţul privind abţinerea de la dezbateri se face în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1), atunci când
constatarea apariției situației de conflict de interese se referă la propunerea de ordine de zi transmisă prin
convocator, sau în cadrul şedinţei dacă evoluţia dezbaterilor sau ordinea de zi suplimentară conduce către un
iminent conflict de interese.
(3) Retragerea de la dezbatere în condiţiile alin. (1) şi (2) se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
Art 14. - (1) Consiliul constituie o comisie de evaluare, alcătuită din cinci membri, desemnaţi prin
hotărârea Consiliului, la propunerea preşedintelui acestuia, conform art. 26 şi art. 381 din Legea nr. 144/2007, care
asigură evaluarea averii, a intereselor şi a incompatibilităţilor pentru preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei,
precum şi pentru personalul acesteia, precum şi o comisie pentru evaluarea capacităţii manageriale a funcţiilor
Agenţiei, în baza raportului de audit independent, alcătuită din cinci membri.
(2) Comisia de evaluare din cadrul Consiliului îşi îndeplineşte atribuţiile conform Regulamentului de
organizare şi funcţionare al acesteia adoptat prin hotărâre a Consiliului.
(3) Comisia pentru evaluarea capacităţii manageriale a funcţiilor Agenţiei, în baza raportului de audit
independent îşi îndeplineşte atribuţiile conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia adoptat
prin hotărâre a Consiliului.
CAPITOLUL V
Norme de conduită
Art 15. Prin conflict de interese specific activităţii din cadrul Consiliului se înţelege situaţia în care unul din
membrii acestuia are sau ar putea avea un interes personal de natură patrimonială sau nepatrimonială, care
influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de Legea
nr. 144/2007, sau care ar putea aduce atingere independenţei operaţionale a Agenţiei Naţionale de Integritate.
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Art 16. - Membrii Consiliului nu acceptă, direct sau indirect, niciun fel de cadouri sau alte avantaje,
patrimoniale sau nepatrimoniale, care ar putea influenţa sau fi percepute ca influenţând exercitarea atribuţiilor ori
performanţa îndeplinirii îndatoririlor asumate în cadrul Consiliului.
Art 17. - (1) Membrii Consiliului au obligaţia să declare orice situaţie prevăzută de art. 15 şi art. 16, ori
similară acelora, pentru a preveni orice situație care ar putea aduce atingere independenței operaționale a
Agenţiei Naţionale de Integritate ori privind exercitarea atribuţiilor Consiliului în condiţii de integritate,
imparţialitate şi obiectivitate.
(2) Pe întreaga perioadă în care membrii Consiliului se află în situaţia prevăzută la alin. (1), aceştia se
abţin de la dezbaterea ori luarea oricărei decizii, cu caracter normativ sau individual. Într-o astfel de situație,
mandatul acestora este exercitat de membrii supleanţi corespunzători.
(3) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune în formă scrisă, la secretariatul Consiliului, nu mai târziu de
trei zile de la data la care membrul Consiliului ia cunoştinţă despre intervenirea situaţiei de conflict de interese.
Art. 18. Prevederile acestui capitol se completează cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele

măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VI
Secretariatul ședințelor
Art 19. - (1) Secretariatul Consiliului întocmeşte şi păstrează la zi registrele de documente după cum
urmează:
a) registrul pentru evidenţa hotărârilor Consiliului;
b) registrul pentru evidenţa recomandărilor Consiliului;
c) registrul pentru evidenţa sesizărilor privind personalul Agenţiei;
d) registrul proceselor-verbale;
e) arhiva înregistrărilor magnetice si electronice;
f) registrul de corespondenţă a Consiliului;
g) alte arhive de informaţii şi date, potrivit legii.
(2) Secretariatul Consiliului păstrează, la zi, copii ale declaraţiilor de avere şi de interese ale membrilor
Consiliului, în vederea verificării iminenţei situaţiilor prevăzute la art 13 şi art. 17, precum şi în vederea
transmiterii lor spre publicare pe pagina de internet a Agenţiei.
Art. 20. - Comunicările dintre Consiliu şi alte entităţi publice sau private se realizează, potrivit hotărârilor
acestuia, în baza adreselor de înaintare semnate de preşedintele Consiliului şi sunt înregistrate, expediate şi
arhivate prin grija secretariatului Consiliului.
Art. 21. - Secretariatul Consiliului asigură buna desfăşurare a activităţilor Consiliului şi se îngrijeşte de
următoarele:
a) sala de şedinţe;
b) instalaţiile de sonorizare şi de înregistrare audio;
c) corespondenţa şi curieratul Consiliului;
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d) registratura;
e) organizarea conferinţelor de presă şi a altor evenimente publice în limita competenţelor Consiliului;
f) alte facilităţi strict necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art 22. - (1) În termen de zece zile de la data depunerii jurământului de către preşedintele Agenţiei, acesta
desemnează persoana însărcinată cu asigurarea secretariatului Consiliului.
(2) În termen de cinci zile de la data desemnării persoanei prevăzute la alin. (1), secretarul interimar
predă persoanei desemnate arhiva şi registrele prevăzute în prezentul Regulament.
Art. 23. - În cinci zile de la validarea mandatului de către Senat a membrilor Consiliului, aceştia
completează anexa din prezentul Regulament, privind datele de corespondenţă, în vederea transmiterii
convocatoarelor de şedinţă.
Art. 24. - Hotărârile, recomandările, procesele-verbale şi alte informaţii care, potrivit legii, sunt de interes
public, se publică pe pagina de Internet a Agenţiei, la secţiunea „CNI”, în termen de trei zile de la adoptare.
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