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HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru
ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007

Având în vedere dispoziţiile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative,
Luând în considerare prevederile art.22 alin.(2) și art.38 alin.(2) lit.d) din Legea nr. 144/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Analizând Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor
de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi constatând că
acesta necesită unele modificări şi completări pentru o mai bună organizare și desfășurare a concursului
sau examenului,
În conformitate cu prevederile art.40 alin.(3) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional de Integritate adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

ART. I. - Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de
preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Naţional de Integritate nr. 2/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 17
iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Calitatea de membru al Comisiei de organizare a concursului este incompatibilă cu calitatea
de membru al Comisiei pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și pentru
corectarea lucrărilor şi al Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor.”
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2. La articolul 12, alineatul (1) litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă și foaia matricolă a
anilor de studii;”
3. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu umătorul cuprins:
„(11) Copia de pe documentele prevăzute la art. 12 alin.(1) lit. c) se realizează de către persoana
desemnată din cadrul Agenției Naționale de Integritate, se certifică pentru conformitate cu originalul şi
se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după
realizarea copiei. Documentele prevăzute la art. 12 alin.(1) lit. c) pot fi depuse şi în copie legalizată,
situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către
persoana desemnată nu se mai realizează.”
4. La articolului 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Documentația aferentă concursului, incluzând și fișele interviului, lucrările scrise și planurile
de management depuse de candidați, precum și procesele-verbale privind rezultatele concursului sau
examenului se păstrează de către Secretariatul Consiliui, în condițiile legii.”

ART. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Tiberius Florin TĂNASE,

Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate

Nr. 1
Bucureşti, 16 martie 2017
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