CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI

PROCES-VERBAL
AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATĂ ÎN SISTEM ONLINE,
MARȚI, 20 APRILIE 2021

La şedinţa extraordinară din data de 20 aprilie 2021, au participat următorii membri ai Consiliului Naţional
de Integritate:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Entitatea reprezentată
Grupul parlamentar PSD din
Senat
Grupul parlamentar PNL din
Senat
Grupul parlamentar USR din
Senat
Grupul parlamentar UDMR
din Senat
Grupul parlamentar al
minorităţilor naţionale din
Camera Deputaţilor
Ministerul
Justiţiei
Ministerul
Finanţelor Publice
Uniunea Naţională a
Consiliilor Judeţene din
România
Asociaţia Municipiilor din
România
Asociaţia Oraşelor
din România
Asociaţia Comunelor
din România
Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici – înalţi
funcţionari publici
Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici –
funcţionari publici

MEMBRU TITULAR
Situaţia
Nume
prezenţei
ROŞOAGĂ
PREZENT
ADRIAN IONUŢ
GĂUREAN
PREZENT
CĂLIN BOGDAN
TULEAȘCĂ
PREZENTĂ
LUMINIȚA
PETER
PREZENTĂ
ZSUZSANNA

MEMBRU SUPLEANT
Situaţia
Nume
prezenţei
Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

CHIRILĂ FEODOR

PREZENT

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

MIRON VIOREL

PREZENT

ŢÂRA SERGIU

PREZENT

DEACONESCU
CYNTHIA
CARMEN

PREZENTĂ

MARIN LILIA

PREZENTĂ

Vacant
Vacant

-

-

Vacant

Vacant

-

14.

Asociaţiile Magistraţilor

Vacant

-

Vacant

15.

Organizaţiile
societăţii civile

MITICĂ COSTIN

PREZENT

Vacant
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Ședința a fost condusă de domnul Sergiu ȚÂRA, Președintele Consiliului Național de Integritate.
Președintele Consiliului Național de Integritate a supus spre aprobare procesul‐verbal al ședinței CNI din
data de 25 martie 2021, orele 12:00.
Membrii Consiliului Național de Integritate au formulat o serie de propuneri cu privire la procesul-verbal,
urmând ca Secretariatul CNI să opereze modificările și să îl transmită ulterior, în format electronic, pentru aprobare.
Președintele Consiliului a adus la cunoştinţa membrilor Consiliului Național de Integritate punctele înscrise
pe ordinea de zi. Astfel, a fost supusă la vot ordinea de zi a şedinţei, după cum urmează:
1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiilor de concurs din cadrul Consiliului

Național de Integritate ;
2. Proceduri privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de

Integritate ;
3. Diverse.

ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE

Punctul 2

Proceduri privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate
La acest punct al ordinii de zi, membri CNI au procedat la tragerea la sorți a membrilor Comisiei de concurs
și a membrilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
În urma tragerii la sorți, Consiliul a aprobat componenţa Comisiei de concurs, după cum urmează:
Membri titulari:
1. PÉTER Zsuzsánna;
2. DEACONESCU Cynthia Carmen;
3. MITICĂ Costin.

Membri de rezervă:
1. CHIRILĂ Feodor;
2. ROŞOAGĂ Adrian Ionuţ.
În urma tragerii la sorți, Consiliul a aprobat componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, după cum
urmează:
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Membri titulari:
1. MARIN Lilia;
2. GĂUREAN Călin Bogdan;
3. TULEAȘCĂ Luminița.
Membri de rezervă:
1. ŢÂRA Sergiu;
2. MIRON Viorel.

În acest context, Președintele Consiliului Național de Integritate a supus la vot Hotărârea privind constituirea

comisiilor pentru concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de
Integritate, urmând ca aceasta să fie publicată pe pagina de Internet a Agenției.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

Punctul 1

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiilor de concurs din cadrul Consiliului Național de
Integritate
Doamna Cynthia DEACONESCU a propus reformularea art. 3, alin. (7), după cum urmează: „să elaboreze trei
variante de subiecte pentru proba scrisă a concursului, pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, precum şi
criteriile de evaluare şi baremele de corectare, în ziua în care are loc proba scrisă; ulterior, acestea se aprobă de
către Consiliu cu cel mult o oră înainte de desfăşurarea probei scrise şi se păstrează, sigilate, la secretariatul
Consiliului, până la desfăşurarea probei scrise.“
Totodată, doamna DEACONESCU a propus reformularea art. 5 al Regulamentului, după cum urmează:
„Secretariatul fiecărei comisii este asigurat de unul dintre membrii acesteia, cu suportul Secretariatului Consiliului
Național de Integritate “.
În continuare, Președintele Consiliului Național de Integritate a supus votului propunerea de modificare a
Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiilor de concurs din cadrul Consiliului Național de Integritate.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
Punctul 2

SECRETARIATUL CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE
Adresă: B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, cod poştal: 010661, sector 1, Bucureşti – România
Telefon: + 40 37 206 98 22; Fax: + 40 37 206 98 88; E-mail: secretariat.cni@integritate.eu; Website: www.integritate.eu
3/5

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
Proceduri privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate
În reluarea dezbaterilor acestui punct al ordinii de zi, domnul Sergiu ȚÂRA a propus analizarea proiectului
calendarului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de președinte al Agenției
Naționale de Integritate.
În acest context, domnul Sergiu ȚÂRA și doamna Lilia MARIN au solicitat lămuriri cu privire la modalitatea
de calcul a termenelor, respectiv dacă se aplică prevederile art. 181, alin. (1), punctul 2 din Codul de Procedură
Civilă, și anume „când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici
ziua când acesta se împlinește“. În continuare, domnul ȚÂRA a precizat faptul că în această situație, la cele 30 de zile
prevăzute la art. 12, alin. (5) din Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului, ar trebui adăugate cele
două zile prevăzute de Codul de Procedură Civilă.
În acest context, doamna Lilia MARIN a precizat faptul că la calculul termenelor în cazul concursurilor pentru
ocuparea unei funcții publice, se calculează inclusiv ziua de la care începe să curgă termenul, și ziua când acesta se
împlinește, fiind aplicabilă reglementarea specială.
Domnul Costin MITICĂ a achiesat la punctul de vedere exprimat de doamna MARIN, în contextul în care acest
concurs este pentru ocuparea unei funcții publice.
Așadar, doamna MARIN a subliniat faptul că modalitatea de calcul a termenelor trebuie să fie stabilită de la
bun început, astfel încât să fie bine determinate etapele de concurs, respectiv termenul de depunere a dosarelor, de
soluționare a contestațiilor, și inclusiv în ceea ce privește calculul termenelor stabilite pe ore.
Față de cele dezbătute, doamna Luminița TULEAȘCĂ a precizat faptul că trebuie făcute precizări cu privire
la modalitatea de calcul a termenelor în anunțul de concurs, astfel încât acest aspect să fie adus la cunoștința publică.
Raportat la acestea, domnul Costin MITICĂ a propus dezbaterea acestui subiect în cadrul ședinței Consiliului
din data de 22 aprilie.
Președintele CNI a precizat faptul că la ședința Consiliului din data de 22 aprilie este necesar să existe
varianta finală a calendarului de concurs, astfel că trebuie stabilită una dintre cele două modalități de calculare a
termenelor în cadrul prezentei ședințe.
Raportat la precizările doamnei Lilia MARIN, doamna Luminița TULEAȘCĂ a solicitat să precizeze care este
reglementarea specială la care face referire.
În acest context, doamna Lilia MARIN a precizat faptul că legislația specială, respectiv Hotărârea Guvernului
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, reglementează modalitatea de calcul a termenelor
privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante, indiferent de
nivelul acestora, de conducere sau de execuție. Astfel, doamna MARIN a reiterat faptul că este necesar să se stabilescă
de la bun început modalitatea de calcul a termenelor, deoarece acest subiect generează într-o procedură de concurs
multe discuții.
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În continuare, doamna Lilia MARIN a dat citire articolului 599 din Codul Administrativ, după cum urmează :
„Termenele prevăzute de prezentul cod se calculează pe zile calendaristice, incluzând în termen și ziua în care el
începe să curgă și ziua când se împlinește, cu excepțiile expres prevăzute de prezentul cod”.
Doamna Luminița TULEAȘCĂ a precizat faptul că trebuie avute în vedere și aceste dispoziții, menționând
faptul că nu consideră că se impune amânarea acestui subiect pentru ședința Consiliului din data de 22 aprilie. De
asemenea, doamna TULEAȘCĂ a reiterat faptul că trebuie introdusă în anunțul de concurs modalitatea de calcul a
termenelor.
Raportat la aceste dezbateri, doamna Cynthia DEACONESCU a solicitat punctul de vedere al doamnei Lilia
MARIN, respectiv dacă, deși Agenția Națională de Integritate este o autoritate administrativă autonomă, ca și statut,
în cazul președintelui și al vicepreședintelui Agenției, sunt aplicabile dispozițiile Codului Administrativ.
În acest context, doamna Lilia MARIN a precizat faptul că, raportat la legislația specifică organizării Agenției
Naționale de Integritate, nu s-ar aplica prevederile Codului Administrativ, ci doar din punct de vedere al aparatului
de specialitate.
Ca urmare a dezbaterilor, domnul Sergiu ȚÂRA a precizat faptul că modalitatea de calcul a termenelor este
cea stabilită de Codul de Procedură Civilă, astfel că nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici
ziua când acesta se împlinește și în acest context, a solicitat refacerea calendarului conform celor stabilite. De
asemenea, domnul ȚÂRA a solicitat membrilor să aibă în vedere datele de desfășurare a ședințelor Consiliului, astfel
încât să fie asigurat cvorumul prevăzut de lege, pentru a evita situația blocării concursului.
În continuare, membrii Consiliului au dezbătut posibilitatea susținerii probei scrise a concursului la data de
14 iunie 2021 și a interviului la data de 23 iunie 2021. De asemenea, membrii CNI au solicitat Secretariatului
refacerea calendarului, în vederea aprobării ulterioare a acestuia.
Domnul Sergiu ȚÂRA a propus ca următoarea ședință pentru situații excepționale a Consiliului Național de
Integritate să aibă loc în data de 22 aprilie 2021, orele 12:00, în sistem online, cu următoarea ordine de zi:

1. Proceduri privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de
Integritate ;
2. Diverse.

Sergiu ȚÂRA,

Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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