CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI

PROCES-VERBAL
AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATĂ ÎN SISTEM ONLINE,
MARȚI, 22 DECEMBRIE 2020

La şedinţa din data de 22 decembrie 2020, 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.
La ședința din data de 22 decembrie 2020 a participat și conducerea Agenției Naționale de Integritate,
reprezentată de domnul Florin-Ionel MOISE, Vicepreședinte.
Președintele Consiliului Național de Integritate a supus spre aprobare procesul‐verbal al ședinței CNI din
data de 26 noiembrie 2020, orele 12:00.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
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. Analizarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de
președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate;
2. Diverse.

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

Punctul 1

Analizarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte
și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate
La acest punct al ordinii de zi, domnul Sergiu ȚÂRA a precizat faptul că premergător ședinței, Secretariatul
Consiliului a transmis membrilor Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea
funcțiilor de președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate, care cuprinde modificările
discutate și agreate în cadrul ședinței CNI din data de 26 noiembrie.
În acest context, Președintele Consiliului a solicitat membrilor ca până la ședința următoare să analizeze
documentul transmis de Secretariat și a propus ca în continuare, să fie dezbătute propunerile de modificare a
Regulamentului rămase de analizat.
Astfel, domnul Feodor CHIRILĂ a adus în discuție faptul că își menține propunerea de a elimina din cuprinsul
Regulamentului cuvântul „examen” din sintagma „concurs sau examen” și a reiterat faptul că modificarea propusă
este conform legii, iar Legea nr. 144/2007 prevede la general, organizarea unui „concurs sau examen”. Astfel,
domnul CHIRILĂ a precizat faptul că în situația supusă dezbaterii, ne referim la un concurs pentru ocuparea
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funcțiilor de președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției, care este compus din două probe, respectiv proba scrisă
și interviu, iar din punct de vedere lingvistic sintagma „concurs sau examen” nu este corectă.
Față de acest punct de vedere, domnul Sergiu ȚÂRA a propus votarea acestei propuneri de către membrii
Consiliului.
Doamna Luminița TULEAȘCĂ a solicitat domnului CHIRILĂ să precizeze dacă, în cazul în care se va înscrie o
singură persoană pe post, ar fi concurs sau examen.
Raportat la această situație, domnul Feodor CHIRILĂ a precizat faptul că și în acest caz ne referim tot la
concurs și a exemplificat faptul că examenul se organizează la facultate, pentru verificarea profesională, iar în
situația de față este vorba despre ocuparea unui post, candidatul fiind evaluat nu numai din punct de vedere al
profesiei, ci și al conduitei și comportării etc.
Doamna Cynthia DEACONESCU a precizat faptul că discuția este redundantă, dar are foarte mare valoare
atunci când se face referire la modificarea legii, nu la transpunerea prevederilor legale într-un regulament, iar
normele de tehnică legislativă și principiile de drept în general exclud această posibilitate a Consiliului de a face
modificări la lege.
În completare, domnul Feodor CHIRILĂ a subliniat faptul că nu se are în vedere modificarea legii, ci
adoptarea unui regulament în spiritul legii și a precizat faptul că din punct de vedere lingvistic trebuie să fie foarte
clară formularea din regulament.
Doamna Cynthia DEACONESCU a precizat faptul că în această speță, discuția se referă la formularea legii și
deși sunt extrem de pertinente susținerile domnului CHIRILĂ, trebuie avută în vedere ierarhia actelor normative și
forța legală a acestora în funcție de această ierarhie.
Domnul Viorel MIRON a precizat faptul că, potrivit Codului Muncii, existența mai multor candidați presupune
susținerea unui „concurs”, iar existența unui singur candidat presupune susținerea unui „examen“.
Față de acestea, domnul CHIRILĂ a precizat faptul că, din punctul său de vedere, această idee nu este
formulată corect.
În continuare, doamna Luminița TULEAȘCĂ a precizat faptul că textul de lege nu este relevant, ci argumentul
doamnei DEACONESCU, întrucât nu este vorba de o angajare.
Domnul CHIRILĂ a precizat faptul că organizarea concursului se efectuează pentru a angaja Președintele sau
Vicepreședintele A.N.I.
În final, domnul ȚÂRA a supus la vot eliminarea din cuprinsul Regulamentului a cuvântului „examen” din
sintagma „concurs sau examen”.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ CU UN VOT PENTRU (Feodor CHIRILĂ), OPT VOTURI ÎMPOTRIVĂ (Adrian
Ionuț ROȘOAGĂ, Călin Bogdan GĂUREAN, Zsuzsanna PETER, Viorel MIRON, Sergiu ȚÂRA, Cynthia Carmen
DEACONESCU, Lilia MARIN, Costin MITICĂ) ȘI O ABȚINERE (Luminița TULEAȘCĂ).
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PROPUNEREA DE MODIFICARE A FOST RESPINSĂ.
În continuare, Președintele C.N.I. a propus dezbaterea art. 16 din Regulament. Astfel, domnul ȚÂRA a supus
atenției membrilor alin. (21), respectiv prevederile conform cărora „Membrii Consiliului, pe durata desfăşurării

activităţii specifice în cadrul comisiilor, nu pot comunica în exterior conţinutul activităţii desfăşurate, fiindu-le
interzisă utilizarea oricăror mijloace de comunicare la distanţă.”. În acest context, domnul ȚÂRA a propus eliminarea
sintagmei „fiindu-le interzisă utilizarea oricăror mijloace de comunicare la distanţă” și a exemplificat situația în care
este necesar a comunica în exterior, în legătură cu alte subiecte, pe parcursul celor 3 ore.
Doamna Luminița TULEAȘCĂ nu a susținut propunerea domnului ȚÂRA.
Doamna Cynthia DEACONESCU a afirmat faptul că, în opinia sa, este o propunere pertinentă, norma fiind
ușor excesivă, prezumându-se reaua credință a membrilor comisiei.
În plus, domnul GĂUREAN a exemplificat și situația în care pot apărea urgențe și a propus supunerea la vot
a acestei modificări.
Astfel, domnul Sergiu ȚÂRA a supus la vot eliminarea prevederilor „fiindu-le interzisă utilizarea oricăror
mijloace de comunicare la distanţă“, din cuprinsul art. 16, alin. (21) din Regulament.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
În continuare, cu referire la art. 16, domnul CHIRILĂ a propus eliminarea alin. (1), întrucât acesta se
regăsește cu aceeași formulare la art. 6. Totodată, domnul CHIRILĂ a propus comasarea art. 16, alin. (1) cu art. 6,
alin. (2) și încadrarea acestora la alin. (1), după cum urmează: „Variantele de subiecte la proba scrisă se formulează

în ziua în care are loc proba scrisă, de către comisia pentru elaborarea bibliografiei, tematicii de concurs, subiectelor,
precum şi pentru corectarea lucrărilor, pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs și 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”. În concluzie, cu referire la art. 16, domnul CHIRILĂ a propus ca alin. (2) să devină alin.
(1).
Față de acestea, doamna DEACONESCU a precizat faptul că art. 6 se referă la atribuțiile Comisiei și nu la
atribuțiile Consiliului.
Domnul CHIRILĂ a dat spre citire prevederile art. 6, alin. (2) respectiv „Bibliografia şi tematica (...)“, dar și
cele ale art. 16, alin. (1) respectiv „Bibliografia şi tematica (...)”. În concluzie, domnul Feodor CHIRILĂ a reiterat faptul
că acestea se repetă, astfel că propune eliminarea și modificarea așa cum a menționat anterior.
În acest context, doamna Cynthia DEACONESCU a propus și adăugarea prevederilor referitoare la publicarea
bibliografiei și a tematicii de concurs cu cel puţin 45 de zile înainte de data organizării probei scrise a concursului,
așa cum este reținută la art. 16, alin. (1) și care nu se regăsește la art. 6.
Domnul CHIRILĂ a precizat faptul că acest termen se mai regăsește în cuprinsul Regulamentului, fiind
repetat de trei ori și a exemplificat în acest sens prevederile art. 8.
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Față de acestea, doamna DEACONESCU, doamna TULEAȘCĂ și domnul ȚÂRA au precizat faptul că art. 8 nu
reține termenul de publicare de către Consiliul Național de Integritate a bibliografiei și a tematicii de concurs.
S-a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în data de 11 ianuarie 2021,
orele 10:00, în sistem online, cu următoarea ordine de zi:

1. Analizarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de
președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate;
2. Diverse.

Sergiu ȚÂRA,

Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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