CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI

PROCES-VERBAL
AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATĂ LA SEDIUL AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE,
JOI, 18 IUNIE 2020

La şedinţa din data de 18 iunie 2020, au participat următorii membri ai Consiliului Naţional de Integritate:
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4.
5.
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9.
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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 09 martie 2020, orele 11:00.
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.

Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2018;

2.

Raportul de audit extern al managementului ANI pentru anul 2018;

3.

Analizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Național de Integritate;

4.

Diverse.

ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
La ședința din data de 18 iunie a participat și conducerea Agenției Naționale de Integritate, reprezentată de
domnul Florin-Ionel MOISE, Vicepreședinte și de domnul Silviu-Ioan POPA, Secretar General, care au realizat, în
introducerea ședinței, o scurtă prezentare a experienței profesionale acumulate în cadrul instituției.
În continuare, membrii Consiliului și ai Secretariatului C.N.I. au făcut un tur de masă, prezentându-se succint.
Punctul 1
Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2018
În introducerea primului punct de pe ordinea de zi, Vicepreședintele Agenției a subliniat faptul că Raportul
de activitate și Raportul de audit extern al managementului A.N.I. aferente anului 2018 sunt două documente care
nu au fost prezentate Consiliului Național de Integritate, ca urmare a încetării, la finalul anului 2018, a mandatului
anterior. De asemenea, domnul MOISE a precizat faptul că rapoartele aferente anului 2019 vor fi prezentate în cadrul
următoarei ședințe a Consiliului.
În continuare, Vicepreședintele Agenției a prezentat cele mai importante repere ale activității desfășurate
de Agenția Națională de Integritate în anul 2018.
Cu referire la activitatea operativă a instituției, domnul MOISE a precizat faptul că în anul 2018, Agenția a
finalizat, în urma activității de evaluare desfășurate de inspectorii de integritate, un număr de 2.077 de dosare și a
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aplicat peste 1.200 contravenții pentru nedepunerea declarațiilor de avere și de interese în termenele prevăzute de
lege, neaplicarea sancțiunilor disciplinare, ca urmare a rămânerii definitive a raportului de evaluare etc.
De asemenea, Vicepreședintele A.N.I. a subliniat faptul că dintre dosarele finalizate, în 310 dosare au fost
constatate 165 cazuri de incompatibilitate, 60 conflicte de interese, respectiv 59 administrative și 1 penal, precum
și 6 cazuri privind constatarea unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate și 5 cazuri
referitoare la constatarea indiciilor privind sãvârșirea unor fapte penale - fals în declarații.
În continuare, domnul Florin MOISE a prezentat membrilor Consiliului un scurt rezumat privind activitatea
sistemului informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice, PREVENT.
În acest context, Vicepreședintele Agenției a subliniat faptul că sistemul PREVENT reprezintă un sistem de
prevenire a conflictelor de interese, care a fost creat cu scopul de a preveni conflictul de interese consumat și de a
evita situația în care un conflict de interese administrativ într-o procedură de achiziție publică este sesizat ulterior.
De asemenea, Vicepreședintele Agenției a precizat faptul că în anul 2018, sistemul PREVENT a analizat
12.318 de proceduri de achiziție publică în valoare de 43,19 miliarde de RON și a emis 69 avertismente de integritate
în ceea ce privește posibile încălcări ale legislației privind conflictul de interese în achiziții publice, în valoare de
523,5 milioane lei.
Astfel, domnul Florin MOISE a atras atenția asupra faptului că, pe lângă activitățile de prevenție derulate de
A.N.I. - sesiuni de instruire, emiterea de puncte de vedere - instituția are la dispoziție, prin sistemul PREVENT, un
instrument cu rezultate cuantificabile, unic la nivel european, un model de bună practică.
Totodată, Vicepreședintele A.N.I. a menționat faptul că, dacă anterior operaționalizării sistemului PREVENT,
respectiv în anul 2016, numărul de sesizări privind potențiale conflicte de interese era de aproximativ 600, la nivelul
anului 2018 s-a constatat o scădere masivă a numărului de astfel de sesizări.
În continuare, domnul Silviu Ioan POPA, Secretarul General al Agenției a prezentat proiectul “LINC - creșterea
capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese,
incompatibilități și averi nejustificate”, demarat în anul 2018, care a fost creat ca și răspuns al Agenției la
recomandările Grupului Statelor împotriva Corupţiei (GRECO) al Consiliului Europei în cadrul rundei a patra de
evaluare privind prevenirea corupţiei cu privire la membrii parlamentului, judecători şi procurori.
Astfel, Secretarul General al A.N.I. a precizat faptul că proiectul LINC reprezintă un instrument care reduce
deficitul de cunoaștere a pachetului legislativ privind integritatea, în contextul în care în România există în prezent
zeci de acte normative care cuprind dispoziții privind incompatibilitățile, conflictele de interese, averile nejustificate
și declararea averii și a intereselor.
Totodată, domnul POPA a informat membrii asupra faptului că proiectul LINC a avut un mare succes, atât
din perspectiva sesiunilor de instruire derulate în cadrul instituțiilor și autorităților administrației publice centrale,
prin depășirea numărului de solicitări de instruire față de indicatorii stabiliți prin proiect, cât și în ceea ce privește
cel mai mare rezultat al proiectului, respectiv elaborarea a trei proceduri de identificare a indiciilor de conflicte de
interese și incompatibilități, în urma consultărilor cu entitățile administraţiei publice centrale.
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În ceea ce privește activitatea de cooperare, Secretarul General al Agenției a menționat faptul că în anul 2018,
A.N.I. a derulat, în colaborare cu Institutul pentru Politici Publice (IPP), proiectul „Identificarea timpurie și prevenirea
conflictelor de interese în administrația publică locală”, implementat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român,
care a avut ca rezultat o procedură operațională prin care Agenția analizează achiziții publice directe cu o serie de
indicatori de risc, pentru a verifica ex-officio conflictele de interese în administrația publică locală.
De asemenea, domnul Silviu POPA a precizat faptul că în ultimii 5 ani, A.N.I. s-a concentrat și pe componenta
de educație, perioadă în care au fost organizate sesiuni de instruire în școli, dar mai ales în sistemul universitar, și a
atras atenția asupra faptului că tinerii sunt viitorii angajați ai sistemului public, fiind necesar să se creeze de timpuriu
mindset-ul necesar în ceea ce privește domeniul integrității.
Totodată, Secretarul General al Agenției a subliniat faptul că Agenția Națională de Integritate este prezentă
în toate discuțiile purtate la nivel internațional, în domeniul integrității. În acest sens, A.N.I. a oferit și continuă să
ofere export de bune practici în ceea ce privește construcția instituțională, pachetul legislativ, aplicarea legilor și
instrumente electronice, pentru America latină, Balcanii de Vest, Orientul Mijlociu sau nordul Africii.
Astfel, domnul POPA a exemplificat Autoritatea Națională Anticorupție din Republica Moldova, o instituție
modelată plecând de la sistemul românesc, împreună cu sistemul legislativ și instituțional din această țară.
În continuare, domnul Florin MOISE a precizat faptul că în anul 2018, Agenția a semnat două protocoale de
colaborare cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative și cu Institutul Național de Studii și Cercetări în
Administrația Publică, ce au avut ca scop educația în domeniul integrității publice și diseminarea standardelor de
integritate, precum și un acord de colaborare cu Institutul Național de Administrație, având ca obiect dezvoltarea de
programe de formare profesională în domeniul eticii și integrității.
De asemenea, Vicepreședintele A.N.I. a precizat că anul 2018 a fost marcat și de derularea programului
postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție” în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș - Bolyai din Cluj – Napoca, precum și, în plan
internațional, de participarea la a doua sesiune plenară Network for Integrity, în cadrul căreia Agenția Națională de
Integritate a fost aleasă să ocupe poziția de Vicepreședinte al Rețelei.
Față de cele prezentate în Raportul de activitate pe anul 2018, domnul Călin Bogdan GĂUREAN a solicitat
conducerii, raportat la numărul dosarelor finalizate și la numărul mare de deponenți a declarațiilor de avere și de
interese, să precizeze dacă există riscul ca, din cauza numărului mare de dosare, unele dintre acestea să se prescrie,
precum și informații referitoare la ponderea dosarelor clasate pe motiv de prescripție raportat la celelalte situații,
dar și dacă la nivelul Agenției există un mecanism de verificare pentru a evita această situație.
În acest context, domnul MOISE a precizat faptul că motivul clasării acestor dosare nu se rezumă doar la
termenul de prescripție, fiind vorba despre toate sesizările și autosesizările înregistrate de A.N.I. care nu îndeplineau
condițiile prevăzute de lege.
Cu toate acestea, Vicepreședintele Agenției a subliniat faptul că o pondere semnificativă a dosarelor clasate
pe motiv de prescripție a fost în anul 2019, când peste 200 de dosare au fost clasate ca urmare a modificării Legii nr.
176/2010, când a fost introdus termenul general de prescripție de 3 ani de la data săvârșirii faptelor care determină
existența conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în exercitarea demnităților
publice sau funcțiilor publice.
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Totodată, domnul Florin MOISE a precizat faptul că durata medie de soluționare a dosarelor nu este foarte
scăzută și se datorează unui aflux de sesizări și solicitări. Cu titlu de exemplu, Vicepreședintele A.N.I. a subliniat
faptul că în anul 2020, an electoral, instituția a înregistrat în 6 luni peste 800 de petiții și solicitări în baza Legii nr.
544/2001.
În concluzie, domnul MOISE a subliniat faptul că potrivit legii, activitatea de evaluare desfășurată de
inspectorii de integritate se efectuează atât pe durata exercitării funcțiilor ori demnităților publice, cât și în decursul
a 3 ani după încetarea acestora.
În continuare, domnul Secretar General a precizat faptul că ponderea dosarelor clasate nu este mare, însă
este constantă, în contextul în care cadrul legislativ este fragmentat, și a asigurat membrii C.N.I. cu privire la faptul
că Agenția face demersuri pentru a deveni mai proactivă în ceea ce privește dosarele selectate, aceasta fiind de altfel
și una dintre recomandările GRECO.
De asemenea, domnul POPA a adus în discuție faptul că Parlamentul a adoptat recent o propunere legislativă
privind depunerea electronică a declarațiilor de avere și de interese, care instituie obligativitatea depunerii
declarațiilor în acest format, începând cu anul 2022.
În plus, Secretarul General a precizat faptul că sistemul pe care A.N.I. îl dezvoltă în prezent pentru a reuni
aceste declarații, pe lângă multele beneficiile pe care le aduce, respectiv cunoașterea unui număr total de deponenți
sau a numărului de persoane care nu au depus declarațiile, va aduce ca și noutate, un deziderat în mediul
internațional pe care niciun stat nu l-a realizat până în prezent și anume un mecanism automat de verificare a
plauzibilității datelor și informațiilor din declarațiile de avere și de interese.
Pornind de la motivele pentru care intervine termenul de prescripție, domnul GĂUREAN a solicitat
conducerii să precizeze dacă în Agenție există un mecanism similar Consiliului Superior al Magistraturii, prin care
să fie monitorizate dosarele mai vechi, în cazul cărora există pericolul de a interveni termenul de prescripție.
Astfel, domnul Vicepreședinte a precizat faptul că sunt organizate lunar întâlniri cu conducerea Inspecției
de Integritate, în care sunt monitorizate dosarele mai vechi, pentru a evita această situație.
În completare, Secretarul General al Agenției a precizat faptul că în situația în care s-a constatat faptul că sau depășit termenele de soluționare a dosarelor de către inspectorii de integritate, au fost aplicate instrumentele
legale aflate la dispoziție (e.g. calificative mici în rapoartele de evaluare a competențelor profesionale).
Totodată, domnul MOISE a subliniat faptul că gradul de încărcare per inspector la nivelul anului 2018 a fost
de aproximativ 70 de dosare de evaluare și a adăugat faptul că după împlinirea termenului prevăzut de lege pentru
depunerea declarațiilor de avere și de interese anuale, respectiv 15 iunie, Agenția primește un număr semnificativ
de solicitări de anonimizare a declarațiilor, care sunt de asemenea procesate de către Inspecția de Integritate.
Astfel, Vicepreședintele Agenției a precizat faptul că în situația în care persoana care are obligația declarării,
sau soțul/soția sa, ocupă o funcție care presupune confidențialitatea salarizării, aceasta formulează o solicitare prin
care cere să i se aprobe anonimizarea informațiilor confidențiale. Această cerere este soluționată de către inspectorii
de integritate după verificarea condițiilor prevăzute în contractul individual de muncă.
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În continuare, domnul MOISE a adăugat faptul că, ulterior datei de 01 august, Agenția primește numeroase
adrese de informare cu privire la nerespectarea obligațiilor prevăzute de lege, de la persoanele responsabile cu
implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese, care sunt încadrate ca posibile
contravenții. Ținând cont de faptul că termenul prevăzut de lege pentru aplicarea contravențiilor este de 6 luni,
această situație suplimentează gradul de încărcare al inspectorilor de integritate.
De asemenea, Vicepreședintele Agenției a precizat faptul că pe lângă aceste activități operative, inspectorii
de integritate participă constant la diverse evenimente, exemplificând faptul că doar în anul 2019 au participat la 80
de misiuni de evaluare în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție.
Totodată, domnul Florin Ionel MOISE a precizat faptul că pe lângă personalul redus, Agenția se confruntă cu
o altă provocare, și anume spațiul de lucru ineficient din punct de vedere administrativ, raportat la volumul de
personal.
În acest sens, Vicepreședintele A.N.I. a precizat faptul că în contextul epidemiologic actual și având în vedere
faptul că activitatea operativă a inspectorilor de integritate, care presupune lucrul cu documente confidențiale, nu
poate fi desfășurată în regim de telemuncă, Agenția a făcut demersuri pentru ocuparea unui nou sediu, cerere care
nu a fost însă concretizată. În completare, domnul MOISE a precizat faptul că la începutul acestui an, sediul secundar
al instituției a fost ocupat de către Serviciul Resurse Umane și Seviciul Economic.
Vicepreședintele Agenției a subliniat faptul că schema de personal prevăzută de lege este de maxim 200 de
angajați, însă în medie, numărul angajațiilor este de aproximativ 100, iar numărul de posturi bugetate este de
aproximativ 120 posturi.
Dintre acestea, domnul Florin MOISE a precizat faptul că în cadrul Agenției lucrează în prezent 45 de
inspectori de integritate, dintre care 9 își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului Analiză și Prevenție și nu
derulează activitate de evaluare.
În continuare, doamna Cynthia DEACONESCU a solicitat clarificări privind anvergura pe care o are
fenomenul de anonimizare a declarațiilor de avere și de interese, care apare ca o excepție de la principiul
transparenței în administrația publică.
Raportat la această întrebare, domnul MOISE a precizat faptul că Agenția este un organ de aplicare a legii,
care se supune legilor ce îi guvernează activitatea. În Codul Muncii este prevăzut faptul că salariul poate fi
confidențial în anumite condiții. Plecând de la această posibilitate pe care a prevăzut–o legiuitorul în anumite cazuri,
în România acest lucru a devenit o practică. Inspectorii de integritate analizează toate aceste solicitări de
anonimizare, pe baza documentelor justificative. De asemenea, Vicepreședintele A.N.I. a precizat faptul că Agenția
se află în posesia veniturilor persoanelor în referință, anonimizarea fiind efectuată doar în vederea publicării
declarațiilor.
În continuare, Vicepreședintele Agenției a precizat faptul că o altă provocare cu care se confruntă Agenția,
se referă la punerea în aplicare de către prefecți, a deciziilor definitive și irevocabile ale Înaltei Curți de Casație și
Justiție, în cazurile de incompatibilitate. Astfel, după emiterea unei hotărâri definitive și irevocabile privind o
incompatibilitate în cazul unui primar, A.N.I. face demersurile necesare către Instituția Prefectului pentru eliberarea
din funcție a acestuia.
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Totodată, domnul MOISE a precizat faptul că au existat situații în care ordinul prefectului, întocmit cu
anumite vicii de procedură sau erori materiale, este contestat la Tribunal, care îl anulează. În această situație,
primarul rămâne în funcție, dar se aplică interdicția de 3 ani prevăzută de lege, care operează de la încetarea
mandatului.
În acest context, conducerea Agenției a atras atenția asupra impactului pe care modificările legislative le au
asupra activității Agenției Naționale de Integritate. Ca și exemplu, domnul MOISE a precizat faptul că, urmare a
modificării Codului Administrativ, ne-am aflat în situația în care într-un interval de 3 ani, Agenția era sesizată,
finaliza raportul de evaluare, iar în cazul contestării acestuia în instanță, era judecat prin două decizii, respectiv a
instanței de fond și a Î.C.C.J. Astfel, această situație ducea la imposibilitatea încadrării în termenul de prescripție, în
în condițiile în care un dosar este soluționat de către instanță în aproximativ 3-4 ani, iar în prezent, instanța supremă
acordă termen de judecată chiar și după un an de la formarea dosarului.
Având în vedere problemele ridicate, domnul Adrian ROȘOAGĂ a precizat faptul că trebuie luată în
considerare adoptarea unui Cod al integrității, care să unifice legislația în materie.
Față de această propunere, Secretarul General al Agenției a precizat faptul că de 3 ani, Comisia Europeană
subliniază necesitatea adoptării unui pachet legislativ care să fie asumat de toate entitățile implicate, iar cadrul
legislativ trebuie clarificat, simplificat și unificat, atrăgând atenția asupra faptului că integritatea nu reprezintă doar
un capitol al Mecanismului de Cooperare și Verificare.
Nu în ultimul rând, domnul Silviu Ioan POPA a subliniat faptul că există un proiect de Ordonanță de Urgență
a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii în legislație
a unei Directive Europene, prin care Agenția va fi responsabilă cu întocmirea listei funcțiilor publice importante,
care va fi raportată către Comisia Europeană.
În final, domnul Sergiu ȚÂRA a supus aprobării Consiliului Raportul de activitate al Agenției Naționale de
Integritate pentru anul 2018.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 38, alin. (2), lit. h) din Legea nr. 144/2007, republicată, c.m.c.u.,
membrii Consiliului au transmis către Senatul României Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate
pentru anul 2018.
Punctul 2
Raportul de audit extern al managementului ANI pentru anul 2018
Președintele Consiliului Național de Integritate a supus la vot Raportul de audit extern al managementului
A.N.I. pentru anul 2018, cu propunerea ca acesta să fie transmis, spre informare, Senatului României și, totodată, să
fie publicat pe pagina de Internet a Agenției.
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PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
Punctul 3
Analizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Național de Integritate
La acest punct al ordinii de zi, membrii au analizat și dezbătut punctual toate propunerile de modificare a
Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Național de Integritate, formulate în prealabil de doamna
Cynthia DEACONESCU.
Un aspect dezbătut pe larg de către membrii Consiliului s-a referit la modificarea Regulamentului astfel încât
să fie posibilă organizarea ședințelor Consiliului și în format online, prin introducerea la articolul 4 a unui nou
alineat, cu următorul cuprins: „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.”
În acest context, Vicepreședintele Agenției a precizat faptul că vor fi efectuate demersuri privind
achiziționarea unui sistem de videoconferință, urmând a fi formulată o solicitare către Serviciul de Telecomunicații
Speciale.
Cu acest amendament, în urma dezbaterilor, membrii Consiliului au aprobat toate modificările la
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Național de Integritate, conform propunerii formulate de
doamna Cynthia DEACONESCU.
De asemenea, modificările la Regulamentul de Organizare și Funcționare au vizat: modalitatea de adoptare
și publicare a hotărârilor Consiliului Național de Integritate, atribuțiile Consiliului Național de Integritate, precum și
modalitatea de organizare a ședințelor Consiliului.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

Punctul 4
Diverse
Domnul Silviu POPA a adus la cunoștința membrilor faptul că în data de 16 iunie 2020, conducerea Agenției
Naționale de Integritate a participat la o discuție bilaterală, în format videoconferință, cu experții Comisiei Europene,
având ca obiect progresele înregistrate de ANI în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), precum
și referitoare la mecanismul privind statul de drept (Rule of Law).
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Totodată, Vicepreședintele Agenției a precizat faptul că, în contextul situației epidemiologice actuale, a fost
dezvoltat un mecanism la nivelul Inspecției de Integritate, cu scopul de a analiza seturi de date privind procedurile
derulate prin achiziții directe, pe baza informațiilor disponibile din surse publice, mecanism aplicabil procedurilor
ce nu au fost derulate prin SEAP, nefiind astfel monitorizate de către Sistemul PREVENT.
În final, membrii au dezbătut, succint, solicitările transmise către C.N.I. în perioada în care Consiliul nu a
desfășurat activitate, ca urmare a încheierii mandatului precedent.

Sergiu ȚÂRA,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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