CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL A.N.I.,
Luni, 16 aprilie 2018
La ședința din data de 16 aprilie 2018, orele 13:00 au participat următorii membri ai Consiliului
Național de Integritate:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Entitatea reprezentată
Grupul parlamentar PSD
din Senat
Grupul parlamentar PNL
din Senat
Grupul parlamentar
UDMR din Senat
Grupul parlamentar al
minorităților naționale
din Camera Deputaților

MEMBRU TITULAR
Situația
Nume şi prenume
prezenței
Vacant

MEMBRU SUPLEANT
Situația
Nume şi prenume
prezenței

-

LUNGU GABRIEL

ABSENT

ABSENT

Vacant

-

PREZENTĂ

LEVENTE NOVAK

-

TĂNASE
TIBERIUS-FLORIN

PREZENT

LETEA CRINA
MIHAELA

-

GĂUREAN
CĂLIN BOGDAN
PETER
ZSUZSANNA

5.

Ministerul
Finanțelor Publice

SECOȘAN
VALERICA

PREZENTĂ

DUMITRU ILIE
RĂSVAN

-

6.

Asociaţia Municipiilor
din România

BOLOJAN
ILIE GAVRIL

-

MOLDOVEANU
REMUS ALEXANDRU

PREZENT

MIRON VIOREL

PREZENT

GEORGESCU ION

-

DRĂGHICI
EMIL

-

ŢÂRA SERGIU

PREZENT

LADÁNYI LÁSZLÓZSOLT

PREZENT

BARCZI GYOZO
ISTVAN

-

TEODORESCU
XENIA COSETTE

ABSENTĂ

GAVRILĂ GEORGETA

-

PAUL CHIOVEANU

PREZENT

ELENA CALISTRU

-

7.
8.
9.

10.
11.

Asociația Orașelor
din România
Asociația Comunelor
din România
Agenția Națională a
Funcționarilor Publici –
înalți funcționari publici
Agenția Națională a
Funcționarilor Publici –
funcționari publici
Organizațiile
Societății civile

Ședința a fost condusă de domnul Tiberius-Florin TĂNASE, Președintele Consiliului Național de
Integritate.
Președintele C.N.I. a supus spre aprobare procesul‐verbal al ședinței Consiliului din data de 12 martie
2018, orele 13:00.
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PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL
DE INTEGRITATE.
Președintele Consiliului a adus la cunoştinţa membrilor C.N.I. 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 perioada ianuarie – martie
2018;
2. Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL
DE INTEGRITATE.

Punctul 1
Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada ianuarie – martie 2018
La acest punct de pe ordinea de zi a participat domnul Bogdan STAN, Președintele Agenției Naționale de
Integritate, care a prezentat membrilor Consiliului Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate
pentru perioada ianuarie – martie 2018, evidențiind rezultatele activității de evaluare, precum și ale Sistemului
informatic PREVENT din perioada supusă raportării.
În acest context, Președintele A.N.I. a precizat faptul că primele trei luni ale anului sunt în general cele
mai încărcate în activitatea Agenției. Mai mult decât atât, domnul Bogdan STAN a adăugat faptul că Agenția se
confruntă cu o migrație a personalului, precum și faptul că în prezent este supusă diferitelor controale – audit
extern independent, audit intern și pentru prima dată un audit al Curții Europene de Conturi.
Președintele Agenției a evidențiat faptul că în perioada supusă raportării, au fost aplicate peste 200
sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legale privind completarea și depunerea
declarațiilor de avere și de interese, au fost constatate 31 de cazuri de incompatibilitate, 21 conflicte de interese
- 20 conflicte de interese administrative și 1 conflict de interese penal, 1 caz privind constatarea unor diferențe
nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate și 1 caz referitor la constatarea indiciilor privind
săvârșirea unor fapte penale - fals în declarații.
Domnul Bogdan STAN a semnalat faptul că, spre deosebire de anii trecuți, se constată o creștere a
numărului de contravenții aplicate, precum și a numărului de sesizări primite în ceea ce privește diferite fapte
sancționate contravențional. Astfel, în perioada ianuarie – martie 2018 au fost aplicate peste 200 contravenții,
iar în aceeași perioadă a anului trecut, suma amenzilor aplicate se ridică la aproximativ 20% din cifrele actuale.
În contextul acestei creșteri exponențiale din primul trimestru al anului 2018, Președintele A.N.I. a precizat
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faptul că în situația în care această tendință ascendentă se menține și în următoarele luni, se impune
identificarea cauzei, având în vedere faptul că Agenția aplică cele mai multe amenzi în perioada iunie – iulie,
perioada depunerii declarațiilor de avere și de interese.
Totodată, domnul Bogdan STAN a menționat faptul că în perioada supusă raportării, Agenția Națională
de Integritate a organizat, împreună cu Asociația Expert Forum, două sesiuni de instruire cu privire la Sistemul
PREVENT, ce vizează obligația completării formularului de integritate aferent procedurii de atribuire derulate,
precum și incompatibilități și conflicte de interese în procedurile de achiziții publice.
Președintele A.N.I. a mai precizat faptul că împreună cu Agenția pentru Agenda Digitală a României, s-a
lucrat la creionarea și lansarea variantei a doua a formularului de integritate, în vederea fluidizării procesului
de completare a acestuia, care va permite preluarea automată a datelor din sistemul SEAP în proporție de 9095%, scutind autoritățile contractante de completarea manuală a acestor date.
În ceea ce privește rezultatele Sistemului PREVENT, domnul Bogdan STAN a precizat faptul că în
primele trei luni ale anului 2018 au fost analizate peste 4.000 de proceduri de achiziție publică, în valoare de
peste 20 miliarde de RON. Totodată, Președintele A.N.I. a subliniat faptul că Agenția analizează toate
procedurile de achiziție publică desfăşurate prin SEAP.
Astfel, în perioada supusă raportării, inspectorii de integritate au emis 24 avertismente de integritate în
ceea ce privește posibile încălcări ale legislației privind conflictul de interese în achiziții publice. În 17 dintre
cele 24 cazuri notificate de sistem, conducătorii autorităților contractante au luat măsuri pentru înlăturarea
cauzelor care generau conflictele de interese, în timp ce într-un caz A.N.I. a declanșat din oficiu activitatea de
evaluare a conflictului de interese, întrucât aceste cauze nu au fost eliminate. În alte 6 cazuri pentru care s-au
emis avertismente de integritate, Agenția va proceda la aplicarea art. 9 din Legea nr. 184/2016, în situațiile în
care nu vor fi înlăturate cauzele conflictelor de interese.
Președintele Agenției a adus la cunoștința membrilor Consiliului faptul că valoarea totală a
avertismentelor de integritate emise de la operaționalizarea Sistemului și până la sfârșitul lunii martie se ridică
la peste 30 milioane lei. În acest sens, domnul Bogdan STAN a subliniat importanța Sistemului, care a prevenit
încheierea anumitor contracte de achiziție publică ce încălcau prevederile legale în materia conflictului de
interese, existând posibilitatea ca zeci de milioane de lei să nu fi fost niciodată recuperați la bugetul de stat,
dacă conflictul de interese ar fi fost consumat.
În continuare, domnul Președintele A.N.I. a precizat faptul că experții Comisiei Europene au precizat
posibilitatea de a înlătura recomandarea nr. 8 din contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare
referitoare la asigurarea intrării în funcțiune a sistemului PREVENT, fiind singura recomandare implementată la
nivel satisfăcător.
De asemenea, domnul Bogdan STAN a făcut câteva precizări referitoare la Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor
de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, care instituie sancțiuni contravenționale pe Sistemul PREVENT.
Față de aceasta, Președintele Agenției a menționat faptul că A.N.I. nu susține introducerea acestei piese
legislative, întrucât menirea Sistemului PREVENT este aceea de a preveni incidentele de integritate, și nu aceea
de sancționa.
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În continuare, domnul Bogdan STAN a mai adăugat faptul că în perioada raportată, Agenția a încheiat
protocoale de colaborare cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și cu Institutul
Național de Studii și Cercetări în Administrația Publică (INSCAP).
În contextul protocolului de colaborare încheiat cu INSCAP, Președintele Agenției a prezentat
membrilor posibilitatea demarării unui proiect pilot la nivelul municipiilor care să vizeze procesul de depunere
electronică a declarațiilor de avere și de interese.
Totodată, domnul Bogdan STAN a menționat faptul că au fost depuse 17.000 de declarații de avere și de
interese în format electronic, o cifră mare raportată la anii anteriori, însă una scăzută având în vedere numărul
total al deponenților. În acest sens, Agenția își propune să demareze în viitorul apropiat o serie de proiecte cu
partenerii instituționali, cel mai important fiind Banca Mondială, cu scopul de a încuraja un număr cât mai mare
de deponenți să completeze formularele electronice inteligente ale declarațiilor de avere și de interese.
Mai mult, Președintele A.N.I. a subliniat faptul că Agenția a oferit asistență altor țări în ceea ce privește
dinamizarea procesului de depunere electronică a declarațiilor de avere și de interese, implementarea acestui
proces fiind facilitată de numărul deponenților din aceste țări, care este semnificativ mai redus față de numărul
persoanelor care au obligativitatea depunerii declarațiilor la nivelul țării noastre.
La solicitarea domnului Paul CHIOVEANU, domnul Bogdan STAN a precizat faptul că acest lucru se
datorează și în contextul în care acest procedeu implică deținerea unei semnături electronice, numărul
persoanelor care au obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și de interese la nivelul țării noastre fiind de
aproximativ jumătate de milion, comparativ cu alte țări care au un număr de 10.000 - 25.000 de deponenți,
astfel că statele respectiv au putut cumpăra aceste semnături. Mai mult decât atât, la nivelul țării noastre există
și o reticență din partea persoanelor care intră sub incidența Legii nr. 176/2010, generată de tipul informațiilor
care trebuie completate în declarații.
În acest sens, în vederea dinamizării acestui proces, Președintele A.N.I. a reiterat intenția Agenției de a
demara o serie de proiecte pilot care să vizeze marile municipii sau instituții de la nivel central, în acest
moment A.N.I. fiind în discuții cu mai mulți parteneri instituționali.
În final, domnul Tiberius-Florin TĂNASE a supus aprobării Consiliului Raportul de activitate al Agenției
Naționale de Integritate pentru perioada ianuarie – martie 2018.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL
DE INTEGRITATE.
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Punctul 2
Diverse
La acest punct de pe ordinea de zi, domnul Bogdan STAN, Președintele A.N.I. a făcut referire la o discuție
care a avut loc cu prilejul ședinței trecute, referitoare la publicarea pe pagina de Internet a Agenției a deciziilor
definitive și irevocabile privind confiscările de averi. În acest sens, Agenția a obținut de la Monitorul Oficial
deciziile instanțelor de judecată în format digital, anonimizate, acestea fiind în curs de publicare pe site-ul A.N.I.
La întrebarea domnului Tiberius-Florin TĂNASE cu privire la ultimul Raport GRECO, Președintele A.N.I.
a menționat faptul că acesta nu face referire la Agenție, fiind un document ce vizează strict legile justiției.
Totodată, domnul Bogdan STAN a făcut o serie de precizări cu privire la sediul secundar al A.N.I., și
anume faptul că este în curs de avizare o Hotărâre de Guvern, în baza căreia Jandarmeria Română ia în evidență
acest sediu, în vederea asigurării pazei, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările și completările
ulterioare.
În final, Președintele Agenției a menționat faptul că Raportul de audit extern al managementului ANI
pentru anul 2017 va fi finalizat în cel mai scurt timp, în vederea prezentării acestuia membrilor Consiliului cu
prilejul proximei ședințe.

S-a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în data de 14 mai
2018, orele 13:00 cu următoarea ordine de zi:
1.

Raportul de audit extern al managementului ANI pentru anul 2017;

2.

Diverse.

Tiberius-Florin TĂNASE,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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