CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL A.N.I.,
Luni, 7 noiembrie 2016
La ședința din data de 7 noiembrie 2016, orele 10.00 au participat următorii membri ai Consiliului
Național de Integritate:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Entitatea reprezentată

MEMBRU TITULAR
Situația
Nume şi prenume
prezenței

Grupul parlamentar PSD din
Vacant
Senat
Grupul parlamentar PNL din
GĂUREAN
Senat
CĂLIN BOGDAN
Grupul parlamentar UDMR
PETER ZSUZSANNA
din Senat
Grupul parlamentar al
TĂNASE
minorităților naționale din
TIBERIUS-FLORIN
Camera Deputaților
Ministerul
Vacant
Justiției

MEMBRU SUPLEANT
Situația
Nume şi prenume
prezenței

-

LUNGU GABRIEL

-

PREZENT

Vacant

-

PREZENTĂ

LEVENTE NOVAK

-

PREZENT

LETEA CRINA
MIHAELA

-

-

BARBU ALINA

PREZENTĂ

6.

Ministerul
Finanțelor Publice

SECOȘAN
VALERICA

PREZENTĂ

DUMITRU ILIE RASVAN

-

7.

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

-

PAUL CHIOVEANU

PREZENT

ELENA CALISTRU

-

TEODORESCU
XENIA COSETTE

-

GAVRILĂ GEORGETA

-

8.
9.
10.
11.
12.

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

Ședința a fost condusă de domnul Tiberius-Florin TĂNASE, Președintele Consiliului Național de
Integritate.
Domnul Tiberius-Florin TĂNASE a supus spre aprobare, procesul‐verbal al ședinței Consiliului Național
de Integritate din data de 7 octombrie 2016.
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PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL 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. Proceduri privind concursul pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției Naționale de
Integritate;
2. Diverse.

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

Punctul 1

Proceduri privind concursul pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate

La începutul dezbaterii acestui punct de pe ordinea de zi, domnul președinte Tiberius TĂNASE a
informat membrii Consiliului cu privire la faptul că trei dintre membrii C.N.I. nu au depus în termenul prevăzut
de art. 12, alin (6) din Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de

preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, adoptat prin Hotărârea nr. 2/2007 a
Consiliului Naţional de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare declarația pe propria răspundere
privind conflictul de interese și, astfel, nu vor putea lua parte la dezbaterile din cadrul Consiliului și în Comisiile
care privesc concursul pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al A.N.I.
În continuare, domnul Tiberius TĂNASE a adus la cunoștința membrilor Consiliului răspunsul
comunicat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în urma solicitării verificării
candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției, care face trimitere la
faptul că nu fac obiectul verificărilor Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității candidații
născuți după data de 22 decembrie 1973, respectiv domnul BĂLAN Marius, doamna LAZĂR Ioana și domnul
MOISE Florin Ionel, iar referitor la celălalt candidat înscris, CNSAS va demara procesul de verificare și va
comunica ulterior rezultatul final al verificărilor.
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Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au stabilit că se vor lua în considerare declarațiile
pe propria răspundere, depuse de candidați conform art. 19, alin (3) din Legea nr. 144/ 2007.
În continuare, domnul Tiberius TĂNASE a dat citire solicitării domnului BĂLAN Marius, candidat la
concursul pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate, privind cererea de
înlocuire a unora dintre membrii comisiilor de concurs, motivat de faptul că aceștia s-ar afla în conflict de
interese, cauzat de unele situații litigioase despre care se face vorbire în cuprinsul solicitării.
În urma acestui fapt, domnul Tiberius TĂNASE a informat Consiliul cu privire la decizia doamnelor
Valerica SECOȘAN si Xenia Cosette TEODORESCU de a nu participa la lucrările Comisiei de concurs pentru
ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției.
Astfel, doamna Valerica SECOȘAN, prezentă la ședința curentă, nu participă la votul pentru aprobarea
subiectelor elaborate de către Comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și
pentru corectarea lucrărilor pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al
Agenției.
În continuare, domnul László-Zsolt LADÁNYI, în calitate de membru al Comisiei pentru elaborarea
bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea lucrărilor, a informat Consiliului cu
privire la faptul că membrii comisiei, din care mai fac parte domnul Călin Bogdan GĂUREAN, domnul Viorel
MIRON și domnul Sergiu ŢÂRA, s-au întrunit în data de 7 noiembrie 2016, începând cu ora 08:30 pentru
elaborarea celor trei variante de subiecte pentru proba scrisă a concursului, pe baza bibliografiei și a tematicii
de concurs.
Astfel, Comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea
lucrărilor a elaborat 3 variante de subiecte cu un număr de 4 puncte fiecare, iar în elaborarea acestora s-a avut
în vedere tematica și bibliografia anunțată. La fiecare din cele trei variante de subiecte, punctele 1,2,3 au fost
elaborate din aceleași acte normative sau bibliografie pentru fiecare variantă, conform tematicii, iar punctul 4 a
fost comun celor trei variante de subiecte și a fost ales din Strategia pentru prevenirea şi sancţionarea
conflictelor de interese, a incompatibilităţilor şi a averilor nejustificate 2016-2020.
În continuare, domnul LADÁNYI László-Zsolt a supus spre aprobare plenului Consiliului, conform
dispozițiilor art. 8, lit. d din regulamentul de concurs, cele 3 variante de subiecte.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

SECRETARIATUL CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE
Adresă: B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, cod poștal: 010661, sector 1, București – 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

În continuare, domnul LADÁNYI László-Zsolt a menționat faptul că cele trei variante de subiecte vor fi
prezentate candidaților, de către Comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și
pentru corectarea lucrărilor, în câte un plic sigilat purtând ștampila Consiliului.
Domnul LADÁNYI László-Zsolt a făcut precizarea că la finalul probei scrise a concursului, Comisia
pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea lucrărilor va publica
varianta cu subiectele, precum și criteriile de evaluare și baremele de corectare.

Punctul 2

Diverse

La acest punct de pe ordinea de zi, domnul Paul CHIOVEANU a adus la cunoștința Consiliului că s-a
primit pe adresa Secretariatului C.N.I., pe numele dumnealui, o solicitare adresată Consiliului. Domnul
președinte Tiberius TĂNASE a solicitat Secretariatului formularea unui rezumat până la următoarea ședință în
vederea pregătirii răspunsului la solicitarea menționată.
Totodată, domnul Tiberius TĂNASE a informat Consiliul asupra unei sesizări înregistrate de către A.N.I.
și redirecționată spre competentă soluționare Consiliului C.N.I., formulată de către un petent, cu privire la
posibila situația de incompatibilitate în care s-ar putea unul din candidații la concursul pentru ocuparea
funcției de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate.
Având în vedere procedurile de consurs în desfășurare în care se află Consiliul C.N.I. în această perioadă,
s-a decis amânarea soluționării sesizării până după finalizarea procedurilor de concurs pentru ocuparea
funcției de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate.
Președintele Consiliului a propus ca imediat după corectarea lucrărilor la proba scrisă a concursului
pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al A.N.I., Consiliului Național de Integritate să se întrunească într-o
ședință extraordinară cu următoarea ordine de zi:
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1. Comunicarea de către Consiliul Național de Integritate a rezultatelor obținute la proba scrisă a
concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de
Integritate;
2. Diverse.

S-a propus de asemenea, ca următoarea ședință lunară a Consiliului Național de Integritate să aibă loc
în data de 5 decembrie 2016, ora 14:00, cu următoarea ordine de zi:
1. Aspecte referitoare la implementarea și operaționalizarea Sistemului informatic PREVENT;
2. Diverse.

Tiberius-Florin TĂNASE,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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