CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL A.N.I.,
Luni, 19 septembrie 2016
La ședința din data de 19 septembrie 2016, orele 11.00 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

PREZENTĂ

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 31 august 2016.
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PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE
INTEGRITATE.
Președintele de ședință 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. Concluziile întâlnirii de lucru cu reprezentanții Comisiei Europene în contextul misiunii de evaluare pe
Mecanismul de Cooperare și Verificare, 12 ‐ 16 septembrie 2016;
2. Diverse.

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

Punctul 1

Concluziile întâlnirii de lucru cu reprezentanții Comisiei Europene în contextul misiunii de evaluare pe
Mecanismul de Cooperare și Verificare, 12 ‐ 16 septembrie 2016

La începutul dezbaterii acestui punct, domnul Bogdan STAN, Președintele Agenției Naționale de
Integritate a fost invitat la ședință pentru a prezenta concluziile întâlnirii de lucru cu reprezentanții Comisiei
Europene în contextul misiunii de evaluare pe Mecanismul de Cooperare și Verificare, din luna septembrie
2016.
Domnul Bogdan STAN a precizat faptul că, în perioada 12 – 16 septembrie, au avut loc patru întâlniri de
lucru cu experții Comisiei Europene. Una dintre întâlniri a vizat activitatea instituției, iar celelalte trei au fost
tematice și au vizat aspect precum: implicarea A.N.I. în alegerile locale, achizițiile publice sau jurisprudența în
materia incompatibilităților și a conflictelor de interese.
Experții Comisiei s-au arătat interesați pe parcursul întâlnirilor de situațiile care au privit integritatea
candidaților în alegeri, plecând de la exemplul persoanelor care au candidat având probleme penale și a unora
care ulterior au fost aleși.
De asemenea, domnul Bogdan STAN a menționat faptul că experții Comisiei au fost interesați de
măsurile preventive și educative întreprinse de A.N.I. în vederea sporirii integrității canditaților în alegeri și de
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modul în care a fost diseminată informația prin intermediul portalului destinat alegerilor locale, disponibil pe
pagina de internet a Agenției, precum și numărul persoanelor care au accesat-o, până la 1.200 accesări pe zi.
Președintele Agenției, a adus asigurări că în perioada următoare Agenția va adopta aceleași măsuri de
prevenție și conștinetizare și pentru alegerile parlamentare din luna decembrie 2016.
Tototdată, domnul Bogdan STAN a subliniat faptul că pentru alegerile locale din luna iunie 2016 din cei
aproximativ 300.000 de candidați, opt au fost identificați de A.N.I. având interdicția de a mai ocupa o funcție
publică, iar în urma procedurilor de sancționare întreprinse de Agenție, cinci au fost destituiți iar ceilalți trei
sunt încă în procedură de destituire.
De asemenea, experții Comisiei s-au arătat interesați de stabilitatea A.N.I., constatările acestora fiind că
s-a păstrat volumul dosarelor instrumentate la nivelul Agenției.
Mai mult, în cadrul întâlnirilor cu experții, s-a discutat stadiul proiectului legislativ PREVENT, domnul
STAN exprimându-și însă speranța că aceasta va trece totuși de Parlament până la vacanța judecătorească, de
după alegerile parlamentare.
În acest context, doamna Alina BARBU a evidențiat, de asemenea, ingrijorarea experților Comisiei
manifestată și în cadrul discuțiilor cu reprezentanții Ministerului cu privire încrederea acordată de cetățeni
unor candidați cu probleme penale soluționate sau nu printr-o sentință judecătorească definitivă.
Domnul Remus Alexandru MOLDOVEANU a menționat faptul că Agenția, prin instrumentele de
prevenție și constientizare, ar putea, de asemenea, să contribuie la schimbarea percepției publice în sensul în
care A.N.I. să propună standarde de integritate în interiorul partidelor, astfel încât să nu mai încludă pe listele
electorale candidați care nu respectă standardul de etică al partidului.
Domnul Tiberius TĂNASE și doamna Alina BARBU au susținut propunerea domnului Remus Alexandru
MOLDOVEANU recomandând Agenției să adopte o atitudine proactivă și față de partidele politice.
La finanul dezbaterii acestui punct, domnul Bogdan STAN a făcut precizarea că la sfârșitul lunii
septembrie, în perioada 27-29 septembrie 2016, Agenția va primi vizita experților electorali ai OSCE/ODIHR .
Punctul 2

Diverse
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La acest punct de pe ordinea de zi, domnul Tiberius TĂNASE a informat Consiliul cu privire la faptul că
A.N.I. a redirecționat, spre competentă soluționare, Consiliului o adresă a doamnei jurnalist Emilia Șercan, prin
care solicită o copie a proiectelor de management pe care domnii Horia GEORGESCU și Cătalin MACOVEI le-au
avut în calitate de președinți ai Agenției Naționale de Integritate și o copie a proiectului de management al
domnului Bogdan STAN, depus la data susținerii concursului pentru ocuparea funcției de președinte al Agenției
Naționale de Integritate.
Președintele Consiliul a supus la vot propunerea de a formula un raspuns către doamna Emilia Șercan
în sensul în care planurile de management solicitate sunt documente personale, depuse de candidații la funcția
de președinte al ANI, iar informațiile solicitare nu fac parte din categoria informațiilor de interes public așa cum
sunt acestea prevăzute de legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ CU ZECE VOTURI PENTRU ȘI UN VOT ÎMPOTRIVĂ (Paul CHIOVEANU)DE
CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE.

De asemenea, la acest punct plenul Consiliul a luat în discuție aspectele privind procedura de concurs
pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate, mai exact cu privire la numărul
candidaților înscriși. Întrucât nu s-a înscris niciun candidat până la data sedinței curente a Consiliului, la
propunerea doamnei Alina BARBU, susținută de domnul Tiberius TĂNASE, membrii Consiliului au hotărât
lansarea unui comunicat de presă cu privire la declanșarea procedurii de concurs.

S-a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în data de 7 octombrie
2016, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada iulie – septembrie 2016;
2. Concluziile întâlnirii cu experții electorali ai OSCE/ODIHR din perioada 27-29 septembrie 2016;
3. Aspecte privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției
Naționale de Integritate;
4. Diverse.

Tiberius-Florin TĂNASE,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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