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PREAMBUL

Prezentul raport cuprinde sinteza celor mai importante activități desfășurate de Consiliul Național de
Integritate la nivelul anului 2015 în contextul îndeplirii mandatului conferit de legislația în vigoare, precum și a
implementării obiectivelor stabilite prin intermediul Mecanismului de Cooperare și Verificare.
Pe parcursul anului 2015, cele mai importante repere ale activității desfășurate au fost reprezentate de:
 Îndeplinirea rolului de garant al independenței A.N.I.;
 Organizarea concursului pentru ocuparea funcției de Președinte al A.N.I.;
 Eficientizarea comunicării și întărirea relației de încredere între C.N.I. și A.N.I.;
 Susținerea demersurilor Agenției în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ și obținerii resurselor
necesare desfășurării activității în condiții optime;
 Analizarea și adoptarea Rapoartelor de activitate emise de A.N.I.;
 Analizarea și adoptarea Raportului de audit extern independent și urmărirea implementării
recomandărilor formulate în acesta;
 Urmărirea implementării obiectivelor C.N.I. și A.N.I. stabilite prin Strategia Națională Anticorupție 2012

‐ 2015;
 Desfășurarea activității de evaluare în conformitate cu art. 381 din Legea 144/2007;
 Continuarea proceselor de transparentizare şi eficientizare a activităţii Consiliului.

BAZA LEGALĂ
1 Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 ‐ privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor

publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative Publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010 ;
2 Legea nr. 144 din 21 mai 2007 ‐ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Integritate, republicată și modificată prin Legea nr. 176/2010 Publicată în Monitorul Oficial al României, partea
I, nr. 535 din 3 august 2009 ;
3 Hotărârea nr. 59 din 08 decembrie 2014 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de
Integritate Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014 ;
4 Hotărârea nr. 4 din 12 februarie 2015 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 13 februarie 2015 ;
5 Hotărârea Senatului nr. 45 din 08 iunie 2015 privind numirea unui membru supleant al Consiliului
Naţional de Integritate Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 9 iunie 2015 ;
6 Hotărârea Senatului nr. 49 din 29 iunie 2015 privind numirea unui membru titular și a unui membru
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supleant ai Consiliului Naţional de Integritate Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 1
iulie 2015 ;
7 Hotărârea Senatului nr. 56 din 16 septembrie 2015 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional
de Integritate Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 23 Septembrie 2015 ;
8 Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului Naţional de Integritate.

CADRUL GENERAL DE FUNCȚIONARE
Consiliul Naţional de Integritate este organismul reprezentativ, aflat sub control parlamentar exercitat de
Senat, cu activitate nepermanentă, care îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege.
Consiliul Național de Integritate este format pe principiul reprezentării egale a tuturor categoriilor de
persoane supuse verificărilor, membrii acestuia având obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se
abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor politice privind activitatea Consiliului sau a
Agenţiei. Tot astfel, membrii Consiliului nu vor favoriza vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este
aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.
Din punct de vedere al reprezentativităţii, membrii Consiliului sunt desemnaţi, după cum urmează:
a câte un membru desemnat de către fiecare grup parlamentar din Senat, plus grupul minorităţilor
naţionale din Camera Deputaţilor;
b un reprezentant al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi un reprezentant al Ministerului
Finanţelor Publice;
c un reprezentant al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, desemnat de adunarea
generală, potrivit statutului;
d un reprezentant al Asociaţiei Municipiilor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit
statutului;
e un reprezentant al Asociaţiei Oraşelor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit
statutului;
f un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit
statutului;
g un reprezentant al înalţilor funcţionari publici şi un reprezentant al funcţionarilor publici, desemnaţi
de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
h un reprezentant desemnat de comun acord de asociaţiile magistraţilor, legal constituite;
i un reprezentant desemnat de organizaţiile societăţii civile, legal constituite, cu activitate în domeniul
drepturilor omului, juridic sau economico‐financiar.
Poate fi numită în funcţia de membru al Consiliului Naţional de Integritate persoana care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:

a
b
c
d

este cetăţean român;
are capacitate deplină de exerciţiu;
are studii superioare atestate în condiţiile legii;
nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990, nu a fost şi nu este
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lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii;
e nu s‐a constatat în mod definitiv că s‐a aflat într‐o stare de incompatibilitate, în conflict de interese sau
că ar fi existat diferenţe semnificative mai mari de 10.000 de Euro;
f nu a fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea, şi
nu are cazier fiscal;
g este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei.

Consiliul Național de Integritate are următoarele atribuţii:
‐ propune Senatului numirea şi revocarea din funcţie a Preşedintelui şi Vicepreşedintelui Agenţiei;
‐ constată suspendarea din funcţie a Preşedintelui şi Vicepreşedintelui Agenţiei;
‐ aprobă prin hotărâre regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului, ale comisiilor
Consiliului, precum şi norme interne de conduită;
‐ aprobă regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţie a
Preşedintelui şi Vicepreşedintelui Agenţiei, precum şi tematica de concurs şi componenţa comisiilor pentru
organizarea concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor şi soluţionarea
contestaţiilor, adoptând hotărâri în acest sens;
‐ analizează informările şi rapoartele pe care le prezintă Preşedintele Agenţiei, referitoare la activitatea
acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin Preşedintele acestuia;
‐ formulează recomandări referitoare la strategia şi activitatea Agenţiei de evaluare a averilor, a
conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;
‐ analizează raportul anual de audit extern independent prevăzut la art. 33: „ 1 Raportul de audit se

întocmeşte în primele 3 luni ale anului şi cuprinde, în mod obligatoriu, recomandări privind modul de îndeplinire
a atribuţiilor manageriale, organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor
de către conducerea Agenţiei, precum şi recomandări privind necesitatea de reducere sau, după caz, de
suplimentare a posturilor Agenţiei. 2 În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit
preşedintele Agenţiei procedează la comunicarea acestuia Consiliului Naţional de Integritate”;
‐ înaintează Senatului, anual şi ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenţiei.
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ACTIVITATEA CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE

Entitatea
Reprezentată
Grupul parlamentar
PSD din Senat
Grupul parlamentar
PNL din Senat
Grupul parlamentar
UDMR din Senat
Grupul parlamentar
al minorităţilor
naţionale din
Camera Deputaţilor

Ministerul Justiției

Ministerul
Finanţelor Publice
Asociaţia Oraşelor
din România
Asociaţia
Comunelor din
România
Agenţia Naţională a
Funcţionarilor
Publici – înalţi
funcţionari publici
Organizaţiile
societăţii civile
Agenţia Naţională a
Funcţionarilor
Publici – funcţionari
publici
Uniunea Națională a
Consiliilor Județene
din România
Asociaţia
Municipiilor din
România
Asociațiile
Magistraților

MEMBRU TITULAR
Nume/Prenume
TEODORESCU
Ion‐Claudiu
GĂUREAN Călin
Bogdan
PETER
Zsuzsanna

Data
numirii
12.02.2015

MEMBRU SUPLEANT
Încheierea
mandatului
Demisie
14.01.2016

Nume/Prenume

Data
numirii

Încheierea
mandatului

LUNGU Gabriel

08.12.2014

2018

08.12.2014

2018

PĂDURARU Iuliana
Cristina

08.12.2014

Demisie
12.10.2015

08.12.2014

2018

LEVENTE Novak

08.12.2014

2018

TĂNASE
Tiberius ‐ Florin

08.12.2014

2018

LETEA Crina
Mihaela

29.06.2015

2018

TEODOROIU
Simona‐Maya

08.12.2014

Demisie
19.02.2015

08.12.2014

2018

DUMITRU Ilie
Răsvan

08.06.2015

2018

ANTOCHI Alin
Lucian Emanuel
ANTOANID
Dumitru Cătălin

29.06.2015
08.12.2014

Demisie
29.01.2016
Demisie
23.02.2015
Demisie
13.11.2015

BARBU
Alina

DIACONU Mihai

16.09.2015

MIRON Viorel

08.12.2014

2018

GEORGESCU Ion

12.02.2015

2018

DRĂGHICI
Emil

12.02.2015

2018

ȚÂRĂ Sergiu

08.12.2014

2018

LASZLO Zsolt
Ladanyi

08.12.2014

2018

BARCZI Gyozo
Istvan

08.12.2014

2018

CIUCU Ciprian

08.12.2014

Demisie
01.03.2016

CALISTRU Elena

08.12.2014

2018

TEODORESCU
Xenia Cosette

08.12.2014

2018

GAVRILĂ Georgeta

12.02.2015

2018

‐

‐

‐

‐

BOLOJAN Ilie
Gavril

16.09.2015

2018

MOLDOVEANU
Remus Alexandru

16.09.2015

2018

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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MECANISMUL DE COOPERARE ȘI VERIFICARE

Raportul Comisiei Europene privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare
şi Verificare, publicat în luna ianuarie 2015, atrage atenția asupra procesului de numire al noului Consiliul, ca
urmare a expirării, în luna noiembrie 2014, a mandatului fostului C.N.I.
În luna februarie 2015, membrii Consiliului Național de Integritate s‐au reunit în ședința inaugurală a
noului Consiliu, desfășurată la sediul Senatului României. În cadrul acestei ședințe, în conformitate cu dispozițiile
art. 36, lit. 1 din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, domnul Ciprian
CIUCU, reprezentantul societății civile, a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului Național de Integritate,
pentru un mandat de patru ani.
Ulterior, în contextul misiunii de evaluare desfășurată din perioada 19 ‐ 21 mai 2015, membrii desemnați
din cadrul Consiliului au participat în data de 20 mai, la sediul Agenției, la o întrevedere cu experții Comisiei
Europene. Discuțiile din cadrul întâlnirii s‐au axat în principal pe aspecte legate de activitatea Agenției dar și pe
relația de colaborare dintre noul Consiliu și Agenție.
Totodată, în contextul misiunii experților în România, desfășurată în 14 ‐ 18 septembrie 2015,
Președintele Consiliului a participat, în data de 17 septembrie a.c., la întâlnirea cu experții. Cu acest prilej au fost
atinse subiecte precum activitatea Consiliului dar și procedura de organizare a concursului pentru ocuparea
funcție de Președinte al A.N.I.
De asemenea, la data de 17 noiembrie, Președintele Consiliului a participat, la sediul Agenției, la
întâlnirea cu experții Comisiei Europene care s‐a axat pe prezentarea activității Consiliului, precum și aspecte
privind desfașurarea concursului pentru ocuparea funcției de Președinte al A.N.I.
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DECIZII ALE CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE
În luna februarie 2015, noul Consiliu Național de Integritate s‐a reunit în ședința de constituire,
desfășurată la sediul Senatului României. În cadrul ședinței, potrivit dispozițiilor art. 36, lit. 1 din Legea nr.
144/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, domnul Ciprian CIUCU, reprezentantul
societății civile, a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului Național de Integritate, pentru un mandat de
patru ani.
Pe parcursul anului 2015, Consiliul a adoptat o serie de decizii și măsuri în vederea îndeplinirii
atribuțiilor conferite de legislația în vigoare, de exercitare a rolului de garant al independenței Agenției, de
organizare a concursului pentru ocuparea funcției de Președinte al Agenției, respectiv de analizare a activității
instituției, cât și de evaluare a respectării regimului juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese și al
dobândirii licite a averilor personalului A.N.I.:
A Declanșarea Procedurii Operaționale privind îndeplinirea de către Consiliul Naţional de Integritate a
rolului de garant al independenţei Agenţiei Naţionale de Integritate, adoptată de Consiliu prin Hotărârea nr.
7/31.11.2011
În perioada de referință, Consiliul Național de Integritate și‐a exercitat rolul de garant al independenței
A.N.I. prin declanșarea procedurii sus menționate, în două cazuri:
 la data de 18 mai, Consiliul Național de Integritate a emis un comunicat de presă prin care atrage atenția

cu privire la faptul că proiectele de modificare a art. 25, alin. 2 din Legea nr. 176/2010, în ipoteza în
care ar fi adoptate, ar elimina sancțiunile ce decurg din încălcarea regimului conflictelor de interese și al
incompatibilităților în așa fel încât persoana în cauză să nu mai poată ocupa aceeași funcție eligibilă care
a generat starea de incompatibilitate ori conflictul de interese, dar să poată ocupa orice altă funcție aleasă
ori numită.
 la data de 14 octombrie, C.N.I. a emis un comunicat de presă prin care solicită Parlamentului României

aplicarea și respectarea deciziei Î.C.C.J., în cazul deputatului ADASCĂLIȚEI Constantin și prin care dorește
să atragă atenția cu privire la faptul că neaplicarea deciziilor A.N.I. confirmate definitiv de instanțele de
judecată, afectează angajamentele asumate de România în contextul prevenirii și combaterii incidentelor
de integritate ori a fenomenelor de corupție.

B Organizarea concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de președinte al A.N.I.
Întrunit în ședință publică în data de 19 martie 2015, plenul Consiliului a luat act de demisia domnului
Horia GEORGESCU din calitatea de Președinte al Agenției Naționale de Integritate, și potrivit prevederilor Legii
nr. 144/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au luat act de preluarea atribuțiilor
președintelui A.N.I, de către domnul Bogdan STAN, Vicepreședintele Agenției.
Reuniți în cadrul ședinței extraordinare din 27 martie, membrii Consiliului au stabilit modificarea
Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de președinte al A.N.I. în
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vederea perfectării pașilor procedurali privind organizarea concursului pentru alegerea unui nou președinte al
Agenției Naționale de Integritate.
În cadrul ședinței din luna aprilie, membrii C.N.I. au actualizat și au supus dezbaterii publice, în temeiul
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proiectul de Hotărâre privind

modificarea și completarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea
funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate.
Ulterior, în data de 29 mai 2015, a fost adoptată Hotărârea pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Naţional de Integritate nr.2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau
examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate.
În continuarea procedurii de organizare a concursului, în sedința publică din 12 iunie, plenul Consiliului a
adoptat Hotărârea privind constituirea comisiilor pentru concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de

preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate.
În data de 22 iunie, membrii Consiliului au inițiat procedura de selecţie a preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Integritate, concursul constând în susținerea, de către candidați, a unei probe scrise, în data de 24 august
2015, respectiv în susținerea unui interviu în data de 11 septembrie 2015.
În acest sens, în ședința din 30 iunie, Consiliul a adoptat Hotărârea privind aprobarea tematicii și a

bibliografiei concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de
Integritate.
Urmare a desfășurării probei scrise, a corectării lucrărilor și a soluționării cotestațiilor, membrii C.N.I. au
luat act, în cadrul ședinței din data de 03 septembrie 2015, de faptul că niciunul dintre cei trei candidați înscriși
nu a promovat concursul.
Ulterior, în cadrul aceleiași ședințe, membrii Consiliului au hotărât cu majoritate de voturi reluarea
procedurii de selecție a Președintelui A.N.I., începând cu data de 10 septembrie a.c., adoptând în acest sens, o
nouă Hotărâre privind constituirea comisiilor pentru concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de
preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, precum și Hotărârea privind aprobarea tematicii și a bibliografiei
concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate. Proba
scrisă a fost stabilită în data de 16 noiembrie, iar susținerea interviului a fost programată pe data de 27
noiembrie.
În intervalul octombrie ‐ noiembrie, membrii Consiliului au desfășurat, conform Regulamentului de

desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai
Agenţiei Naţionale de Integritate, procedura de selecție a președintelui Agenției Naționale de Integritate.
Astfel, în cadrul ședinței din 14 octombrie 2015, în urma verificării dosarelor tuturor candidaților inscriși
la concursul pentru ocuparea funcției de președinte al A.N.I., membrii Consiliului au publicat lista candidaților
declarați admiși.
În cadrul celor două ședințe din data de 16 noiembrie, membrii Consiliului au dezbătut și aprobat cele
trei variante de subiecte pentru proba scrisă a concursului și, ulterior, în cadrul ședinței extraordinare, din
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aceeași zi, plenul Consiliului a votat publicarea rezultatele obținute de candidați la proba scrisă a concursului
pentru ocuparea funcției de președinte al A.N.I.
Ulterior, în cadrul ședinței din data de 23 noiembrie, membrii Consiliului au aprobat și publicat pe pagina
de Internet a Agenției planul desfășurării probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de
președinte al A.N.I., organizat în data de 27 noiembrie 2015.
În cadrul ședinței extraordinare din data de 27 noiembrie 2015, Consiliul, în plenul său, a luat act de
rezultatele obținute la proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcție de președinte al Agenției
și au stabilit publicarea acestora pe pagina de Internet a Agenției la Secțiunea „C.N.I.” Subsecțiunea „Concursuri”.
De asemenea, membrii Consiliului au adoptat Hotărârea privind finalizarea procedurii de organizare și
validare a concursului pentru ocuparea funcţiei de Președinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, ce a fost
înaintată Senatului cu propunerea de numire a domnului STAN Bogdan în funcţia de Președinte al Agenţiei
Naţionale de Integritate, pentru un mandat de 4 ani.
În cadrul ședinței din 16 decembrie, domnul Bogdan STAN s‐a prezentat în fața Consiliului în calitate de
Președinte al Agenției. Totodată, ca urmare a publicării, în data de 15 decembrie 2015, în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a Hotărârii Senatului privind numirea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate, domnul
Bogdan STAN și‐a prezentat demisia din funcția de Vicepreședinte al A.N.I.

C

Analizarea și adoptarea Rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale de Integritate

Pe parcursul anului 2015, membrii Consiliului Național de Integritate au analizat și adoptat raportul de
activitate anual, precum și rapoartele de activitate trimestriale ale Agenției, conform art. 38, alin. 2, lit. e din Legea
nr. 144/2007.
Astfel, în ședința publică din 19 martie, Vicepreședintele Agenției, domnul Bogdan STAN, a susținut în fața
membrilor Consiliului o prezentare a Raportului de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada
octombrie ‐ decembrie 2014, precum și o prezentare a concluziilor Raportului de activitate al Agenției Naționale
de Integritate pentru anul 2014.
De asemenea, în ședința publică din data de 16 aprilie, Vicepreședintele A.N.I. a prezentat membrilor
Consiliului activitatea instituției din primul trimestru al anului 2015, așa cum rezultă din Raportul de activitate al
Agenției Naționale de Integritate pentru perioada ianuarie ‐ martie 2015.
Totodată, în ședința publică din data de 23 iulie, Vicepreședintele Agenției a prezentat membrilor
Consiliului Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada aprilie ‐ iunie 2015.
Ulterior, în ședința publică din data de 14 octombrie, domnul Bogdan STAN, Vicepreședintele A.N.I., a
prezentat membrilor Consiliului activitatea instituției pentru perioada iulie – septembrie 2015, așa cum rezultă
din Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada iulie ‐ septembrie 2015.
Toate rapoartele de activitate ale Agenției se regăsesc pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea „A.N.I.

– Rapoarte și audit”.

Totodată, Rapoartele de activitate anuale ale A.N.I. au fost transmise, de către membrii Consiliului, spre
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informare, Senatului României.
D

Analizarea și adoptarea Raportului final al Auditului extern al managementului Agenției pentru anul

2014
Evaluarea calităţii managementului Agenţiei se face anual, printr‐un audit extern independent. Raportul
de audit se comunică Consiliului Naţional de Integritate în termen de maximum 5 zile de la primirea acestuia.
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 33, alin. 2 din Legea 144/2007, Vicepreședintele Agenției a
înaintat Raportul final de audit extern independent al managementului Agenției pentru anul 2014, la data de 16
aprilie 2015.
În urma auditului efectuat, experții independenți au constatat faptul că „activitatea de management a fost

îmbunătățită prin implementarea majorității recomandărilor incluse în Raportul de audit extern al
managementului ANI pentru anii 2009, 2010, 2011, 2012 și 2013”, iar „ANI a continuat linia stabilită prin
documentele programatice ale instituției, Strategia pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor
nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate 2011 ‐ 2014 și Planul de management
pentru 2012 ‐ 2016, axându‐se pe dezvoltarea instrumentelor informatice de lucru ale personalului instituției,
îmbunătățirea istoricului de cazuri, asigurarea urmării eficiente a cazurilor instrumentate, în sensul obținerii de
rezultate disuasive. Rezultatele și eforturile Agenției au fost apreciate prin Rapoartele Comisiei Europene, fie că
vorbim de cele emise în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare, fie că vorbim de evaluarea generală
care s‐a făcut la nivelul tuturor statelor membre ale UE”.
Cu această ocazie, Raportul de audit extern independent al managementului Agenției Naționale de
Integritate a fost analizat și adoptat, fără recomandări, de către membrii Consiliului și transmis, spre informare,
Senatului României. Rapoartele de audit pot fi consultate pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea „A.N.I. ‐
Rapoarte și audit”.

E Comisia de evaluare din cadrul Consiliului Național de Integritate

Comisia de evaluare își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile art. 38^1 din Legea nr.
144/2007, republicată, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate:

“Activitatea de evaluare a averii, a intereselor şi a incompatibilităţilor pentru preşedintele şi vicepreşedintele
Agenţiei, precum şi pentru personalul acesteia se face, în condiţiile prezentei legi, de către o comisie de evaluare
din cadrul Consiliului Naţional de Integritate, alcătuită din 5 membri desemnaţi de Consiliu, la propunerea
preşedintelui Consiliului”.
Membrii Comisiei de evaluare au fost desemnați prin hotărârea Consiliului nr. 4/2015, publicată pe
pagina de Internet a Agenției, la secțiunea „C.N.I. ‐ Hotărâri și recomandări”.
Comisia de evaluare a înregistrat un număr de două sesizări, din partea unor persoane fizice, referitoare
la evaluarea averii a doi dintre angajații Agenției. Prima reuniune de lucru a membrilor comisiei având loc la data
SECRETARIATUL CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE
Adresă: B‐dul Lascăr Catargiu nr. 15, cod poştal: 010661, sector 1, Bucureşti – România
Telefon: + 40 37 206 98 22 / Fax: + 40 37 206 98 88/ E‐mail: secretariat.cni@integritate.eu/ Website: www.integritate.eu
11 / 14

CCO
ON
NSSIILLIIU
ULL N
NA
AŢ
ŢIIO
ON
NA
ALL D
DEE IIN
NT
TEEG
GR
RIIT
TA
AT
TEE
de 23 iulie 2015, la sediul Agenției Naționale de Integritate. La finalul anului 2015 procedura de evaluare a
Comisiei se afla în desfășurare.

ALTE ELEMENTE DE PROGRES

1

Participarea activă la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012 ‐ 2015

În cadrul ședinței din 27 martie, plenul Consiliului a stabilit faptul că, la nivelul Platformei de cooperare a
autorităților independente și a instituțiilor anticorupție – Strategia Națională Anticorupție 2012 ‐ 2015, C.N.I. va
fi reprezentat de către Președintele Consiliului, domnul Ciprian CIUCU.
Contribuția Consiliului la Raportul de progres în baza Planului sectorial – Strategia Națională Anticorupție
2012 ‐ 2015 a fost inclusă în rapoartele de progres ale Agenției Naționale de Integritate, prin introducerea
Obiectivului General 4: “Exercitarea de către Consiliul Național de Integritate a rolului de garant al independenței

și, totodată, de supervizor al activității Agenției Naționale de Integritate”.
Astfel, în ședința publică din data de 24 august 2015, membrii Consiliului au dezbătut și au aprobat
documentul ce conține contibuția Consiliului la raportul semestrial al S.N.A., elaborat de Secretariatul C.N.I.,
acesta fiind transmis, împreună cu raportul de progres al Agenției, către Ministerul Justiției.

2

Ședinte organizate de către membrii Consiliului Național de Integritate

În perioada de referință, Consiliul Național de Integritate s‐a reunit în 18 ședinte publice, după cum
urmează:
 ședința din 24 februarie 2015;
 ședința din 19 martie 2015;
 ședința extraordinară din 27 martie 2015;
 ședința din 16 aprilie 2015;
 ședința din 29 mai 2015;
 ședința din 12 iunie 2015;
 ședința din 30 iunie 2015;
 ședința din 23 iulie 2015;
 ședința din 24 august 2015;
 ședința din 27 august 2015;
 ședința din 3 septembrie 2015;
 ședința din 14 octombrie 2015;
 ședinta din 16 noiembrie 2015;
 ședinta extraordinară din 16 noiembrie 2015;
 ședința din 23 noiembrie 2015;
 ședinta din 27 noiembrie 2015;
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3

ședinta extraordinară din 27 noiembrie 2015;
ședința din 16 decembrie 2015.

Hotărâri adoptate de către Consiliul Național de Integritate

În perioada de referință, Consiliul Național de Integritate a adoptat opt hotărâri, acestea fiind publicate
pe pagina de Internet a Agenției Naționale de Integritate, la secțiunea „C.N.I. ‐ Hotărâri și recomandări”:


Hotărârea nr. 1 privind alegerea Președintelui Consiliului Național de Integritate din 24 februarie 2015;



Hotărârea nr. 2 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Naţional de Integritate nr.2/2007

privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea
funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate din 29 mai 2015;

 Hotărârea nr. 3 privind constituirea comisiilor pentru concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei
de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate din 12 iunie 2015;

 Hotărârea nr. 4 privind desemnarea comisiei prevăzută de art. 381 din Legea nr. 144/2007, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare din 12 iunie 2015;

 Hotărârea nr. 5 privind aprobarea tematicii și a bibliografiei concursului sau examenului pentru ocuparea
funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate din 30 iunie 2015;

 Hotărârea nr. 6 privind constituirea comisiilor pentru concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei
de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate din 3 septembrie 2015;

 Hotărârea nr. 7 privind aprobarea tematicii și a bibliografiei concursului sau examenului pentru ocuparea
funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate din 3 septembrie 2015;



Hotărârea nr. 8 privind finalizarea procedurii de organizare și validare a concursului pentru ocuparea

funcţiei de Președinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, organizat în perioada 11 septembrie ‐ 27
noiembrie 2015 din 27 noiembrie 2015.
4

Activități de comunicare și informare

a

Comunicate de presă:

În perioada de referință, Consiliul Național de Integritate a emis 4 comunicate prin intermediul
cărora Consiliul a adus în atenția opiniei publice aspecte referitoare la îndeplinirea rolului de garant al
independenței A.N.I. după cum urmează:


la data de 19 martie 2015, a fost emis comunicatul de presă privind demisia domnului Horia

Georgescu din calitatea de președinte al Agenției Naționale de Integritate și preluarea, potrivit
prevederilor Legii nr. 144/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiilor
președintelui A.N.I, de către domnul Bogdan STAN, Vicepreședintele Agenției.
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la data de 18 mai 2015, C.N.I. a emis un comunicat de presă cu privire la proiectele de modificare a

art. 25, alin. 2 din Legea nr. 176/2010;
la data de 30 iunie 2015, Consiliul Național de Integritate a emis un comunicat de presă privind
declanșarea procedurii de selecţie a preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate;



la data de 14 octombrie 2015, a fost emis comunicatul de presă privind decizia Înaltei Curți de Casație
și Justiție prin care s‐a respins recursul deputatului ADASCĂLIȚEI Constantin împotriva sentinței Curții
de Apel Iași, cu consecința menținerii ca legal și temeinic a raportului de evaluare emis de A.N.I. cu
privire la starea de incompatibilitate a acestuia și prin care Consiliul Național de Integritate a solicitat
Parlamentului României aplicarea și respectarea deciziei Î.C.C.J., precum și a actelor emise de A.N.I.,
rămase definitive conform prevederilor legale, și care comportă consecințe juridice.



b

Solicitări adresate Consiliului Național de Integritate:

În perioada de referință, Consiliul Național de Integritate a înregistrat și răspuns, prin intermediul
Secretariatul, unui număr de 12 solicitări referitoare la activitatea membrilor Consiliului, a inspectorilor de
integritate din cadrul Agenției, precum și la activitatea Comisiei de evaluare din cadrul Consiliului.

6 Indemnizația de ședință a membrilor Consiliului Național de Integritate
Potrivit dispozițiilor art. 29 alin.

5

din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare „Membrii
Consiliului au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico‐financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată prin
Legea nr. 148/2010, respectiv 1% din venitul salarial brut al preşedintelui Agenţiei. Aceste drepturi se
impozitează în condiţiile legii”.
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