CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROCES‐VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL A.N.I.,
Joi, 19 mai 2016
La ședința din data de 19 mai 2016, orele 10.00 au participat următorii membri ai Consiliului Național
de Integritate:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

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
Ministerul
Justiției

MEMBRU TITULAR
Situația
Nume şi prenume
prezenței

MEMBRU SUPLEANT
Situația
Nume şi prenume
prezenței

Vacant

‐

LUNGU GABRIEL

‐

GĂUREAN
CĂLIN BOGDAN

PREZENT

Vacant

‐

PETER ZSUZSANNA

PREZENTĂ

LEVENTE NOVAK

‐

TĂNASE
TIBERIUS‐FLORIN

PREZENT

LETEA CRINA
MIHAELA

‐

Vacant

‐

BARBU ALINA

PREZENTĂ

6.

Ministerul
Finanțelor Publice

SECOȘAN
VALERICA

‐

DUMITRU ILIE RASVAN

PREZENT

7.

Asociaţia Municipiilor
din România

BOLOJAN
ILIE GAVRIL

‐

MOLDOVEANU REMUS
ALEXANDRU

PREZENT

MIRON VIOREL

PREZENT

GEORGESCU ION

‐

DRĂGHICI
EMIL

‐

ŢÂRA SERGIU

‐

LADÁNYI LÁSZLÓ‐
ZSOLT

PREZENT

BARCZI GYOZO ISTVAN

‐

Vacant

‐

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

Membrii Consiliului au stabilit la începutul ședinței ca aceasta să fie condusă de domnul Tiberius‐Florin
TĂNASE.
Domnul Tiberius‐Florin TĂNASE a supus spre aprobare, procesul‐verbal al ședinței Consiliului Național
de Integritate din data de 21 aprilie 2016.
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CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
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. Alegerea președintelui Consiliului Național de Integritate;
2. Analiza proiectului de Strategie pentru prevenirea și sanționarea conflictelor de interese, a
incompatibilitaților și a averilor nejustificate 2016‐2020 ;
3. Continuarea dezbaterilor cu privire la Raportul de audit extern al managementului ANI pentru anul

2015;
4. Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada ianuarie‐martie 2016;
5. Aspecte procedurale privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al
Agenției Naționale de Integritate;
6. Diverse.

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

Punctul 1
Alegerea Președintelui Consiliului Național de Integritate
Președintele de ședință, domnul Tiberius‐Florin TĂNASE, a menționat că în perioada de timp scursă de
la ședința anterioară până la cea curentă, C.N.I nu a putut lua poziție publică de susținere a activității Agenției
cu privire la anumite acțiuni din Parlament ce privesc cadrul legislativ al A.N.I., în lipsa unui președinte al
Consiliului. Astfel, pentru remedierea acestei situații, domnul Tiberius‐Florin TĂNASE a propus membrilor
prezenți, fie modificarea regulamentului Consiliului, astfel încât președintele de ședință să îndeplinească și
funcția de președinte al C.N.I., până la următoarea sedință, sau alegerea unui nou președinte al Consiliului în
cadrul ședinței curente.
Totodată, domnul Tiberius‐Florin TĂNASE a adus la cunoștința membrilor Consiliului faptul că a fost
numit un nou membru titular în C.N.I., doamna Valerica SECOȘAN, din partea Ministerului Finanțelor Publice,
hotărârea Senatului fiind deja publicată în Monitorul Oficial și înaintată, spre informare, Consiliului. De
asemenea, domnul Tiberius‐Florin TĂNASE a mai precizat faptul că, în prezent, se află în derulare procesului
de validare și numire a reprezentantului Ministerului Justiției, domnul Secretar de Stat, Adrian BABOI‐STROE,
și a reprezentantului organizațiilor societății civile, domnul Paul CHIOVEANU, în locul domnului Ciprian CIUCU.
Așadar, domnul Tiberius‐Florin TĂNASE a supus la vot propunerea de alegere a Președintelui
Consiliului Național de Integritate, în cadrul ședinței curente.
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CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE
INTEGRITATE

În acest context, domnul Călin Bogdan GĂUREAN a propus ca domnul Tiberius‐Florin TĂNASE să ocupe
funcția de Președinte al Consiliului. De asemenea, doamna Alina BARBU a susținut propunerea de nominalizare
a domnului Tiberius‐Florin TĂNASE.
Tototdată, domnul TĂNASE a acceptat propunerea membrilor Consiliului și în consecință a solicitat
secretariatului Consiliului punerea la dispoziție a buletinelor de vot.
De asemenea, membrii Consiliului au agreat continuarea dezbaterii celorlalte puncte înscrise pe ordinea
de zi, până la asigurarea logisticii necesare demarării procedurii de alegere a noului președinte.
După dezbaterea punctelor 2, 3, 4 și 5 de pe ordinea de zi, membrii Consiliului au revenit la procedura
de alegere a președintelui C.N.I.
Ulterior, urmare a nominalizării domnului Tiberius‐Florin TĂNASE pentru ocuparea funcției de
Președinte al Consiliului, membrii Consiliului au stabilit ca ședința să fie condusă de doamna Alina BARBU.
Astfel, doamna Alina BARBU a propus reluarea procedurii de votare a președintelui Consiliului.
În urma votului secret exprimat de cei opt membrii ai CNI, domnul Remus Alexandru MOLDOVEAN a
prezentat rezultatul final al votului astfel:
‐

Număr de voturi exprimate: 8 voturi

‐

Număr de voturi valide: 8 voturi

Prin urmare domnul Tiberius‐Florin TĂNASE a fost ales Președinte al Consiliului Național de Integritate
cu 6 voturi pentru, 1 vot împotrivă și o abținere.
De asemenea, membrii Consiliului au adoptat hotărârea privind numirea acestuia în funcția de
Președinte al CNI.
Punctul 2
Analiza proiectului de Strategie al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada 2016 ‐ 2020
La începutul dezbaterii acestui punct, domnul Bogdan STAN, Președintele A.N.I., invitat la ședință
pentru dezbaterea următoarelor trei puncte de pe ordinea de zi, a menționat faptul că, până la momentul
finalizării perioadei de dezbatere publică, nu au fost formulate recomandări cu privire la proiectul de Strategie
al Agenției. Totodată, a făcut precizarea că majoritatea recomandărilor formulate în cadrul ședințelor
Consiliului au fost deja introduse în forma finală a documentului.

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
3/7

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
Doamna Alina BARBU a mai formulat câteva propuneri de îmbunătățire a proiectului de Strategie al
Agenției după cum urmează:
‐

Reformularea sintagmei „funcționari publici sau demnitari sensibili” regăsită la pagina 6, astfel încât
aceasta să fie mai clară;

‐

Inserarea unei definiții a sintagmei „incidente de integritate” în sensul în care să se facă precizarea
că în contextul prezentei strategii, această sintagmă face referire la competențe legale ale A.N.I., așa
încât același concept să poată fi folosit și în noua Strategie Națională Anticorupție;

‐

Detalierea principiului referitor la „prevenire și combatere”;

‐

Nuanțarea sintagmei referitoare la „ostilitatea mediului politic”, menționată la pagina 18;

‐

Referitor la Planul de acțiune al Strategiei ‐ Obiectivul general nr.1 „Dinamizarea activităților de
prevenție și de conștientizare” – Obiectivul specific 1.1. „Prevenirea conflictului de interese în
achizițiile publice”, ce se regăsește la pagina 25, reformularea măsurii 1.1.1 și a măsurii 1.1.2., astfel
încât să reflecte pașii cronologici: implementarea și operaționalizarea sistemului informatic
PREVENT și ulterior intarea în vigoare a legii;

‐

La obiectivul specific 1.2.1. „Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate în rândul
membrilor Parlamentului”, înlocuirea indicatorului „număr de sedințe comune cu factorii de
decizie” cu indicatorul „număr de sedințe comune cu membrii Parlamentului”;

‐

Completarea responsabililor menționați la obiectivul specific 1.6. „Prevenirea corupției și a
incidentelor de integritate în rândul aleșilor locali”, măsura 1.6.2. „factori de decizie la nivelul
administrației publice centrale și locale”;

‐

Redenumirea sintagmei „învățământ la distanță” de la pagina 21 la punctul 7 și de la pagina 29 la
punctul 1.7.2. cu terminologia „e‐learning”;

‐

Modificarea indicatorului menționat la punctul 4.1.2. „procedura de licitație reluată” cu indicatorul
„procedură de licitație finalizată”;

‐

Inlocuirea termenului „non‐instituționale”, ce se regăsește la obiectivul general nr. 5, cu termenul
„non‐guvernamentale”.

Cu modificările menționate, membrii Consiliul au luat act de încheierea perioadei de dezbatere publică
a proiectului de Strategie al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada 2016 ‐ 2020.
Domnul Bogdan STAN a menționat faptul că noile propuneri formulate vor fi introduse în Strategia
Agenției, care va fi retransmisă membrilor C.N.I.
În continuare, domnul Tiberius‐Florin TĂNASE a făcut precizarea că, pentru dezbaterea următoarelor
puncte înscrise pe ordinea de zi, se va retrage din calitatea de președinte de sedință și, totodată, a propus ca
ședința să fie condusă de doamna Alina BARBU.
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PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE
INTEGRITATE
Punctul 3
Raportul de audit extern al managementului A.N.I. pentru anul 2015
Președintele Agenției, domnul Bogdan STAN, a înaintat Consiliului Național de Integritate, Raportul de
audit extern al managementului A.N.I. aferent anului 2015, menționând faptul că solicită membrilor Consiliului
formularea unor recomandări sau obervații, acolo unde este cazul, astfel încât Agenția să le poată înainta
auditorului extern în vederea actualizarii și îmbunătățirii rapoartelor viitoare.
Doamna Alina BARBU a propus membrilor CNI ca documentul supus dezbaterii să fie analizat în
amănunt în perioada următoare, iar în măsura în care va fi nevoie, în cadrul ședințelor următoare, să se discute
posibile recomandări ale Consiliului, pe care A.N.I. să le includă în caietul de sarcini pentru misiunile de audit
viitoare.
Cu aceste mențiuni, președintele de ședință a supus la vot Raportul de audit extern al managementului
A.N.I. pentru anul 2015 cu propunerea ca acesta să fie transmis, spre informare, Senatului României și, totodată,
publicarea acestuia pe pagina de Internet a Agenției.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE
INTEGRITATE
Punctul 4
Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada ianuarie‐martie 2016
Domnul Bogdan STAN a prezentat pe scurt câteva repere ale activității A.N.I., așa cum rezultă din
Raportul de activitate pentru perioada ianuarie – martie 2016.
Astfel, Președintele A.N.I. a evidențiat faptul că în contextul alegerilor locale, Agenția a desfășurat o
activitate intensă de prevenție și constientizare, dar care va fi mult mai bine evidențiată în următorul raport
trimestrial al Agenției.
În perioada de referință, Agenția a finalizat un număr de 301 dosare, din care 87 privind
incompatibilitățile, 46 privind conflictul de interese și 11 privind averile nejustificate. Totodată, la nivelul
Agenției au fost organizate concursuri de ocupare a posturilor vacante de inspector de integritate.
Totodata, Președintele Agenției a amintit de continuarea exportului de bune practici și consolidarea
cooperării cu organisme similate din Ucraina și Republica Moldova.
Domnul Tiberius‐Florin TĂNASE a propus ca A.N.I. să depună diligențe pentru edificarea persoanelor
care au obligația depunerii declarațiilor de avere și interese cu scopul de a evita în viitor eventualele erori în
completarea acestora.
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Domnul Bogdan STAN a adăugat faptul că Birourile Electorale Centrale nu au transmis în termenul legal
de 48 ore declarațiile de avere și interese către A.N.I., fapt ce a condus la publicarea acestora cu o oarecare
întârziere.
Doamna Alina BARBU a propus adoptarea Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate
pentru perioada ianuarie‐martie 2016 și publicarea acestuia pe pagina de Internet a Agenției.
Tot la acest punct, domnul Bogdan STAN a solicitat C.N.I. adoptatea unei poziții publice cu privire la
propunerile de modificări legislative care au un impact negativ asupra activității A.N.I.
Doamna Alina BARBU a propus suplimentarea subiectelor de la punctul „diverse” de pe ordinea de zi cu
situația incidentelor apărute în presă în ultimul timp, față de care C.N.I. nu a putut lua atitudine la timp în lipsa
unui Președinte.
Punctul 5
Aspecte procedurale privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al
Agenției Naționale de Integritate

La acest punct de pe ordinea de zi, domnul Călin Bogdan GĂUREAN a solicitat domnului Bogdan STAN
un punct de vedere referitor la nevoia alegerii vicepreședintelui A.N.I. în perioada imediat următoare sau
posibilitatea amânării procedurii de selecție.
Domnul Bogdan STAN a precizat faptul că activitatea Agenției nu este perturbată, însă se resimte nevoia
de reprezentativitate în cadrul reuniunilor la nivel înalt. Cu aceste mențiuni, domnul Bogdan STAN a părăsit
sala de ședință.
Având în vedere cele de mai sus, domnul Bogdan GĂUREAN, a propus membrilor Consiliului amânarea
declanșării procedurii de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției
Naționale de Integritate, până la începutul lunii septembrie, având în vedere componența incompletă a C.N.I.,
fapt ce crează dificultăți în organizarea concursului.
În acest context, doamna Alina BARBU a supus la vot această propunere.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE
INTEGRITATE

Astfel, domnul Tiberius‐Florin TĂNASE și doamna Alina BARBU au propus înaintarea unei adrese către
Senat în vederea urgentării procedurilor de desemnare a reprezentanților titulari în C.N.I., întrucât Consiliul
întampină dificultăți atât în desfășurarea activității în general, cât mai ales în organizarea concursului pentru
alegerea vicepreședintelui A.N.I.
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Punctul 6
Diverse
În continuarea solicitării formulată de Președintele A.N.I., doamna Alina BARBU a solicitat
secretariatului Consiliului redactarea unui comunicat de presă al C.N.I. pentru fața de propunerea legislativă
pentru modificarea art. 25 alin. 2 din Legea nr.176/2010 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.
De asemenea, în conținutul comunicatului se va reitera solicitarea de urgentare a procedurilor
parlamentare în vederea adoptării proiectul de lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a
conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică PREVENT, care a fost
discutat și care a primit rapoarte favorabile din partea comisiilor parlamentare.
În continuarea dezbaterilor temelor de la punctul „Diverse”, domnul Tiberius‐Florin TĂNASE și doamna
Alina BARBU au propus discutarea la sedința viitoare a situației cvorumuluipentru programarea sedințelor
obligatorii din lunile iulie și august.
Totodată, domnul Tiberius‐Florin TĂNASE a amintit că la sedința viitoare trebuie dezbătută nouă
componență a comisie de evaluare a C.N.I., întrucât expiră mandatul de un an al actualei comisii.
Un alt subiect la punctul „Diverse” a făcut referire la solicitarea unui petent adresată C.N.I. prin care se
solicită o copie a raportului de evaluare în lucrarea nr. 30/12.05.2016, de care C.N.I. a luat act în cadrul ședinței
din data de 21 aprilie 2016.
Membrii Consiliului au stabilit astfel formularea unui răspuns către petent, precum și redirecționarea
acestei corespondențe către comisia de evaluare a C.N.I.
S‐a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în data de 14 iunie
2016, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a
averilor nejustificate 2016 ‐ 2020 ;
2. Stadiul pachetului legislativ PREVENT. Aspecte referitoare la operaționalizarea sistemului informatic
PREVENT;
3. Diverse.
Tiberius‐Florin TĂNASE,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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