CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROCES‐VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL A.N.I.,
Joi, 21 aprilie 2016
La ședința din data de 21 aprilie 2016, orele 15.00 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

‐

6.

Ministerul
Finanțelor Publice

Vacant

‐

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

PREZENT

LADÁNYI LÁSZLÓ‐
ZSOLT

PREZENT

BARCZI GYOZO ISTVAN

‐

Vacant

‐

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

Membrii Consiliului au stabilit ca ședință 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 31 martie 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. Alegerea Președintelui Consiliului Național de Integritate;
2. Analiza proiectului de Strategie al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada 2016 ‐ 2020;
3. Raportul de audit extern al managementului ANI pentru anul 2015;
4. Aspecte procedurale privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al
Agenției Naționale de Integritate;
5. Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

Punctul 1
Alegerea Președintelui Consiliului Național de Integritate
Membrii C.N.I. au constatat faptul că, deși au fost transmise adrese către Ministerul Justiției, Ministerul
Finanțelor Publice și Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat din Senatul României de urgentare a
demersurilor de nominalizare a noilor membri titulari în cadrul Consiliului, până la data ședinței, Senatul nu a
adoptat o hotărâre de numire a membrilor C.N.I. pe locurile rămase vacante și, astfel, s‐a decis amânarea
alegerii unui nou Președinte al Consiliului, până la viitoarea ședință, dată până la care este posibil să fie numiți
și alți membri în Consiliu.
Punctul 2
Analiza proiectului de Strategie al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada 2016 ‐ 2020
În continuare, Președintele de ședință a amintit faptul că proiectul Strategiei A.N.I. a fost dezbătut în
cadrul ședinței din luna martie.
Doamna Xenia Cosette TEODORESCU a menționat faptul că proiectul Strategiei A.N.I., cu modificările
propuse de Consiliu în cadrul ședinței precedente, se află în dezbatere publică pe pagina de Internet a A.N.I.
Persoanele interesate pot transmite către A.N.I. propuneri, sugestii și recomandări cu privire la documentul
strategic al Agenției, urmând ca acestea să fie analizate.
Astfel, Președintele de ședință a conchis că până la momentul finalizării perioadei de dezbatere publică,
C.N.I. nu poate adopta o hotărâre privind forma finală a Strategiei A.N.I. și, astfel, dezbaterile vor fi continuate la
sedința următoare.
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Punctul 3
Raportul de audit extern al managementului ANI pentru anul 2015
Președintele Agenției, domnul Bogdan STAN, a înaintat plenului C.N.I., Raportul de audit extern al
managementului ANI pentru anul 2015 cu precizarea că este unul dintre cele mai bune rapoarte din ultimii ani,
având în vedere măsurile și recomandările implementate până în prezent.
De asemenea, domnul Bogdan STAN a menționat faptul că A.N.I. își însușește noile recomandări
formulate cu privire la îmbunătățirea anumitor procese și aspecte operaționale ale activității instituției,
adăugând faptul că o serie de recomandări au fost deja implementate de către Agenție, în primele luni ale anului
2016, dar care nu regăsec în prezentul raport care se limitează doar la anul 2015.
Astfel, unele aspecte semnalate în raport precum lipsa sediului secundar, personalul insuficient sau
asigurarea serverelor de back‐up în caz de calamități, au fost parțial remediate prin repartizarea de la Guvern a
unui nou spațiu, care este în curs de amenajare. De asemenea, se analizează în prezent și posibilitatea folosirii
unui data center, eventual în afara Bucureștiului, care să acopere toate riscurile în caz de seism.
În continuare, domnul Bogdan STAN a prezentat și unele aspecte pozitive cuprinse în raport, cum ar fi
finalizarea proiectului de implementare a sistemului PREVENT, care însă, așteaptă decizia Parlamentului cu
privire la adoptarea proiectului de lege care reglementează funcționarea acestuia.
Totodată, un alt aspect apreciat pozitiv de către auditori este transferul de bune practici și consolidarea
cooperării internaționale cu instituțiile din Republica Moldova și Ucraina, care au solicitat expertiza A.N.I. în
creionarea unui cadru de integritate după modelul românesc.
De asemenea, domnul Bogdan STAN a arătat faptul că, potrivit auditorilor externi, Agenția a
implementat în proporție de 95% măsurile stabilite în strategiile precedente, dar și faptul că pe parcursul
anului 2015 Agenția nu a avut o strategie din caza faptului că până la sfârșitul anului trecut A.N.I. nu a avut o
conducere stabilă. Cu toate acestea obiectivele Agenției au fost foarte clare ținând cont de faptul că acestea au
fost preluate în totalitate și în Strategia Națională Anticorupție 2012 ‐ 2015.
Președintele Agenției a subliniat și fapul că în raport s‐a constat o creștere a gradului de confirmare în
instanță a deciziilor A.N.I., aproximativ 90 %. Acest lucru se datorează competențelor și efortului depus de
personalul departamentului juridic și de către inspectorii de integritate, iar nivelul ridicat al rapoartelor de
evaluare și a cauzelor confirmate în instanță fiind unul dintre dezideratele A.N.I.
Doamna Xenia Cosette TEODORESCU a atras atenția asupra faptului că la pagina 12 din raport se
regăsește mențiunea cu privire la unele deficiențe constatate în rapoartele anterioare de audit, specificându‐se
că pentru două astfel de deficiențe au fost implementate măsuri corective, iar pentru restul deficiențelor
semnalate nu au fost adoptate măsuri corective de către Agenție, în acest context întrebând dacă există o
propunere de remediere a acestora.
Domnul Bogdan STAN a precizat faptul că unele dintre deficiențele care fac referire la mediul IT au fost
remediate în primele luni ale anului curent, iar altele sunt în curs de remediere. Agenția are în vedere creșterea
nivelului de pregătire a personalului IT prin cursuri de perfecționare, însă nu toate procesele de mentenanță
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vor putea fi acoperite de personalul intern, având în vedere sistemele informatice performate utilizate de
Agenție.
De asemenea, doamna Xenia Cosette TEODORESCU a mai cerut lămuriri cu privire la delimitarea zonei
de securitate logică și de securitate fizică menționate în raport la pagina 12.
Domnul Bogdan STAN a clarificat faptul că securitatea logică a fost deficitară atunci când, în perioada
testării sistemului PREVENT, s‐au creat unele conturi cu denumirea de test, care de fapt ar fi trebuit să fie
nominale, iar securitatea fizică s‐a dovedit deficitară atunci când s‐a constatat aplicarea cu întârziere a
procedurilor operaționale la data încetării raporturilor de muncă ale unor funcționari.
Totodată, Președintele A.N.I. a concluzionat că Agenția își însușește toate observațiile și recomandările
formulate în raportul de audit și se angajează să le remedieze pe parcursul anului 2016.
Domnul Tiberius‐Florin TĂNASE a propus membrilor Consilului, continuarea dezbaterilor raportului de
audit la ședința următoare.
Punctul 4
Aspecte procedurale privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al
Agenției Naționale de Integritate

La acest punct de pe ordinea de zi, membrii C.N.I. au hotărât amânarea discutării subiectului privind
declanșarea procedurii de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției,
având în vedere faptul că, pentru moment, din cauza numărului insuficient de membri în Consiliu, comisiile de
concurs nu pot fi constituite.
De asemenea, potrivit concluziilor ședinței din luna martie, discuțiile referitoare la calendarul de
desfășurarea a concursului pentru funcția de vicepreședinte vor fi amânate până la sfârșitul lunii mai.
Punctul 5
Diverse
La acest punct de pe ordinea de zi, Președintele Agenției a supus atenției Consiliului o solicitare din
partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină și imunități din cadrul Senatului, transmisă de pe o adresa de e‐
mail neoficială, adresată conducerii A.N.I., de a prezenta, în fața Senatului, Raportului de activitate al Agenției
Naționale de Integritate pe anul 2015.
Totodată, domnul Bogdan STAN a precizat faptul că și în anii precedenți, Senatul a mai transmis astfel
de solicitări Consiliului, însă de această dată solicitarea este adresată în mod direct Agenției, acest fapt
reprezentând un precedent periculos, ținând cont de faptul că A.N.I. este o instituție independentă și autonomă.
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Domnul Tiberius‐Florin TĂNASE a precizat faptul că Raportul de activitate al Agenției Naționale de
Integritate pe anul 2015, a fost înaintat de către C.N.I., spre informare, Senatului României, acesta neavând
temei legal pentru aprobarea sau respingerea lui.
De asemenea, membrii Consiliului au decis faptul că, pentru moment, nu vor avea o reacție cu privire la
această solicitare, iar la următoarea ședință se va rediscuta acest subiect în cazul în care va fi înregistrată o
solicitare oficială a Senatului.
Totodată, domnul Bogdan STAN a dorit să știe cum ar trebui sa procedeze Agenția, având în vedere că
nu a fost ales un Președinte al C.N.I., în situația în care va fi nevoie de intervenția Consiliului cu privire la
diferite probleme care pot apărea, precum propunerile de modificare a legislației.
Astfel, s‐a decis în unanimitate faptul că, în lipsa unui Președinte al Consiliului, toate informările sau
solicitările către C.N.I. vor fi transmite tuturor membilor.
În continuare, domnul Tiberius‐Florin TĂNASE a precizat faptul că Senatul a înaintat Consiliului
comunicarea prin care s‐a luat act la data de 12 octombrie 2015 de demisia din calitatea de membru supleant, a
doamnei Iuliana‐Cristina GRIGORESCU fostă Păduraru , reprezentant al Grupul parlamentar PNL din Senat.
Totodată, s‐a discutat petiția nr. 52/18.04.2016 care solicită intervenția C.N.I. în soluționarea unor
sesizări transmise către Agenție.
În acest context, s‐a stabilt faptul că va fi transmis un răspuns către petent care va face referire la faptul
că petiția formulată excede competenței Consiliului, astfel încât aceasta va fi redirecționată Agenției.
Domnul Bogdan STAN a adus în atenția Consiliului faptul că, în vederea creșterii nivelului de prevenție
și conștientizare în contextul alegerilor care vor avea loc în perioada următoare, s‐a publicat pe pagina de
Internet a Agenției o secțiune distinctă în care sunt cuprinse toate informațiile relevante cu privire la obligațiile
pe care le au candidații la alegeri. De asemenea, pentru diseminarea acestor informații a fost organizată o
videoconferință cu toți prefecții din teritoriu și au fost transmise informări către birourile electorale centrale,
iar după finalizarea alegerilor se are în vedere efectuarea unor vizite în teritoriu la administrațiile locale.
Domnul Tiberius‐Florin TĂNASE a propus să se mențină și după finalizarea alegerilor o informare
referitoare la cazurile uzuale de incompatibilități sau conflicte de interese, astfel încât să se micșoreze numărul
situațiilor de încălcare a prevederilor legale.
În continuare, domnul Tiberius‐Florin TĂNASE, membru al Comisiei de evaluare din cadrul C.N.I., a adus
la cunoștința Consiliului concluziile activității de evaluare desfășurate în lucrarea nr. 30/12.05.2015
referitoare la evaluarea averii, precum și în lucrarea nr. 13/CE/15.09.2015 referitoare la evaluarea averii.
Totodată, domnul Tiberius‐Florin TĂNASE, a precizat faptul că, în urma finalizării activității de evaluare
desfășurate în conformitate cu prevederile legale, atât lucrarea nr. 30/12.05.2015, cât și lucrarea nr.
13/CE/15.09.2015 au fost clasate, deoarece nu au fost identificate diferențe semnificative, în sensul
prevederilor art. 18 din Legea nr. 176/2010. De asemenea, răspunsurile au fost comunicate petenților.

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
5/6

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
Domnul Tiberius‐Florin TĂNASE a atras atenția asupra faptului că manadatul comisiei de evaluare va
expira în perioada imediat următoare, acesta fiind de un an.
S‐a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în data de 19 mai
2016, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

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.

Tiberius‐Florin TĂNASE,

Preşedinte de ședință,
Consiliul Naţional de Integritate
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