CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROCES‐VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL A.N.I.,
Joi, 31 martie 2016
La ședința din data de 31 martie 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

‐

PĂDURARU
IULIANA CRISTINA

‐

PETER ZSUZSANNA

PREZENTĂ

LEVENTE NOVAK

‐

TĂNASE
TIBERIUS‐FLORIN

PREZENT

LETEA CRINA
MIHAELA

‐

Vacant

‐

BARBU ALINA

PREZENTĂ

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

PREZENTĂ

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 doamna Alina BARBU.
Doamna Alina BARBU a supus spre aprobare, procesul‐verbal al ședinței Consiliului Național de
Integritate din data de 22 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. Propuneri și observații privind proiectul de Strategie al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada
2016 ‐ 2020;
3. Aspecte procedurale privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al
Agenției Naționale de Integritate;
4. Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

Punctul 1
Alegerea Președinetelui Consiliului Național de Integritate
La acest punct de pe ordinea de zi, membrii C.N.I. au analizat situația titularilor din cadrul Consiliului și
au hotărât amânarea alegerii unui nou Președinte al Consiliului Național de Integritate, până la următoarea
ședință, dată până la care este posibil să fie numiți noi membri în Consiliu.
De asemenea, au stabilit transmiterea unor adrese, către Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor
Publice și Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat din Senatul României, prin care să solicite
urgentarea demersurilor de nominalizare a noilor membri titulari în cadrul Consiliului.
Punctul 2
Propuneri și observații privind proiectul de Strategie al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada

2016 ‐ 2020
În continuare, doamna Alina BARBU a propus ca la dezbaterea acestui punct de pe ordinea de zi să
participe și un reprezentat al Agenției pentru a putea discuta și aspecte de ordin tehnic cu privire la proiectul
de strategie.
În acest context, a fost învitat în sala de ședință domnul Silviu POPA, Secretarul General al A.N.I.
Domnul Silviu POPA, a menționat faptul că la momentul redactării Strategie A.N.I. s‐a avut în vederea
realizarea unui instrument de lucru suplu, eficient și prin intermediul căruia s‐au conturat obiective realiste
care pot fi îndeplinite într‐un orizont de timp bine delimitat, tot acest proces fiind raportat la resursele umane
și tehnice disponibile în momentul elaborării documentului.
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Doamna Alina BARBU a opinat faptul că în titlul documentului ar trebui să se regăsească principalele
trei componente ale activității A.N.I., sens în care a propus modificarea titlului strategiei după cum acesta este
definit în lege.
De asemenea, doamna Xenia TEODORESCU a susținut propunerea doamnei Alina BARBU de menținere
a titlului din lege al strategiei.
Domnul Secretar General a precizat faptul că pot fi menținute referirile din Legea nr. 144 cu privire la
titlul strategiei și, totodată, a adăugat faptul că sugestiile și observațiile formulate de Consiliu vor fi analizate și
ulterior încluse în documentul strategic al Agenției.
De asemenea, doamna Elena CALISTRU a menționat faptul că ar fi recomandat ca Strategia A.N.I. să
cuprindă o evaluare mai detaliată a Strategiei Naționale Anticorupție 2012 – 2015.
Domnul Silviu POPA, a făcut mențiunea că nu s‐a avut în vedere realizarea unei analize detaliate a
Strategiei Naționale Anticorupție 2012 – 2015 și, de asemenea, că o evaluare a gradului de implementare a
S.N.A. 2012 – 2015, de către A.N.I., a fost transmisă către secretariatul tehnic al S.N.A. și poate fi consultată pe
pagina de Internet a Ministerului Justiției.
Totodată, doamna Alina BARBU a apreciat faptul că punctul referitor la noua strategie ar trebui, de
asemenea, să facă trimitere și la obligațiile internaționale rezultate din Raportul Anticorupție al Uniunii
Europene sau din evaluarea Convenţiei Naţiunilor Unite Împotriva Corupţiei.
De asemenea, doamna Alina BARBU a solicitat explicații suplimentare cu privire la nevoia de a cuprinde
în documentul strategic al A.N.I. direcții de acțiune pe domenii sectoriale precum comunicare, IT, resurse
umane.
Astfel, domnul Silviu POPA, Secretarul General al Agenției, a precizat că acesta este un obiectiv mai vechi
al Agenției prin care se dorește dezvoltarea unor strategii sectoriale care să trateze politici specifice
funcționării departamentelor din cadrul Agenției.
În acest context, membrii Consiliului au propus introducerea în conținutul Strategiei A.N.I. a câtorva linii
directoare pentru fiecare domeniu sectorial menționat, care vor putea face pe viitor obiectul unor strategii
sectoriale, care la rândul lor vor fi analizate de către C.N.I.
În continuare, doamna Alina BARBU a atras atenția asupra faptului că punctul referitor la independența
operațională a inspectorilor de integritate și a managementului A.N.I., menționat în principiile noii strategii, ar
trebui reformulat.
Referitor la acest subiect, domnul Alexandru MOLDOVEANU a menționat faptul că, referitor la
independența operațională, în lege se face trimitere doar la preşedinte, vicepreşedinte şi inspectorii de
integritate.
Totodată, domnul Alexandru MOLDOVEANU a făcut precizarea că, principiul prevenirii incidentelor de
integritate și a actelor de corupție la nivelul angajaților A.N.I., nu ar trebui să fie definit ca un principiu.
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De asemenea, doamna Alina BARBU a propus introducerea unor noi principii precum: stimularea
atitudinii civice a cetățenilor sau parteneriate cu societatea civilă.
Totodată, doamna Elena CALISTRU a propus actualizarea listei abrevierilor utilizate în curpinsul
Strategiei.
De asemenea, doamna Alina BARBU a subliniat faptul că în prezentarea analizei diagnostic SWOT la
secțiunea amenințări, punctul 1 ar trebui reformulat în sensul în care se va face mențiunea că legislația care
reglementează regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese este fragmentată și
necorelată.
Doamna Alina BARBU a evidențiat, totodată, faptul că printre obiectivele strategice formulate, nu se
regăsesc și obiective care să vizeze funcționarii publici și aleșii locali, motiv pentru care membrii C.N.I. au
propus introducerea obiectivului specific 1.4. Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate în rândul
funcționarilor publici , precum și a obiectivului specific 1.5. Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate

în rândul aleșilor locali.
De asemenea, domnul Remus MOLDOVEANU a propus completarea măsurilor strategice ale obiectivului
specific privind cooperarea cu entitățile instituționale și non‐instituționale prin adăugarea structurilor
asociative ale autorităților administrației publice locale.
Totodată, membrii Consiliului au stabilit faptul că se va formula o propunere către Agenție de includere
a tuturor structurilor asociative ale administrației publice, dar și de introducere a unei noi măsuri, la obiectivul
specific privind cooperarea la nivel național, de consolidare a parteneriatelor cu organizațiile
nonguvernamentale.
De altfel, membrii Consiliului au propus ca toate referirile la alegerile locale și parlamentare organizate
în anul 2016 să facă trimitere la „alegeri” ca termen general.
Totodată, doamna Alina BARBU a recomandat actualizarea obiectivului privind cooperarea la nivel
internațional prin introducerea unei măsuri strategice referitoare la schimbul de informații, atât cu state
membre UE, dar mai ales cu state în afara spațiului comunitar, pentru facilitarea depistării averilor
nejustificate.
Cu introducerea propunerilor și observațiilor formulate în cadrul ședinței, membrii Consiliului au
agreat supunerea în dezbatere publică, de către A.N.I., a proiectului Strategiei Agenției Naționale de Integritate
pentru perioada 2016 ‐ 2020.
Punctul 3
Aspecte procedurale privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al
Agenției Naționale de Integritate
La acest punct de pe ordinea de zi, Președintele de ședință a informat Consiliul cu privire la faptul că

Hotărârea CNI nr. 2 din 22.03.2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 2 din 16 iulie 2007 privind
aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de
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președinte și vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare, a
fost publicată în Monitorul Oficial în data de 30 martie 2016 și, prin urmare, Consiliul poate stabili calendarul
pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al A.N.I.
Astfel, după dezbateri în plen, membrii Consiliului au stabilit amânarea declanșării procedurii de
organizare a concursului pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției, în contextul în care, în
următoarele două luni, și prin raportare la actuala componență a C.N.I., există imposibilitatea obiectivă de
constituire și funcționare efectivă a comisiilor de concurs.
Punctul 4
Diverse

Președintele de ședință, doamna Alina BARBU, a dat citire unei solicitări, înregistrată la secretariatul
Consiliului, formulată de domnul avocat Mohora Alexandru Silviu, de studiere a dosarului cu nr. 30/2015 aflat
pe rolul comisie de evaluare din cadrul C.N.I.
Cu privire la acest aspect, membrii Consiliului au stabilit redirecționarea solicitării 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 21 aprilie
2016, ora 15.00, cu următoarea ordine de zi:
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.

Tiberius TĂNASE,
Preşedinte de ședință,
Consiliul Naţional de Integritate
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