CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROCES‐VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL A.N.I.,
Marți, 22 martie 2016
La ședința din data de 22 martie 2016, orele 1400, 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

PREZENT

ŢÂRA SERGIU

LADÁNYI LÁSZLÓ‐
ZSOLT

PREZENT

BARCZI GYOZO ISTVAN

‐

CIUCU CIPRIAN

‐

ELENA CALISTRU

PREZENTĂ

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

Având în vedere faptul că, la data de 01 martie, domnul Ciprian CIUCU a înaintat membrilor Consiliului
demisia sa din calitatea de membru al Consiliului, precum și din funcția de Președinte al C.N.I., înregistrată la
Senat din data de 15 februarie, membrii Consiliului au luat act de demisia acestuia din funcția de Președinte al
C.N.I. și au stabilit ca ședința să fie condusă de doamna Alina BARBU.

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
1/6

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
Doamna Alina BARBU a supus spre aprobare, membrilor Consiliului, procesul‐verbal al ședinței
Consiliului Național de Integritate din data de 18 februarie 2016.
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. Prezentarea proiectului de Strategie al Agenției Naționale de Integritate pentru combaterea și

prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate;
2. Analiza Raportului Comisiei Europene privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului

de Cooperare şi Verificare, precum și a Raportului GRECO de evaluare privind România;
3. Adoptarea modificărilor propuse la Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru

ocuparea funcțiilor de președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate;
4. Prezentarea contribuției C.N.I. la Strategia Naţională Anticorupţie, pentru ciclul strategic 2016 ‐ 2020;
5. Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

La discutarea punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi a participat și domnul Bogdan STAN, Președintele
A.N.I.
Astfel, domnul Bogdan STAN a propus membrilor Consiliului ca dezbaterea punctelor de pe ordinea de
zi să înceapă cu prezentarea concluziilor Raportului Comisiei Europene privind progresele realizate de
România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, precum și a Raportului GRECO de evaluare privind
România. Membrii Consiliului au agreat această propunere și, prin urmare, punctul 2 de pe ordinea de zi a
devenit punctul 1.

Punctul 1
Analiza Raportului Comisiei Europene privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de
Cooperare şi Verificare, precum și a Raportului GRECO de evaluare privind România
În continuare, domnul Bogdan STAN a făcut o trecere în revistă a concluziilor și recomandărilor
formulate în cadrul celor două rapoarte.
Astfel, Președintele Agenției a amintit faptul că în Raportul Comisiei se face trimitere la numărul mare
de anchete desfășurate de A.N.I. în materie de conflicte de interese și incompatibilități, menționând, totodată, că
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menținerea acestor cifre mari nu reprezenta un obiectiv al Agenției și, dimpotrivă, trebuie pus un mai mare
accent pe prevenție și, implicit, pe scăderea numărului constatărilor Agenției, așa cum rezultă și din noul
document strategic al A.N.I.
Totodată, domnul Bogdan STAN a mai evidențiat recomandarea Comisiei, de prevenire în amonte a
incompatibilităților și conflictelor de interese prin continuarea eforturilor în direcția consecvenței
jurisprudenței privind deciziile referitoare la integritate, menționând faptul că Agenția a inițiat un prim proces
de codificare a jurisprudenței.
Referitor la acest aspect, domnul Remus MOLDOVEANU a precizat faptul că ar fi util dacă ar exista o mai
bună diseminare a informațiilor, în special, la nivel local.
În acest context, Președintele Agenției a menționat faptul că unul dintre obiectivele noii Strategii a
Agenției face referire la dinamizarea activităților de prevenire și conștientizare, care va presupune și
organizarea unor sesiuni de instruire a persoanelor desemnate.
În continuare, Președintele Agenției a prezentat succint recomandările GRECO prezentate în cadrul
Raportului de evaluare al României cu tema prevenirii corupției în rândul membrilor Parlamentului,
judecătorilor și procurorilor, printre care necesitatea clarificării regimului conflictului de interese și al
incompatibilităților în rândul membrilor Parlamentului.
De asemenea, Președintele A.N.I. a conchis că majoritatea recomandărilor formulate atât în Raportul
Comisiei Europene, cât și în Raportul GRECO sunt reflectate în cadrul noii Strategii a Agenției.

Punctul 2
Prezentarea proiectului de Strategie al Agenției Naționale de Integritate pentru combaterea și prevenirea

acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate
Domnul Bogdan STAN a continuat dezbaterea subiectelor de pe ordinea de zi cu prezentarea draft‐ului
Strategiei A.N.I. pentru perioada 2016 – 2020.
Astfel, Președintele Agenției a precizat faptul că va face o prezentare generală a Strategiei, iar
documentul va fi transmis pe e‐mail tuturor membrilor Consiliului, spre analiză, și, ulterior, după adoptarea
documentului de către membrii Consiliului, Strategia va fi supusă dezbaterii publice.
In acest context, domnul Bogdan STAN a atras atenția asupra câtorva obiective prezentate în cadrul
Strategiei, precum dinamizarea activităților de prevenție și conștinetizare prin adoptarea unor măsuri concrete,
cum ar fi actualizarea și diseminarea, la nivel local, a ghidului privind incompatibilitățile și conflictele de
interese, precum și a ghidului de completare a declarațiilor de avere și interese, organizarea unor reuniuni la
nivel local/central, realizarea unui studiu cu privire la erorile recurente în materia incidentelor de integritate în
cazul aleșilor locali sau parlamentari.
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Totodată, domnul Bogdan STAN a subliniat faptul că, în documentul strategic al Agenției, urmează să fie
introdus un nou obiectiv referitor la armonizarea cadrului legislativ privind incompatibilitățile.
Doamna Alina BARBU a menționat faptul că nu susține ideea realizării unui cod al integrității, dar acest
subiect urmează să fie dezbătut.
În consecință, membrii Consiliului au decis faptul că, până la următoarea ședință, vor formula propuneri
și observații cu privire la Strategia A.N.I., care vor fi dezbătute și aprobate în cadrul viitoarei ședințe a C.N.I.

Punctul 3
Adoptarea modificărilor propuse la Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru

ocuparea funcțiilor de președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate
Referitor la modificările Regulamentului de organizare a concursului, supuse spre dezbatere publică,
doamna Alina BARBU a menționat faptul că nu au fost formulate propuneri și observații, astfel încât Consiliul
poate adopta modificările așa cum au fost discutate în cadrul ședinței anterioare.
De asemenea, domnul Tiberius TĂNASE a propus Consiliului introducerea art. III, care va avea
următorul conținut: „Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse
prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându‐se textelor o nouă numerotare”.
Cu modificările menționate mai sus, Președintele de ședință a propus adoptarea Hotărârii Consiliului
Național de Integritate pentru modificarea și completarea Regulamentului de concurs, care, ulterior, va fi
transmis spre publicare în Monitorul Oficial, Partea I.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNAINMITATE DE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE
INTEGRITATE

Punctul 4
Prezentarea contribuției C.N.I. la Strategia Naţională Anticorupţie, pentru ciclul strategic 2016 ‐ 2020
Președintele de ședință, doamna Alina BARBU, a readus în atenția membrilor Consiliului faptul că o
contribuție a Consiliului la noua Strategie Națională Anticorupție pentru perioada 2016 – 2020 va putea fi
elaborată după aprobarea noii Strategii a Agenției, motiv pentru care discutarea acestui aspect va fi amânată.
De asemenea, doamna Alina BARBU a dat citire adresei Ministerului Justiției cu privire la organizarea
întâlnirii Platformei de cooperare a autorităților și instituțiilor anticorupție, organizată în data de 23 martie
2016, la Ministerul Justiției.
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
4/6

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
Referitor la acest subiect membrii Consiliului au stabilit desemnarea domnului Alexandru
MOLDOVEANU în calitate de reprezentat al C.N.I. la această reuniune.

Punctul 5
Diverse
La acest punct de pe ordinea de zi, au fost discutate unele aspecte referitoare la alegerea noului
Președinte al Consiliului Național de Integriate, în sensul în care, până la următoarea ședință a C.N.I., membrii
Consiliului vor avea în vedere formularea unor propuneri pentru ocuparea funcției de președinte.
În continuare, doamna Alina BARBU a supus atenției Consiliului o serie de solicitări înregistrate la
Secretariatul Consiliului.
Astfel, doamna Alina BARBU a dat citire memoriului domnului Budică Gheorghe, transmis Consiliului de
către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senatul României cu privire la
unele aspecte din activitatea inspectorilor de integritate.
În această situație, membrii Consiliului au stabilit transmiterea unui răspuns către petent, prin care se
va comunica faptul că situația semnalată excede competenței C.N.I. și, prin urmare, memoriul a fost
redirecționat Agenției și, totodată, au decis transmiterea unei copii a răspunsului, spre informare, Comisiei
pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții.
De asemenea, doamna Alina BARBU a informat Consiliul cu privire la cererea formulată în data de
08.03.2016 de domnul Narcis Daju, Director al Ziarului GORJNEWS, cu privire la solicitarea unor documente
referitoare la situația lui Ion Călinoiu, Președintele Consiliului Județean Gorj.
Referitor la acestă solicitare, s‐a stabilit formularea unui răspuns către petent, prin care se va comunica
faptul că, în ceea ce privește documentele solicitate, C.N.I. a înregistrat și, ulterior, redirecționat Agenției, spre
competentă soluționare, petiția cu nr. 13/09.02.2016.
Totodată, membrii Consiliului au luat act de adresa transmisă de Secretariatul Camerei Deputaților de
înaintare a unei întrebări formulate de domnul deputat Vasile Popeangă, adresată Consiliului.
Astfel, după analizarea solicitării, s‐a stabilit comunicarea unui răspuns către Secretariatul Camerei
Deputaților, în sensul că, din punct de vedere procedural, adresarea unei întrebări Consiliului nu este
corespunzătoare, iar, pe de altă parte, C.N.I. are rolul de garant al independenței A.N.I. și nu poate interveni în
activitatea acesteia.
S‐a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în data de 31 martie
2016, ora 1000, cu următoarea ordine de zi:
1. Alegerea Președintelui Consiliului Național de Integritate;
2. Propuneri și observații privind proiectul de Strategie al Agenției Naționale de Integritate pentru

perioada 2016 ‐ 2020;
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3. Aspecte procedurale privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al
Agenției Naționale de Integritate;
4. Diverse.
Alina BARBU,
Preşedinte de ședință,
Consiliul Naţional de Integritate
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