CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROCES‐VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL A.N.I.,
joi, 18 februarie 2016
La ședința din data de 18 februarie 2016, orele 14.00, 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

PREZENT

GĂUREAN
CĂLIN BOGDAN

PREZENT

PĂDURARU
IULIANA CRISTINA

‐

PETER ZSUZSANNA

PREZENTĂ

LEVENTE NOVAK

‐

TĂNASE
TIBERIUS‐FLORIN

PREZENT

LETEA CRINA MIHAELA

‐

ANTOCHI ALIN
LUCIAN

‐

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

‐

CIUCU CIPRIAN

‐

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

Având în vedere faptul că, la data de 15 februarie, domnul Ciprian CIUCU, Președintele Consiliului, a
informat membrii C.N.I. cu privire la faptul că va înainta Senatului României demisia sa din calitatea de membru
al Consiliului Național de Integritate, în plenul Consiliului s‐a stabilit ca, până la momentul înregistrării demisiei
la secretariatul C.N.I., ședințele vor fi conduse de un președinte de ședință.
În acest context, membrii Consiliului au stabilit ca această ședință să fie condusă de doamna Alina
BARBU.
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Doamna Alina BARBU a supus spre aprobare, membrilor Consiliului procesul‐verbal al ședinței
Consiliului Național de Integritate din data de 21 ianuarie 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. Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2015;
2. Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada octombrie ‐ decembrie

2015;
3. Propuneri de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de

Integritate;
4. Propuneri de modificare a Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru

ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate;
5. Contribuția Consiliului Naţional de Integritate la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
2012 ‐ 2015;
6. Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
Având în vedere faptul că, la ședința Consiliului, a fost invitat să participe domnul Cornel‐Virgiliu
CĂLINESCU, Șeful Oficiului Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor
provenite din Infracțiuni din cadrul Ministerului Justiției, doamna Alina BARBU a propus ca dezbaterea
subiectelor de pe ordinea de zi să înceapă cu punctul 5, respectiv Contribuția Consiliului Naţional de Integritate

la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012 ‐ 2015.
Punctul 1

Contribuția Consiliului Naţional de Integritate la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012 ‐
2015
Astfel, domnul Cornel‐Virgiliu CĂLINESCU a prezentat, în plenul Consiliului, principiile directoare ale
noii Strategii Naționale Anticorupție 2016 ‐ 2020 și un calendar de consultări și dezbateri care se vor desfășura
în primele luni ale anului 2016, la care vor participa autoritățile și instituțiile publice, mediul de afaceri și
societatea civilă.
Totodată, domnul Cornel‐Virgiliu CĂLINESCU a menționat faptul că, în această primă etapă, Consiliul
poate transmite către Ministerului Justiției o contribuție cu privire la activitatea Agenției și evoluțiile
înregistrate în implementarea S.N.A. în perioada 2012 ‐ 2015, precum și prioritățile identificate pentru ciclul
strategic 2016 ‐ 2020.
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În continuare, doamna Alina BARBU a evidențiat faptul că, în cadrul ședinței de astăzi, Consiliul va
dezbate și adopta documentul privind contribuția Consiliului la continuarea implementării Strategiei Naționale
Anticorupție 2012 ‐ 2015, respectiv Obiectivul 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 din
Raportul de progres realizat în baza planului sectorial ‐ Strategia Națională Anticorupție 2012 ‐ 2015 și,
ulterior, Consiliul va elabora un nou document în concordanță cu obiectivele strategiei Agenției pentru
perioada 2016 ‐ 2020.
Astfel, membrii Consiliului au aprobat contribuția Consiliului pe anul 2015 la implementarea S.N.A.
2012 ‐ 2015 și au decis transmiterea documentului către Ministerul Justiției.
După discutarea acestui subiect de pe ordinea de zi, domnul Cornel‐Virgiliu CĂLINESCU a părăsit sala de
ședință.
Punctul 2

Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2015
La ședința Consiliului, a participat și domnul Bogdan STAN, Președintele Agenției.
Având în vedere faptul că informațiile cuprinse în Raportul de activitate al A.N.I. pentru perioada
octombrie ‐ decembrie 2015 punctul doi de pe ordinea de zi se regăsesc în raportul anual de activitate,
membrii Consiliului au agreat prezentarea raportului de activitate doar pentru anul 2015.
Astfel, Președintele Agenției, domnul Bogdan STAN a dorit să atragă atenția asupra câtorva aspecte
relevante ale activității de evaluare desfășurată în anul 2015 prin prezentarea unor statistici comparative, care
se regăsesc la pagina 55 din raport, din care se poate remarca o creștere a numărului privind conflictele de
interese și averile nejustificate constate de A.N.I. în anul 2015, comparativ cu anul 2014.
Totodată, domnul Bogdan STAN a subliniat faptul că numărul total de cazuri privind incompatibilitățile
constatate în anul 2015 a fost în scădere față de anul 2014 pe fondul modificărilor legislative produse.
De asemenea, Președintele Agenției a subliniat finalizarea în anul 2015 a implementării activităților
prevăzute de Proiectul “Prevent ‐ Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de
interese în achizițiile publice”, respectiv adoptarea de către Camera Deputaților a proiectului de act normativ
privind instituirea unui mecanism de verificare ex‐ante în scopul prevenirii conflictului de interese în
procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică și înaintarea acestuia Senatului României.
Totodată, doamna Xenia TEODORESCU a dorit să știe dacă raportul anual de audit este în curs de
elaborare.
Domnul Bogdan STAN a menționat faptul că, în prezent, este în desfășurare procedura de selecție a
auditorului și, totodată, potrivit prevederilor legale, raportul de audit va fi elaborat în primele trei luni ale
anului iar, ulterior, prezentat plenului Consiliului Național de Integritate.
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De asemenea, domnul Bogdan STAN, Președintele A.N.I., a mai adăugat faptul că un alt aspect important
este reprezentat de finalizarea documentului programatic al Agenției pentru ciclul strategic 2016 ‐ 2020, care
va fi prezentat în cadrul ședinței Consiliului din luna martie 2016.
În continuare, doamna Alina BARBU a supus la vot Raportul de activitate al Agenției pentru anul 2015,
urmând ca acesta să fie transmis, spre informare, Senatului României.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
Punctul 3
Propuneri de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Integritate
Referitor la propunerile de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Național de Integritate, doamna Alina BARBU a atras atenția asupra faptului că, după cum au apreciat și
reprezentanți ai societății civile care au asistat la ședintele Consiliului, se impune modificarea regulamentului
în sensul că, din punct de vedere procedural, în cadrul fiecărei ședințe a C.N.I. se supune la vot procesul‐verbal
al şedinţei anterioare, fapt ce atrage publicarea procesului‐verbal pe pagina de Internet la o lună după data la
care s‐a desfășurat ședința.
Astfel, membrii Consiliului au agreat că nu este necesară modificarea regulamentului și, totodată, au
stabilit ca, pentru eliminarea acestui inconvenient, după fiecare ședință a Consiliului se va publica pe pagina de
Internet a Agenției o scurtă informare cu privire la aspectele discutate în cadrul ședinței respective.
Punctul 4
Propuneri de modificare a Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea

funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate
Președintele de ședință, doamna Alina BARBU, a adus în atenția membrilor Consiliului faptul că, din
partea Ministerului Justiției și a Ministerului Finanțelor Publice, au fost formulate propuneri de modificare a
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Integritate.
Astfel, doamna Alina BARBU a dat citire modificărilor propuse de cele două entități și, în continuare, a
supus la vot modificarea, respectiv completarea articolului 3, după cum urmează:
‐ după alineatul 1 al articolului 3 se va introduce un nou alineat 11 cu umătorul cuprins:
„ 11 Numărul membrilor comisiilor prevăzute la alin. 1 este de minimum trei la care se adaugă membrii de
rezervă.”
‐ la articolul 3, se propune completarea alineatului 4 , după cum urmează:
„Componenţa comisiilor prevăzute la alin. 1 se stabilește prin tragere la sorți din rândurile titularilor,
respectiv a supleanților când nu există titulari numiți la momentul stabilirii comisiilor, se aprobă prin hotărâre
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a Consiliului şi se publică pe pagina de internet a Agenţiei, potrivit art. 22 alin. 3 din Legea nr. 144/2007,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”
‐ după alineatul 4 al articolului 3 se introduc trei noi alineate 5 , 6 și 7 , care vor avea umătorul cuprins:
„ 5 Pentru fiecare concurs sau examen se stabilește o nouă componență a comisiilor prevăzute la alin. 1 .”
„ 6 Membrii supleanți în CNI care nu fac parte din comisiile prevăzute la alin. 1 se includ, prin tragere la
sorți, ca membri de rezervă ai comisiilor.”
„ 7 După declanșarea procedurii de concurs sau examen, componența comisiilor prevăzute la alin. 1 nu mai
poate fi modificată. ”
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ DE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE CU 8 VOTURI
PENTRU ȘI 4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ DOAMNA XENIA TEODORESCU, DOMNUL DUMITRU RĂSVAN, DOMNUL
VIOREL MIRON ȘI DOMNUL TÂRA SERGIU
În continuare, membrii Consiliului au agreat în unanimitate următoarele modificări:
‐ La art. 4, alin. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
1 Calitatea de membru al comisiei de organizare a concursului este incompatibilă cu calitatea de membru în
comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea lucrărilor și al
comisiei pentru soluționarea contestațiilor.
‐ La articolul 12, alineatul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ 6 La data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de organizare a concursului întocmeşte
listele candidaţilor pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei, pe care le prezintă Consiliului. În
termen de cel mult două zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, membrii Consiliului,
titulari și supleanți, analizează listele candidaţilor şi completează o declaraţie pe propria răspundere că nu se
află într‐o situaţie de conflict de interese prevăzută la art. 4 alin. 2 .”
‐ La articolul 16, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ 2 Variantele de subiecte la proba scrisă se formulează în ziua în care are loc proba scrisă, de către comisia
pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor, pe baza
bibliografiei şi a tematicii de concurs, se aprobă de către Consiliu cu cel mult o oră înainte de desfăşurarea
probei scrise şi se păstrează, sigilate, la secretariatul Consiliului, până la desfăşurarea probei scrise.”
‐ După alineatul 2 al articolului 16 se introduce alineatul 2 1 cu următorul cuprins:
„ 2 1 Membrii C.N.I., pe durata desfășurării activității specifice în cadrul comisiilor, nu pot comunica în exterior
conținutul activității desfășurate, fiindu‐le interzisă utilizarea oricăror mijloace de comunicare la distanță.”
Astfel, membrii Consiliului au decis că modificările discutate vor fi operate de secretariatul Consiliului și
vor fi comunicate pe e‐mail membrilor Consiliului, spre aprobare, și, ulterior, proiectul de act normativ va fi
supus dezbaterii publice în temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională

în administraţia publică, republicată.
Punctul 5
Diverse
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La acest punct de pe ordinea de zi, doamna Alina BARBU a adus în atenția membrilor Consiliului
demisia domnului Alin Lucian ANTOCHI, reprezentant al Ministerului Justiției, din funcția de membru titular în
cadrul Consiliului, înregistrată la Secretariatul Consiliului la data de 29 ianuarie 2016.
Astfel, membrii Consiliului au luat act de aceasta și au stabilit redirecționarea demisiei domnului Alin
Lucian ANTOCHI și a demisiei domnului Ion‐Claudiu TEODORESCU, de care membrii Consiliului au luat act în
cadrul ședinței din luna ianuarie, către Senatul României în vederea efectuării demersurilor necesare numirii
noilor membrii în cadrul Consiliului.
De asemenea, doamna Alina BARBU a informat Consiliul cu privire la adresa Senatului României prin
care se comunică faptul că unii dintre membrii Consiliului nu au depus declarațiile de avere și de interese în
anul 2015.
Cu privire la acest aspect, membrii Consiliului au stabilit faptul că documentul scanat va fi transmis de
secretariatul Consiliului, spre informare, membrilor Consiliului la care se face referire în adresa transmisă de
Senat.
Președintele de ședință, doamna Alina BARBU, a dat citire unei petiții formulate de domnul Daju
CONSTANTIN, reprezentant al Grupului de acțiune în interes public, cu privire la situația unei persoane
evaluate de Agenție.
Membrii Consiliului au analizat documentul și au agreat faptul că se va transmite un răspuns către
petent prin care se va comunica faptul că petiția formulată excede competențelor Consiliului, astfel încât
aceasta va fi redirecționată Agenției.
S‐a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în data de 22 martie
2016, ora 1400, cu următoarea ordine de zi:
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.
Alina BARBU,
Preşedinte de ședință,
Consiliul Naţional de Integritate
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