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

‐

LUNGU GABRIEL

‐

PREZENT

PĂDURARU
IULIANA CRISTINA

‐

PREZENTĂ

LEVENTE NOVAK

‐

TĂNASE
TIBERIUS‐FLORIN

PREZENT

LETEA CRINA
MIHAELA

‐

ANTOCHI ALIN
LUCIAN

‐

BARBU ALINA

PREZENTĂ

Vacant
GĂUREAN
CĂLIN BOGDAN
PETER
ZSUZSANNA

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

PREZENT

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

Având în vedere faptul că în cadrul ședinței se vor discuta aspectele referitore la adresa nr.
123/14.10.2015 domnul Ciprian CIUCU a informat membrii Consiliul cu privire la faptul că se va abține de la
conducerea ședinței Consiliului.
În acest context, membrii Consiliului au stabilit ca ședința să fie condusă de doamna Alina BARBU.
Doamna Alina BARBU a supus spre aprobare, membrilor Consiliului, procesul‐verbal al ședinței
Consiliului Național de Integritate din data de 16 decembrie 2015.
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PROPUNEREA A FOST VOTATĂ CU 8 VOTURI PENTRU ȘI 2 ABȚINERI A DOAMNEI ALINA BARBU ȘI A
DOMNULUI CIPRIAN CIUCU DEOARECE NU AU PARTICIPAT LA ȘEDINȚĂ.
De asemenea, doamna Alina BARBU a supus la vot procesul‐verbal al ședinței Consiliului Național de
Integritate din data de 14 ianuarie 2016.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ CU 9 VOTURI PENTRU ȘI 2 ABȚINERI A DOAMNEI XENIA TEODORESCU
ȘI A DOMNULUI SERGIU ȚÂRA DEOARECE NU AU PARTICIPAT LA ȘEDINȚĂ.

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. Modificarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor

de președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate;
2. Aspecte referitoare la adresa nr. 123/14.10.2015;
3. Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
Punctul 1

Modificarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de
președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate
La acest punct de pe ordinea de zi doamna Alina BARBU a menționat faptul că o parte dintre membrii
Consiliului au formulat propuneri și observații de modificare a Regulamentului de concurs, însă există și
membri care nu au reușit să transmită propunerile până la acest moment.
Referitor la propunerile de modificare care au fost formulate, domnul Răzvan DUMITRU a menționat
faptul că nu susține toate aceste propuneri, mai exact propunerea referitoarea la tragerea la sorți a membrilor
Consiliului.
Domnul Ciprian CIUCU a evidențiat faptul că, în continuare, susține ideea modificării procedurii actuale
de concurs chiar dacă, la concursurile precedente, aceasta a fost respectată și, mai mult decât atât, consideră că
este absolut necesară tragerea la sorți a membrilor comisiilor de concurs.
De asemenea, domnul Alexandru MOLDOVEANU este de acord cu propunerea de a contura o regulă
clară prin care membrii comisiilor de concurs să fie stabiliți prin tragere la sorți aspect ce ar oferi un plus de
transparență procesului de selecție.
Domnul Viorel MIRON a reiterat faptul că nu consideră necesară modificarea procedurii de concurs.
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Doamna Xenia TEODORESCU susține îmbunătățirea procedurii de concurs cu mențiunea să fie stabilit
un termen limită de analiză și formulare a propunerilor, care ulterior vor fi centralizate de secretariatul
Consiliului și adoptate în cadrul ședinței din luna februarie.
Astfel, membrii Consiliului au agreat faptul că pot fi elaborate și alte propuneri de modificare a
regulamentului de concurs care vor fi transmise Secretariatului Consiliului până la data de 5 februarie 2016 și
vor fi dezbătute în cadrul următoarei ședințe a Consiliului.
Punctul 2
Aspecte referitoare la adresa nr. 123/14.10.2015
Domnul Ciprian CIUCU nu a participat la luarea deciziilor cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.
Președintele de ședință, doamna Alina BARBU, a readus în atenția membrilor Consiliului faptul că
punctul doi de pe ordinea de zi, adresa nr. 123/2015, face referire la o sesizare, înregistrată la secretariatul
Consiliului în luna octombrie 2015, prin care se semnalează unele nereguli cu privire la declarația de avere a
domnului Ciprian CIUCU, care ulterior a fost redirecționată de membrii Consiliului, spre competentă
soluționare, Agenției.
Totodată, doamna Alina BARBU a adăugat faptul că ANI a transmis, la data de 19 octombrie 2015, un
răspuns către Consiliu prin care se comunică faptul că în urma unei sesizări redirecționate de CNI, Agenția a
început evaluarea averii domnului Ciprian CIUCU.
Domnul Alexandru MOLDOVEANU a susținut faptul că, în acest caz concret, Consiliul ar trebui să
solicite Agenției un punct de vedere cu privire la considerentele care au condus la interpretarea respectivei
petiții ca o sesizare a Consiliului.
Doamna Xenia TEODORESCU a menționat faptul că s‐a procedat corect la transmiterea acesteia către
Agenție, dar Consiliul nu poate exprima opinii cu privire la activitatea Agenției în această situație.
De asemenea, domnul Bogdan GĂUREAN a susținut faptul că, la momentul redirecționării petiției,
Consiliul a procedat corect, dar pe de altă parte consideră că se impune necesitatea unei reacții a Consiliului cu
privire la această situație.
Domnul Tiberius TĂNASE a apreciat faptul că este un aspect sensibil însă, în condițiile date, Consiliul ar
putea avea o reacție la adresa transmisă de Agenție prin care se comunică faptul că s‐a început evaluarea averii
domnului Ciprian CIUCU.
Președintele de ședință, doamna Alina BABRU, de asemenea, a evidențiat faptul că s‐a procedat corect
în momentul în care petiția a fost redirecționată către ANI și, totodată, susține propunerea celorlalți dar să se
facă mențiunea că prin adresa transmisă în luna octombrie Consiliul a redirecționat o petiție.
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Domnul Ciprian CIUCU a subliniat faptul că este de părere că această sesizare transmisă către Consiliu
nu este o simplă întâmplare și a conchis că modul în care Agenția a tratat această petiție este un aspect foarte
important, iar deciziile adoptate în ședință Consiliului pot influența pe viitor relația dintre Consiliu și Agenție.
În continuare, doamna Alina BARBU a menționat faptul că în acest moment Consiliul trebuie să decidă
dacă consideră oportun să aibă o reacție cu privire la adresa Agenției prin care se comunică faptul că s‐a
început procedura de evaluare a averii domnului Ciprian CIUCU, urmare a petiției redirecționată de Consiliu.
Astfel, doamna Alina BARBU a supus la vot această propunere.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ DE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE CU 7 VOTURI
PENTRU, 2 VOTURI ÎMPOTRIVĂ DOMNUL DUMITRU RĂSVAN ȘI DOMNUL VIOREL MIRON ȘI O ABȚINERE
DOMNULUI SERGIU ȚÂRA .
Astfel, ca urmare a dezbaterilor în plenul Consiliului doamna Alina BARBU a supus la vot conținutul
adresei care va fi transmisă Agenției în care se va face precizarea că simpla redirecționare a unei petiții greșit
îndreptate, nu transformă Consiliul în autor al unei sesizări pentru Agenție.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ DE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE CU 7 VOTURI
PENTRU, 3 ABȚINERI DOMNUL VIOREL MIRON, DOMNUL RĂSVAN DUMITRU ȘI DOMNUL SERGIU ȚÂRA .

Punctul 3
Diverse
Președintele de ședință a supus atenției membrilor Consiliului adresa Ministerului Justiției prin care se
solicită Consiliului să transmită contribuția la implementarea 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 .
În acest context membrii CNI au solicitat secretariatului Consiliului să elaboreze un document care va fi
dezbătut în cadrul ședinței Consiliu din luna februarie.
Domnul Ciprian CIUCU a atras atenția asupra faptului că acesta este un moment crucial în definirea
relației dintre Consiliu și Agenției, precum și în stabilirea rolului pe care Consiliului Național de Integritate îl va
avea în cadrul noului proiect de strategie pentru anii 2016‐2020.
De asemenea, domnul Ciprian CIUCU a menționat faptul că există o serie de inconsistențe legislative
care ar putea fi îmbunătățite odată cu elaborarea noului proiect de strategie, cum ar fi faptul că Agenția să nu
mai poată verifica membrii CNI pe perioada mandatului acestora, verificările să fie posibile doar la începutul
mandatului și la finalizarea acestuia.
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Doamna Alina BARBU a subliniat faptul că rolul Consiliului, în noua strategie care va fi elaborată de
Ministerul Justiției pentru perioada 2016 – 2020, trebuie conturat prin raporarea la documentul programatic al
Agenției, respectiv Strategia Agenției Naționale de Integritate pentru perioada 2016 ‐ 2020.
În acest context, doamna Alina BARBU a propus ca membrii Consiliului să transmită eventuale
propuneri preliminare care să fie discutate în cadrul Consiliului și, ulterior, transmise Ministerului Justiției în
vederea elaborării noului proiect de strategie pentru anii 2016 ‐ 2020.
Totodată, domnul Ciprian CIUCU a atras atenția asupra unui alt aspect referitor la activitatea
Consiliului, mai exact situația domnului Alin ANTOCHI, care deși nu mai ocupă funcția de secretar de stat în
cadrul Ministerul Justiției este în continuare reprezentantul Ministerului Justiției în cadrul Consiliului Național
de Integritate aspect ce reprezintă, de asemenea, o inconsistență legislativă care ar putea fi imbunătățită.
În acest context, doamna Alina BARBU a menționat faptul că în cazul de față reprezentarea Ministerului
Justiției în cadrul CNI nu reprezintă un aspect care împiedică funcționarea Consiliului, dar reprezintă o
problemă de principiu care ar trebui remediată pe viitor.
Membrii Consiliului au conchis că, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, reprezentarea în Consiliu nu
este condiționată de apartenența persoanei desemnate la respectiva instituție.
Preșdintele de ședință, doamna Alina BARBU, a dat citire demisiei domnului Claudiu TEODORESCU,
reprezentantul Grupului parlamentar PSD din Senat, din funcția de membru titular în cadrul Consiliului,
înregistrată la Secretariatul Consiliului la data de 14 ianuarie 2016.
Astfel, membrii Consiliului au luat act de demisie și au decis faptul că se impune necesitatea completării
componenței comisiei de evaluare din cadrul Consiliului ca urmare a demisie domnului Ion‐Claudiu
TEODORESCU.
În continuare, doamna Alina BARBU a propus suplimentarea ordinii de zi cu punctul 4 – completarea

componenței comisiei prevăzută de art. 381 din Legea nr. 144/2007, republicată,
completările ulterioare.

cu modificările şi

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

Punctul 4

Completarea componenței comisiei prevăzută de art. 381 din Legea nr. 144/2007, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare

La acest punct de pe ordinea de zi, membrii Consiliului au stabilit faptul că, potrivit practicii anterioare,
noua componență a comisiei va fi stabilită prin tragere la sorți.
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Astfel, doamna Alina BARBU a supus la vot modificarea componenţei comisiei de evaluare din cadrul
Consiliului Naţional de Integritate după cum urmează:
1. TEODORESCU XENIA COSETTE;
2. DRĂGHICI EMIL;
3. TIBERIUS TĂNASE;
4. LÁSZLÓ‐ZSOLT LADÁNYI;
5. CĂLIN BOGDAN GĂUREAN.

PROPUNEREA A FOST VOTATĂ DE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE CU 10 VOTURI
PENTRU ȘI O ABȚINERE A DOMNULUI BOGDAN GĂUREAN.
S‐a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în data de 18
februarie 2016, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi:
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 modificarea a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de

Integritate;
4. Propuneri de modificare a Hotărârii Nr. 2/2007 privind aprobarea 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.

Alina BARBU,
Preşedinte de ședință,
Consiliul Naţional de Integritate
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