CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROCES‐VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL A.N.I.,
joi, 14 ianuarie 2016
La ședința din data de 14 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
TEODORESCU
‐
ION‐CLAUDIU
GĂUREAN
PREZENT
CĂLIN BOGDAN
PETER
PREZENTĂ
ZSUZSANNA

MEMBRU SUPLEANT
Situația
Nume şi prenume
prezenței
LUNGU GABRIEL

‐

PĂDURARU
IULIANA CRISTINA

‐

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

PREZENT

ŢÂRA SERGIU

‐

LADÁNYI LÁSZLÓ‐
ZSOLT

PREZENT

BARCZI GYOZO ISTVAN

‐

CIUCU CIPRIAN

PREZENT

ELENA CALISTRU

‐

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

Ședința a fost condusă de domnul Ciprian CIUCU, Președintele Consiliului Național de Integritate.
Președintele Consiliului a adus la cunoştinţa membrilor Consiliului Național de Integritate punctele
înscrise pe ordinea de zi a şedinţei. Astfel, a fost supusă la vot ordinea de zi a şedinţei, după cum urmează:
1. Aspecte procedurale privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al

Agenției Naționale de Integritate;
2. Diverse.
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ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
Punctul 1
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 Consiliului au dezbătut propunerea de calendar pentru
organizarea concursului pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției.
Referitor la noua procedură de concurs, domnul Ciprian CIUCU a propus modificarea procedurii, în
sensul în care activitatea Comisiei pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și
pentru corectarea lucrărilor să se desfășoare cu respectarea unor criterii clare, precum: înregistrarea ședinței
comisiei în ziua elaborării subiectelor pentru proba scrisă, interzicerea accesului în sala de ședința cu telefonul
mobil, sau părăsirea sălii în timpul și după elaborarea subiectelor, pentru înlăturarea oricăror suspiciuni.
Doamna Alina BARBU a menționat faptul că, încă de la prima modificare a Regulamentului de
organizare a concursului pentru ocuparea funcției de președinte și/sau vicepreședinte al Agenției, s‐a dorit
înlăturarea oricăror suspiciuni, sens în care s‐a stabilit, la acel moment, ca subiectele să fie elaborate în aceeași
zi cu proba scrisă a concursului.
Domnul Emil DRĂGHICI a evidențiat faptul că, din moment ce procedura a fost respectată până în
prezent, nu se justifică modificarea regulamentului de organizare a concursului.
Domnul Ciprian CIUCU a subliniat faptul că procedura poate fi îmbunătățită, chiar dacă, la precedentele
concursuri organizate, aceasta a fost respectată. În plus, față de modificările menționate anterior, domnul
Ciprian CIUCU a propus creșterea numărului de membri ai Comisiei pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii
de concurs, a subiectelor și pentru corectarea lucrărilor la cinci, cu minimum două femei și minimum doi
bărbați.
Totodată, domnul Bogdan GĂUREAN a menționat faptul că variantele de subiecte la proba scrisă se
discută și, totodată, se aprobă de către Consiliu, potrivit regulamentului de concurs.
Doamna Alina BARBU a menționat faptul că, în cazul în care se dorește modificarea procedurii de
concurs, calendarul de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției va fi
decalat cu aproximativ 30 de zile și a mai adăugat faptul că o primă modificare ar fi cea referitoare la numărul
membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, care ar trebui să fie de minimum cinci.
Domnul Tiberius TĂNASE a evidențiat faptul că toate criteriile enumerate pot fi introduse într‐o
procedură internă a respectivei comisii, aprobată de Consiliu.
De asemenea, domnul Ciprian CIUCU a menționat faptul că un alt criteriu propus în reviziurea
procedurii de concurs este tragerea la sorți a membrilor comisiilor de concurs și aprobarea variantelor de
subiecte de către Consiliu, cu maximum 30 de minute înaintea începerii probei scrise.
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Totodată, a solicitat doamnei Ioana LAZĂR forumularea în scris a tuturor acestor propuneri de
modificare a procedurii de concurs, care vor fi discutate în cadrul ședinței ulterioare a Consiliului.
Domnul Viorel MIRON și‐a exprimat punctul de vedere, în sensul în care nu consideră necesară
modificarea procedurii de concurs.
Domnul Tiberius TĂNASE a specificat faptul că, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a
C.N.I, prin hotărâre, Consiliul poate aproba regulamentele de organizare și funcționare a tuturor comisiilor
Consiliului.
Totodată, domnul Ciprian CIUCU a menționat că va insista mult pe subiectul acestor modificări, inclusiv
public.
Punctul 2
Diverse
Președintele Consiliului a solicitat Secretariatului Consiliului să informeze conducerea Agenției cu
privire la faptul că, în cazul în care va dori să se adreseze Consiliului, va trebui să anunțe în prealabil
participarea la ședință.
În continuare, domnul Ciprian CIUCU l‐a invitat pe domnul Bogdan STAN, Președintele A.N.I., în sala de
ședință.
Președintele Agenției a informat Consiliul cu privire la faptul că Strategia Agenției Naționale de
Integritate este în curs de finalizare, însă se așteaptă publicarea Raportului anual anticorupție al UE, dar și a
Raportului GRECO de evaluare a României, pentru introducerea recomandărilor formulate în cele două
rapoarte.
De asemenea, domnul Bogdan STAN a menționat faptul că, în perioada imediat următoare, atât
Raportul de activitate al Agenției pe ultimul trimestru al anului 2015, precum și Raportul de activitate pentru
anul 2015, vor fi înaintate membrilor Consiliului.
Totodată, Președintele Agenției a adus la cunoștința plenului Consiliului faptul că, începând cu data de 7
ianuarie 2016, domnul Silviu‐Ioan POPA ocupă funcția de Secretar General al A.N.I.
Cu aceste mențiuni, domnul Bogdan STAN a părărsit sala de ședință.
Domnul Ciprian CIUCU a menționat faptul că este ciudat că Președintele, Vicepreședintele și Secretarul
General au aceleași atribuții, în sensul în care unul este ales de C.N.I., iar celălalt este numit de Premier,
afirmând ca va verifica aceste aspecte.
Tot la acest punct de pe ordinea de zi, Președintele C.N.I. a dorit să readucă în atenția membrilor
Consiliului sesizarea transmisă pe e‐mail, privind unele nereguli în ceea ce privește declarația de avere depusă
de către acesta, înregistrată la secretariatul Consiliului din data de 12 octombrie 2015 și redirecționată în
cadrul ședinței din data de 14 octombrie 2015, spre competentă soluționare, către A.N.I.
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De asemenea, domnul Ciprian CIUCU a evidențiat faptul că A.N.I. a transmis, la data de 19 octombrie
2015, un răspuns către Consiliu, prin care se comunică faptul că, în urma unei sesizări anonime redirecționate
de C.N.I., Agenția a început verificarea.
În acest context, doamna Alina BARBU a menționat faptul că, prin adresa de redirecționare a sesizării,
Consiliul doar a luat act și a declinat competența către Agenție, pentru ca Agenția să determine dacă pe baza
anonimei se impune verificarea averii Președintelui C.N.I.
De asemenea, domnul Bogdan GĂUREAN a adăugat faptul că petițiile anonime se clasează, restul
petițiilor sunt redirecționate.
În continuare, domnul Ciprian CIUCU a solicitat membrilor Consiliului acordul de a face publice adresa
prin care petiția se redirecționează Agenției, precum și răspunsul transmis de Agenție către Consiliu. Membrii
Consiliului au amânat discutiile cu privire la solicitare domnului Ciprian Ciucu, urmând ca o decizie să se ia în
acest sens la următoarea sedință a C.N.I.
În acest context, domnul Ciprian CIUCU a conchis faptul că va apărea public cu un mesaj prin care va
comunica faptul că, din luna octombrie, Agenția a început verificarea averii acestuia.
De asemenea, domnul Ciprian CIUCU propune membrilor Consiliului ca acesta să fie un subiect distinct
pe ordinea de zi a următoarei ședințe și, cu această ocazie, să se discute transmiterea unui răspuns către A.N.I.
în care Consiliul să clarifice problema în sensul în care C.N.I. a transmis o redirecționare a sesizării, și nu o
sesizare propriu‐zisă.
Membrii Consiliului au convenit asupra faptului că discuțiile cu privire la acest subiect vor fi reluate în
cadrul ședinței viitoare, când va fi ales un alt președinte de ședință.
S‐a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în data de 21 ianuarie
2016, ora 1500, cu următoarea ordine de zi:
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.
Alina BARBU,
Preşedinte de ședință,
Consiliul Naţional de Integritate
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