CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI

PROCES‐VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL A.N.I.,
Luni, 16 noiembrie 2015
La ședința din data de 16 noiembrie 2015, 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
PREZENT
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

PREZENT

BARBU ALINA

‐

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

Ședința a fost condusă de domnul Ciprian CIUCU, Președintele Consiliului Național de Integritate.
Domnul Ciprian CIUCU a propus spre aprobare, membrilor Consiliului, proceselul‐verbal al ședinței
Consiliului Național de Integritate din data de 14 octombrie 2015.
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PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
Președintele Consiliului a adus la cunoştinţa membrilor Consiliului Național de Integritate punctele
înscrise pe ordinea de zi a şedinţei.
1.

Aspecte procedurale privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de președinte al

Agenției Naționale de Integritate;
2.

Diverse.

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 președinte al Agenției
Naționale de Integritate
Domnul Ciprian CIUCU a adus la cunoștința membrilor Consiliului răspunsul comunicat de Consiliul
Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în urma verificării candidaților înscriși la concursul pentru
ocuparea funcției de președinte al Agenției, care face trimitere la comunicările anterioare pentru candidații
care au mai participat la concurs, iar referitor la ceilalți candidați înscriși, CNSAS va emite ulterior rezultatul
final al verificărilor.
Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au stabilit că se vor lua în considerare declarațiile
pe propria raspundere, depuse de candidați conform art. 19, alin 3 din Legea nr. 144/ 2007.
În continuare, domnul Ciprian CIUCU, în calitate de membru al Comisiei pentru elaborarea bibliografiei,
a tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea lucrărilor, a informat Consiliului cu privire la faptul că
membrii comisiei, din care mai fac parte domnul Alin Lucian ANTOCHI și domnul Bogdan GĂUREAN, s‐au
întrunit în data de 16 noiembrie 2015, începând cu ora 08.30 pentru elaborarea celor 3 variante de subiecte
pentru proba scrisă a concursului, pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs.
Domnul Ciprian CIUCU a menționat faptul că fiecare dintre cele 3 variante are un număr de 3 subiecte,
iar în elaborarea acestora s‐a avut în vedere ca fiecare dintre variante să conțină un subiect din legislația ANI.
De asemenea, au mai fost elaborate subiecte din legislația funcționarilor publici, subiecte referitoare la
Mecanismul de Cooperare şi Verificare, precum subiecte din domeniul elaborării politicilor publice.
Doamna Xenia Cosette TEODORESCU a menționat faptul că la varianta nr. 1, subiectul 1 se regăsește o
greșeală de redactare ce trebuie îndreptată.
De asemenea, doamna TEODORESCU a propus modificarea subiectul 2, inclus pe varianta cu nr. 3,
având în vedere faptul că așa cum a fost acesta formulat, tematica nu se regăsește în bibliografia de concurs.
Astfel, membrii Consiliului au decis reformularea acestui subiect.

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
2/4

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
Totodată, în ceea ce privește varianta nr. 2, subiectul 3, doamna Xenia Cosette TEODORESCU a dorit să
știe la care dintre documentele din bibliografie se raportează acest subiect.
Domnul Ciprian CIUCU a menționat faptul că acesta face referire la Manualul de policiti publice din
bibliografia și tematica de concurs, însă a mai adăugat faptul că acest subiect poate fi reformulat așa încât
referirea la tematică și bibliografie să fie cât mai exactă.
De asemenea, domnul Ciprian CIUCU a mai menționat faptul că la varianta cu nr. 1, la subiectul 3
propune adăugarea referirii la Manualul de politici publice.
Astfel, domnul Ciprian CIUCU a supus spre aprobare plenului Consiliului, conform dispozițiilor art. 8,
lit. d din regulamentul de concurs, cele 3 variante de subiecte.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
În continuare, domnul Ciprian CIUCU a menționat faptul că cele 3 variante de subiecte vor fi prezentate
candidaților, de către comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și pentru
corectarea lucrărilor, în câte un plic sigilat purtând ștampila Consiliului.
Domnul Ciprian CIUCU a făcut precizarea că la finalul probei scrise a concursului, comisia pentru
elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea lucrărilor va publica varianta
cu subiectele, precum și criteriile de evaluare și baremele de corectare.
Punctul 2
Diverse
La acest punct de pe ordinea de zi, domnul Ciprian CIUCU a dat citire petiției domnului Dumitru
Maereanu, care a formulat o sesizare cu privire la modul în care a fost soluționată de către ANI o sesizare
referitoare la o persoană cu funcție publică.
Referitor la această speță, Directorul general al Direcției Generale Juridice, Comunicare și Relații
Publice, a menționat faptul că domnul Dumitru Maereanu a înaintat A.N.I. o serie de sesizări referitoare la o
persoană care ocupă o funcție publică fiind nemulțumit de soluția comunicată de inspectorul de integritate. De
asemenea, aceasta a mai menționat faptul că Agenția este independentă din punct de vedere operațional și
C.N.I. nu poate interveni în activitatea de evaluare a acesteia și prin urmare petiția trebuie redirecționată
Agenției, spre competentă soluționare.
De asemenea, domnul Ciprian CIUCU a informat Consiliul cu privire la petiția domnului Budeanu
Emilian, care face referire la o sesizare adresată A.N.I. și care, de asemenea, nu ține de competența C.N.I.
Referitor la cele două petiții membrii Consiliului au decis redirecționarea acestora, spre competentă
soluționare, Agenției.
Tototdată, domnul Ciprian CIUCU a supus atenției plenului Consiliului demisia din C.N.I. a domnului
Mihai Diaconu, membru titular, reprezentant al Ministerului Finațelor Publice.
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În acest context, membrii Consiliului au luat act de demisia acestuia și au decis redirecționarea acesteia
către Senatul României.
În continuare domnul Ciprian CIUCU a reamintit membrilor Consiliului că în data de 17 noiembrie, la
sediul Agenției, va avea loc întâlnirea cu experții Comisiei Europene și în acest sens solicită participarea
membrilor prezenți la această întâlnire.
De asemenea, membrii Consiliului au stabilit faptul că în cadrul unei ședințe ulterioare se va rediscuta
actualizarea componenței comisiei de evaluare din cadrul C.N.I.
S‐a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc imediat după
corectarea lucrărilor la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției de președinte al A.N.I.

Ciprian CIUCU,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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