CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI

PROCES‐VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL A.N.I.,
LUNI, 24 AUGUST 2015
La şedinţa din data de 24 august 2015, au participat următorii membri ai Consiliului Naţional de
Integritate:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Entitatea reprezentată
Grupul parlamentar PSD din
Senat
Grupul parlamentar PNL din
Senat
Grupul parlamentar UDMR
din Senat
Grupul parlamentar al
minorităţilor naţionale din
Camera Deputaţilor
Ministerul
Justiţiei
Ministerul
Finanţelor Publice
Asociaţia Oraşelor
din România
Asociaţia Comunelor
din România
Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici – înalţi
funcţionari publici
Organizaţiile
societăţii civile
Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici –
funcţionari publici

MEMBRU TITULAR
Situaţia
Nume şi prenume
prezenţei
TEODORESCU
PREZENT
ION‐CLAUDIU
GĂUREAN
PREZENT
CĂLIN BOGDAN

MEMBRU SUPLEANT
Situaţia
Nume şi prenume
prezenţei
LUNGU GABRIEL

‐

PĂDURARU
IULIANA CRISTINA

‐

PETER ZSUZSANNA

PREZENTĂ

LEVENTE NOVAK

‐

TĂNASE
TIBERIUS‐FLORIN

PREZENT

Vacant

‐

ANTOCHI ALIN
LUCIAN EMANUEL

PREZENT

BARBU ALINA

ABSENTĂ

Vacant

‐

DUMITRU ILIE RASVAN

PREZENT

MIRON VIOREL

PREZENT

GEORGESCU ION

‐

DRĂGHICI
EMIL

ABSENT

ŢÂRA SERGIU

PREZENT

LADÁNYI LÁSZLÓ‐
ZSOLT

PREZENT

BARCZI GYOZO ISTVAN

‐

CIUCU CIPRIAN

PREZENT

ELENA CALISTRU

‐

TEODORESCU
XENIA COSETTE

PREZENTĂ

GAVRILĂ GEORGETA

‐

Şedinţa a fost condusă de domnul Ciprian CIUCU, Preşedintele Consiliului Naţional de Integritate.
Domnul Ciprian CIUCU a propus spre aprobare membrilor Consiliului procesul‐verbal al ședinței din data
de 23 iulie 2015.
Domnul Tiberius TĂNASE a punctat faptul că, în procesul‐verbal al ședinței anterioare, ar trebui făcută
mențiunea că Vicepreședintele Agenției nu a participat la discuția aferentă punctului 2 de pe ordinea de zi a
ședinței din data de 23 iulie a.c.
Cu modificările menționate, procesul‐verbal al ședinței a fost votat în unanimitate.
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În continuare, 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. Contribuția Consiliului Naţional de Integritate la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012 ‐

2015 ‐ elaborarea raportului semestrial;
3. Diverse.
La solicitarea membrilor Comisiei pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și
pentru corectarea lucrărilor, domnul Ciprian CIUCU a propus membrilor Consiliului ca punctul 2 de pe ordinea de
zi să fie ultimul punct discutat în cadrul acestei ședințe. Astfel, cu modificarea menționată, a fost supusă la vot
ordinea de zi a şedinţei.
ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

Punctul 1
Contribuția Consiliului Naţional de Integritate la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012 ‐

2015 ‐ elaborarea raportului semestrial
Domnul Ciprian CIUCU a supus atenției membrilor Consiliului raportul semestrial ‐ Obiectiv 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, elaborat de secretariatul Consiliului.
De asemenea, acesta a solicitat reprezentaților ANI câteva lămuriri cu privire la modul de elaborare a
raportului semestrial, folosind drept exemplu măsura 4.1.1., indicatorul referitor la nr. de aspecte generale aduse

în atenția conducerii ANI de către președintele Consiliului pentru remedierea unor eventuale deficienţe constatate
de către experţii Comisiei Europene din matrița de raportare.
Astfel, domnul Silviu POPA, Directorul Direcției Comunicare, Relații Publice și Strategie a făcut precizarea
că acesta este un raport standard, iar în ceea ce privește indicatorul menționat, acesta se referă la recomandările
pe care le poate face Comisa Europeană în raportul MCV. Ulterior publicării raportului, Președinte Consiliului
poate aduce în atenția conducerii A.N.I. eventuale deficiențe constatate în activitatea ANI, precum și propunerile de
remediere a acestora dar, până în prezent, nu au existat asemenea situații. Domnul Silviu POPA a conchis că, în
acest raport se regăsesc toate acțiunile Consiliului desfășurate în intervalul de raportare.
De asemena, domnul Tiberius TĂNASE a adăugat faptul că, pentru familiarizarea noilor membri ai
Consiliului cu modul de raportare, ar trebui introdus și capul de tabel din matrița de raportare.
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În acest context, membrii Consiliului au aprobat transmiterea raportului semestrial către Ministerul
Justiției.
Punctul 2

Diverse
Domnul Ciprian CIUCU a adus la cunoștința membrilor Consiliului solicitarea domnului Prisacariu Mihai,
înregistrată la Consiliul Național de Integritate cu nr. 98/ 13.08.2015, referitoare la sesizarea, din anul 2012,
formulată de domnul Răzvan Codru Vrabie privind o posibilă stare de incompatibilitate a doamnei Cynthia Carmen
Curt, fost Președinte C.N.I. în mandatul 2010 – 2014.
Cu privire la această solicitare membrii Consiliului au stabilit formularea unui răspuns prin care se va
comunica faptul că membrii fostului Consiliu au discutat această solicitare în cadrul ședințelor, după cum rezultă
din procesele verbale ce pot fi consultate pe pagina de internet a Agenției, la secțiunea ”CNI”.
De asemenea, domnul Ciprian CIUCU a supus atenției membrilor prezenți o sesizare cu privire la unul
dintre angajații Agenției, referitoare la regimul juridic al completării declarațiilor de avere și de interese.
Astfel, membrii Consiliului au stabilit redirecționarea sesizării către Comisia de evaluare prevăzută de art.
381 din Legea Nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și, totodată, formularea unui
răspuns către petent prin care se va comunica faptul că membrii Consiliului au luat act de sesizarea transmisă și
vor efectua demersurile conform prevederilor legale.
Punctul 3

Aspecte procedurale privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de președinte al Agenției
Naționale de Integritate, respectiv verificarea și selecția dosarelor
În continuare, domnul Viorel MIRON, în calitate de membru al comisiei de organizare a concursului a adus
la cunoștința membrilor Consiliului rezultatele comunicate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor
Securității în urma verificării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Agenției.
Astfel, membrii Consiliului au constatat îndeplinirea criteriilor legale de participare la proba scrisă a
concursului pentru ocuparea funcției de președinte al ANI.
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 prezentat membrilor Consiliului, conform
dispozițiilor Art. 8, lit. d din regulamentul de concurs, cele 3 variante de subiecte elaborate, pe baza bibliografiei și
a tematicii de concurs, pentru proba scrisă a concursului.
De asemenea, a menționat că variantele de subiecte elaborate conțin câte un subiect referitor la activitatea
ANI și a CNI, un subiect din legislația funcționarilor publici, un subiect referitor la Mecanismul de Cooperare şi
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Verificare, precum și un subiect din domeniul elaborării politicilor publice.
Doamna Xenia Cosette TEODORESCU a menționat faptul că la varianta 3, subiectul 4 se regăsește o greșeală
de redactare ce trebuie îndeptată.
În acest context, Președintele Consiliului a supus la vot cele 3 variante de subiecte pentru proba scrisă a
concursului pentru ocuparea funcției de Președinte al ANI.
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 subiectele,
precum și criteriile de evaluare și baremele de corectare.
De asemenea, membrii Consiliului au concluzionat faptul că, în conformitate cu art. 8, alin. 2 din

Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau
vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, adoptat prin Hotărârea nr. 2/ 2007 a Consiliului Național de
Integritate, cu modificările și completările ulterioare, rezultatele obținute de candidați la proba scrisă vor fi
comunicate la finalul perioadei prevăzute pentru corectarea lucrărilor.

0900,

S‐a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc joi, 27 august 2015, ora
cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:
1. Comunicarea de către Consiliul Național de Integritate a rezultatelor probei scrise la concursul/
examenul pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate și afișarea acestora la
avizierul instituției și pe site‐ul Agenției Naționale de Integritate;
2. Diverse.

Ciprian CIUCU,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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