CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL A.N.I.,
JOI, 23 IULIE 2015

La şedinţa din data de 23 IULIE 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

ABSENT

BARBU ALINA

ABSENTĂ

Vacant

-

DUMITRU ILIE RASVAN

PREZENT

MIRON VIOREL

PREZENT

GEORGESCU ION

-

DRĂGHICI
EMIL

ABSENT

ŢÂRA SERGIU

PREZENT

LADÁNYI LÁSZLÓZSOLT

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 30 iunie 2015.
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. Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada aprilie ‐ iunie 2015;
2. Aspecte procedurale privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de președinte al
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Agenției Naționale de Integritate, respectiv verificarea și selecția dosarelor;
3. Stadiul privind implementarea Memorandumului privind asigurarea unui mecanism eficient de
verificare ex‐ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice;
4. Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

Punctul 1

Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada aprilie ‐ iunie 2015
La ședința Consiliului a participat și domnul Bogdan STAN, Vicepreședintele Agenției.
În acest context, domnul Bogdan STAN a făcut o prezentare a Raportului de activitate al Agenției pe cel deal doilea trimestru al anului 2015.
Astfel, Vicepreședintele Agenției a evidențiat faptul că în acest raport se regăsesc cele mai importante
repere ale activității desfășurate de ANI în perioada aprilie – iunie 2015 și, totodată, a menționat faptul că în
elaborarea acestui raport s-a avut în vedere recomandarea anterioară a membrilor Consiliului cu privire la
introducerea în rapoartele trimestriale a unor statistici defalcate privind activitatea de evaluare desfășurată de
către inspectorii de integritate.
Totodată, domnul Bogdan STAN a supus atenției membrilor Consiliului faptul că, în perioada de referință,
Agenția a emis un număr de 403 puncte de vedere cu privire la regumul juridic al incompatibilităților sau
conflictelor de interese.
De asemenea, Vicepreședintele ANI a mai subliniat faptul că, un alt aspect referitor la activitatea Agenției,
care nu a fost însă inclus în raportul de activitate, se referă la faptul că Agenția este pe punctul de a semna un
protocol de colaborare cu reprezentanții Comisiei Naționale de Integritate a Republicii Moldova prin care A.N.I. va
sprijini C.N.I. prin acordarea de asistență de specialitate în materia prevenirii și combaterii incidentelor de
integritate și în gestionarea declarațiilor de avere și de interese.
Doamna Xenia Cosette TEODORESCU a dorit să știe dacă numărul de 182 sancțiuni administrative aplicate
de A.N.I., așa cum rezultă de la pag. 8 a raportului de activitate, se referă la faptul că nu a fost dispusă destituirea
din funcție atunci când raportul de evaluare al A.N.I. a rămas definitiv.
Domnul Bogdan STAN a făcut mențiunea că aceste amenzi se referă cu precădere la neaplicarea
sancțiunilor disciplinare în urma rămânerii definitive a raportului de evaluare. De asemenea, a mai menționat
faptul că există și situații în care A.N.I. face plângeri penale împotriva conducătorilor de instituții care nu aplică
sancțiunile disciplinare în urma rămânerii definitive a raportului de evaluare.
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De asemenea, doamna Xenia Cosette TEODORESCU a avut o întrebare cu privire la data la care va fi finalizat
proiectul de elaborare a noii Strategii A.N.I. pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate,
conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate.
Domnul Bogdan STAN a mențiunat că acest document programatic este în lucru și în perioada următoare
va fi pus la dispoziția membrilor Consiliului.
Cu aceste mențiuni domnul Bogdan STAN a părăsit sala de sedință.
În continuare, Președintele Consiliului, domnul Ciprian CIUCU, a supus aprobării Consiliului Raportul de
activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada aprilie ‐ iunie 2015.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

Punctul 2
Aspecte procedurale privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de președinte al Agenției
Naționale de Integritate, respectiv verificarea și selecția dosarelor
În continuare, domnul Sergiu ȚÂRA, în calitate de secretar al comisiei de oranizare a concursului a adus la
cunoștința membrilor Consiliului faptul că membrii Comisiei s-au reunit în data de 23 iulie 2015 pentru a analiza
dosarele candidaților înscriși pentru ocuparea funcției de Președinte al ANI. Conform art. 22 din Legea nr. 144/
2007 c.m.c.u., republicată, Comisia de organizare a concursului a elaborat solicitarea, către Consiliul Național
pentru Studierea Arhivelor Securității, de verificare a candidaților.
Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor, de către candidați, prevăzute la art. 19 alin. 2 din Legea nr. 144/
2007 republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv selecția dosarelor, următorii candidați au
fost declarați admiși:
Nr. crt.
1.
2.
3.

Nume/ Prenume candidat
GÂRLEȘTEANU Ionel-Ion
PLATON Petre Claudiu
STAN Bogdan

Admis
DA
DA
DA

Având în vedere prevederile art. 8, lit. c) din Hotărârea CNI nr. 2/ 2007 cu modificările și completările
ulterioare, prezentul proces – verbal al şedinţei Consiliului Național de Integritate privind verificarea dosarelor
candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de Președinte al A.N.I., se publică pe pagina de internet a
Agenției la secțiunea C.N.I., în cursul zilei de 23 iulie 2015.
În cadrul ședinței, membrii Consiliului au depus declarațiile pe propria răspundere că nu se află într-o
situație de conflict de interese prevăzută la art. 4, alin. 2 din Regulamentul de concurs.
Un alt aspect discutat referitor la concurs a fost proba interviului, în sensul că acesta se va înregistra audio
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– video, iar referitor la caracterul public al acestuia membrii Consiliului au precizat faptul că aspectele
organizatorice vor fi stabilite ulterior.
Punctul 3

Stadiul privind implementarea Memorandumului privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare
ex‐ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice

În ceea ce privește stadiul proiectului PREVENT, Vicepreședintele A.N.I. a menționat faptul că, în prezent,
inspectorii de integritate desfășoară teste în sistemul PREVENT și, totodată, a mai adăugat faptul că proiectul de
Lege privind implementarea Sistemului informatic PREVENT, în forma rescrisă, a fost transmis Ministerului
Justiției pentru a iniția procedura de avizare și ulterior de adoptare a acestuia.
De asemenea, domnul Bogdan STAN și-a exprimat disponibilitatea de a susține, la finalul ședinței
Consiliului s-au cu ocazia următoarei ședințe, o prezentare detaliată a modului de funcționare a sistemului
informatic integrat PREVENT. În acest context, membrii Consiliului au agreat susținerea unei prezentări la o dată
ulterioară.
Punctul 4
Diverse
Domnul Ciprian Ciucu a adus la cunoștința membrilor Consiliului solicitarea venită din partea unui
jurnalist Antena 3 privind lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de președinte al A.N.I. și,
totodată, acordarea unui interviu la finalul ședinței, de către subsemnatul. Prin urmare, membrii Consiliului au
comunicat numele candidaților înscriși, urmând ca la finalul ședinței Președintele C.N.I. să acorde un scurt interviu.

1000,

S-a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc luni, 24 august 2015, ora
cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:

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.
Ciprian CIUCU,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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