CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI

PROCES‐VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL A.N.I.,
MARȚI, 30 IUNIE 2015

La şedinţa din data de 30 IUNIE 2015, au participat următorii membri ai Consiliului Naţional de Integritate:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

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

MEMBRU SUPLEANT
Situaţia
Nume şi prenume
prezenţei
LUNGU GABRIEL

‐

PĂDURARU
IULIANA CRISTINA

‐

LEVENTE NOVAK

‐

TĂNASE
TIBERIUS‐FLORIN

PREZENT

Vacant

‐

Vacant

‐

BARBU ALINA

PREZENTĂ

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

‐

11.

Asociaţia Municipiilor
din România

Vacant

‐

Vacant

‐

12.

Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici –
funcţionari publici

TEODORESCU
XENIA COSETTE

ABSENTĂ

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 12 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:
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1. Aprobarea de către membrii Consiliului a bibliografiei întocmită de Comisia pentru elaborarea
bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea lucrărilor;
2. 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;
3. Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
Președintele Consiliului, domnul Ciprian CIUCU, a dorit să facă căteva mențiuni cu privire la calendarul
concursului pentru ocuparea funcției de președinte al A.N.I, votat în cadrul ședinței C.N.I. din data de 12 iunie
2015, în contextul în care acesta nu a participat la ședința anterioară a Consiliului, în sensul în care susținerea
probei scrise, respectiv a interviului, ar trebui decalate ținând cont de faptul că în această perioadă este posibil ca
numărul candidaților înscriși să fie unul mic.
În acest context, doamna Alina BARBU a menționat faptul că în stabilirea calendarului s‐au luat în calcul
propunerile tuturor membrilor Consiliului, inclusiv propunerea domnului Ciprian CIUCU de a organiza interviul în
data de 11 septembrie 2015.
De asemenea, în contextul în care anunțul privind declanșarea procedurii de selecţie a preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Integritate a fost deja publicat în Monitorul Oficial al României în data de 21 iunie,
calendarul concursului nu mai poate suferi modificări.
În această situație, membrii Consiliului au stabilit că, pentru o promovare mai evidentă a anunțului privind
declanșarea declanșarea procedurii de selecţie a preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate, Consiliul Național
de Integritate va remite un comunicat de presă în conținutul căruia se vor regăsi informații cu privire la perioada
de depunere a dosareluluor de candidatură, respectiv a planurilor de management, precum și informații cu privire
la data susținerii probei scrise și a interviului.
Totodată, domnul Ciprian CIUCU a susținut faptul că, pentru a atrage atenția asupra mesajului transmis de
Consiliu, titlul comunicatului de presă este esențial, motiv pentru care a propus următorul titlu: „C.N.I.: A început

procedura de selecție a președintelui Agenției Naționale de Integritate”.
Propunerea a fost agreată de membrii Consiliului Național de Integritate.
Punctul 1
Aprobarea de către membrii Consiliului a bibliografiei întocmită de Comisia pentru elaborarea bibliografiei, a
tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea lucrărilor
Referitor la acest punct de pe ordinea de zi, domnul Ciprian Ciucu a menționat faptul că, în cadrul ședinței
Comisei pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea lucrărilor,
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membrii comisiei au actualizat bibliografia și tematica pentru concursul pentru ocuparea funcției de președinte al
A.N.I.
Față de lista elaborată de Comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și
pentru corectarea lucrărilor, doamna Alina BARBU a făcut următoarele mențiuni:
‐ punctul 7 - Prevederi legale privind combaterea infracțiunilor de serviciu, de corupție și de fals ‐ din
tematică trebuie să corespundă cu punctele cuprinse în bibliografie;
‐ introducerea Legii nr. 188/1999 privind Statulul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 365 din 29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Referitor la tematică, domnul Tiberius TĂNASE a făcut mențiunea că ar trebui introdus, pe lângă Regimul
juridic al incompatibilităţilor și conflictelor de interese, și controlul averilor.
De asemenea, membrii Consiliului au agreat introducerea în bibliografie a Legii nr. 115/1996 privind

declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de
conducere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28.10.1996, cu modificările şi
completările ulterioare, cât și a Legii nr. 188/1999 privind Statulul funcționarilor publici, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Referitor la documentele cuprinse în bibliografie, la secțiunea „Publicații”, membrii Consiliului au propus
introducerea Strategiei Agenției Naționale de Integritate pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor
nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate, 2011 – 2014, și, totodată, menționarea
paginilor de Internet unde pot fi consultate publicațiile respective.
În continuare, Președintele Consiliului a supus la vot adoptarea hotărârii privind aprobarea tematicii și a
bibliografiei concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de
Integritate, aceasta urmând a fi publicată pe pagina de Internet a Agenției.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

Punctul 2
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 acest context, doamna Ioana LAZĂR, Directorul Direcției Generale Juridice, Relații Publice și Comunicare,
a informat Consiliul cu privire la faptul că, în data de 29 iunie a.c., a avut loc o întâlnire la nivel tehnic cu experți din
cadrul Comisiei Europene și reprezentanți ai instituțiilor relevante din România cu atribuții în domeniul
achizițiilor publice, în contextul continuării discuțiilor referitoarea la elaborarea Strategiei naționale în domeniul
achizițiilor publice și, mai mult decât atât, discuțiile au vizat, printre altele, componenta de prevenire a conflictelor
de interese în achizițiile publice care va fi parte integrantă din Strategie.
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Totodată, au fost aduse în discuție noile norme privind achizițiile publice ce urmează să fie aprobate odată
cu intrarea în vigoare a proiectului de Lege privind implementarea Sistemului informatic „PREVENT ‐
Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”, în forma
rescrisă, care va fi transmis Ministerului Justiției pentru a demara procedura de avizare și ulterior de adoptare.
De asemenea, referitor la Sistemul informatic integrat „PREVENT ‐ Implementare Sistem informatic
integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”, a mai menționat faptul că a fost finalizată
etapa de testare a acestuia, totodată și acceptanța sistemului.
Punctul 3
Diverse
La acest punct de pe ordinea de zi, membrii Consiliului au adus în discuție un alt aspect referitor la
procedura de concurs, și anume depunerea declarațiilor pe propria răspundere cu privire la candidații înscriși la
concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Agenției, care va fi transmisă de către Secretariatul Consiliului
pe e‐mail spre completare tuturor membrilor C.N.I.
Totodată, domnul Ciprian CIUCU a informat Consiliul cu privire la cererea de chemare în judecată a
Președintelui C.N.I., formulată de către Ovidiu ICOBESCU, cu privire la o solicitare adresată Consiliului în baza Legii
nr. 544/2001, referitor la o persoană evaluată de către A.N.I.
În acest sens, Directorul Direcției Generale Juridice, Relații Publice și Comunicare a menționat faptul că va
elabora întâmpinarea la cererea de chemare în judecată a reclamantului Ovidiu ICOBESCU.
În continuare, domnul Ciprian CIUCU a supus atenției membrilor Consiliului sesizarea formulată de domnul
Kehaiyan Garbis–Vincențiu, înaintată Inspectoratului General al Poliției Române și, ulterior, redirecționată
Consiliului Național de Integritate, înregistrată în data de 17 iunie 2015, privind modalitatea de completare a
declarațiilor de avere de către un angajat al Agenției.
În acest context, membrii comisiei de evaluare prevăzute de art. 381 din Legea nr. 144/2007, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, au decis convocarea membrilor comisiei pentru data de 23 iulie a.c. în
vederea demarării procedurilor aferente.
Totodată, s‐a decis formularea unui răspuns atât către Inspectoratului General al Poliției Române, cât și
către petent, prin care se va comunică faptul că membrii Consiliului au luat act de aspectele semnalate, urmând a
demara procedurile confrom prevederilor legale.
S‐a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc vineri, 23 iulie 2015, ora
1030, cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:

1. Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada aprilie ‐ iunie 2015;
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2. Aspecte procedurale privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de președinte al 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.
Ciprian CIUCU,

Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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