CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL A.N.I.,
JOI, 16 APRILIE 2015

La şedinţa din data de 16 APRILIE 2015, au participat următorii membri ai Consiliului Naţional de
Integritate:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Entitatea reprezentată
Grupul parlamentar PSD din
Senat
Grupul parlamentar PNL din
Senat
Grupul parlamentar
PDL din Senat
Grupul parlamentar UNPR 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
Asociaţia Municipiilor
din România
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

‐

Vacant

‐

Vacant

‐

Vacant

‐

Vacant

‐

PETER
ZSUZSANNA

PREZENTĂ

LEVENTE NOVAK

‐

TĂNASE
TIBERIUS‐FLORIN

PREZENT

Vacant

‐

Vacant

‐

BARBU ALINA

PREZENTĂ

Vacant

‐

Vacant

‐

MIRON VIOREL

PREZENT

GEORGESCU ION

‐

DRĂGHICI
EMIL

PREZENT

ŢÂRA SERGIU

‐

LADÁNYI LÁSZLÓ‐
ZSOLT

PREZENT

BARCZI GYOZO ISTVAN

‐

CIUCU CIPRIAN

PREZENT

ELENA CALISTRU

‐

Vacant

‐

Vacant

‐

TEODORESCU
XENIA COSETTE

PREZENTĂ

GAVRILĂ GEORGETA

‐

Şedinţa a fost condusă de domnul Ciprian CIUCU, Preşedintele Consiliului Naţional de Integritate.
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Domnul Ciprian CIUCU a propus spre aprobare membrilor Consiliului procesul‐verbal al ședinței din data
de 27 martie 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. Actualizarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de

președinte și vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate;
2. Raportul de audit extern al managementului A.N.I. pentru anul 2014;
3. Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada ianuarie – martie 2015;
4. 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;
5. Diverse.

ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
La această ședință a participat și domnul Bogdan STAN, Vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate,
care a solicitat membrilor Consiliului ca dezbaterea subiectelor de pe ordinea de zi să înceapă de la punctul 2.
Membrii Consiliului au agreat această propunere și, prin urmare, punctul 2 de pe ordinea de zi a devenit punctul 1.
Punctul 1

Raportul de audit extern al managementului A.N.I. pentru anul 2014
Domnul Vicepreședinte Bogdan STAN a făcut o prezentare a Raportului de audit pentru anul 2014.
Astfel, domnul Bogdan STAN a precizat faptul că, așa după cum rezultă și din raportul de audit, dintr‐un
total de 58 de măsuri aferente Strategiei A.N.I., 50 sunt implementate, 6 sunt parțial implementate și 3 măsuri sunt
neimplementate, cu mențiunea că măsurile neimplementate nu depind exclusiv de acțiuni ale A.N.I., ci implică și
alte instituții.
De asemenea, a menționat faptul că există unele recomandări care au fost deja implementate, dar care
totuși se regăsesc în acest raport, deoarece nu au fost impementate până la finalul anului 2014.
Doamna Alina BARBU a subliniat faptul că are câteva observații de ordin tehnic cu privire la limbajul
folosit, precum și faptul că unele dintre recomandările formulate de auditori depășesc competențele Agenției, ca,
de exemplu, pregătirea și întreținerea unui sediu secundar. De asemenea, a menționat faptul că există unele
recomadări, cum ar fi cele care vizează activitatea de prevenție, ce pot fi luate în calcul în elaborarea următoarei
Strategii a A.N.I.
Președintele Consiliului, domnul Ciprian CIUCU, a solicitat informații suplimentare cu privire la modul în
care se desfășoară evaluarea acțiunilor manageriale în cadrul Inspecției de Integritate de către auditorii externi pe
eșantionul format din cele 161 de cauze.
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Vicepreședintele A.N.I. a menționat faptul că auditorii verifică dosarul cauzei, mai exact dacă pașii
procedurali au fost urmați cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Totodată, domnul Ciprian CIUCU a dorit să știe dacă în cadrul Agenției există un departament, respectiv un
mecanism intern de verificare a conflictului de interese.
Domnul Bogdan STAN a evidențiat faptul că fiecare inspector are obligația ca, în termen de 24 de ore de la
alocarea unei noi lucrări, să completeze declarația de independență și imparțialitate.
Referitor la recomandările formulate cu privire la stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente
Strategiei A.N.I., domnul Ciprian CIUCU a dorit să afle din ce motiv apar perioade care exced anului 2014.
Cu privire la acest subiect, domnul Vicepreședinte al A.N.I. a punctat faptul că acest raport vizeză atât
activitățile desfășurate pe parcursul anului 2014, cât și obiectivele asumate prin strategia A.N.I. 2012 ‐ 2014,
precum și modul în care aceste obiective au fost îndeplinite.
În continuare, Președintele Consiliului a subliniat faptul că nu agreează prezentul raport de audit strict din
punct de vedere al sistemului de elaborare și a cerințelor avute în vedere la redactarea acestuia și că, pe viitor, ar
trebui definite noi criterii de elaborare care să evidențieze mult mai bine performanțele managementului Agenției.
Vicepreședintele Agenției și‐a exprimat deschiderea față de propunerile formulate, dar a atas atenția
asupra faptului că rezultatele A.N.I. se datorează în cea mai mare parte activității inspectorilor de integritate.
În susținerea acestei afirmații, Directorul general al Direcției Generale Juridice, Relații Publice și
Comunicare a subliniat faptul că peste 90% din activitatea inspectorilor este confirmată prin hotărâri judecătorești
definitive și irevocabile.
După discuțiile asupra Raportului de audit, acesta a fost propus spre aprobare de către Președintele
Consiliului. Aceștia au stability publicarea pe pagina de Internet a Agenției, precum și transmiterea acestuia, spre
informare, Senatului României.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

Punctul 2

Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada ianuarie – martie 2015
În continuare, domnul Bogdan STAN a făcut precizarea că în acest raport a fost introdusă și statistica
individualizată pe primele trei luni referitoare la activitatea de evaluare desfășurată de inspectorii de integritate,
conform recomandării domnului Ciprian CIUCU.
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De asemenea, a menționat faptul că printre cele mai importante repere din activitatea Agenției pe primul
trimestru al anului 2015 au fost rezultatele activității de evaluare, continuarea implementării măsurilor prevăzute
prin Memorandumul aprobat de Guvernul României.
În acest context, Președintele C.N.I. a supus spre aprobare Raportul de activitate al Agenției Naționale de

Integritate pentru perioada ianuarie ‐ martie 2015.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

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
La acest punct de pe ordinea de zi, Vicepreședintele A.N.I. a informat că proiectul legislativ a fost transmis
tuturor actorilor instituționali implicați pentru formularea de propuneri și observații care vor fi analizate și incluse
în forma finală a documentului care urmează să fie transmis Ministerului Justiției pentru a fi supus spre dezbatere
publică.
Punctul 4
Actualizarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de

președinte și vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate
Referitor la acest subiect, domnul Tiberius TĂNASE a evidențiat faptul că, în contextul în care actualul
regulament se va modifica în proporție de aproximativ 80%, este recomandat să fie elaborat un nou regulament.
Doamna Alina BARBU a menționat că elaborarea unui nou regulament ar presupune, printre altele, și o
dezbatere publică și acest lucru implică din punct de vedere tehnic o altă procedură legislativă.
În consecință, membrii Consiliului au stabilit că se va merge pe ideea de modificare a vechiului regulament.
Astfel, domnul Viorel MIRON a propus ca sintagma președinte și vicepreședinte ai Agenției Naționale de
Integritate din textul regulamentului să fie înlocuită cu sintagma președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de
Integritate.
Astfel, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
„Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte
și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate”
Doamna Alina BARBU a prezentat membrilor Consiliul propunerile și observațiile formulate cu privire la
modificarea și completarea regulamentului de concurs.
SECRETARIATUL CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE
Adresă: B‐dul Lascăr Catargiu nr. 15, cod poştal: 010661, sector 1, Bucureşti – România
Telefon: + 40 37 206 98 22; Fax: + 40 37 206 98 88; E‐mail: secretariat.cni@integritate.eu; Website: www.integritate.eu
4 / 10

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
Așadar, doamna BARBU a propus ca pentru organizarea și desfățurarea concursului să fie constituite
următoarele comisii:
a comisia de organizare a concursului;
b comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea
lucrărilor;
c comisia pentru soluţionarea contestaţiilor.
Domnul Claudiu TEODORESCU a susținut ideea conform căreia pot fi constituite doar două comisii, după
cum urmează:
a o comisie de organizare a concursului, elaborare a bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și
de corectare a lucrărilor; denumită în continuare Comisia de concurs;
b o comisie pentru soluţionarea contestaţiilor.
Având în vedere faptul că majoritatea membrilor prezenți au fost de acord cu propunerea formulată de
doamna Alina BARBU, Președintele Consiliului a supus la vot propunerea mai sus menționată.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

În consecință, alineatele 1 și 2 ale articolului 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„ 1 În vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau
vicepreşedinte ai Agenţiei se constituie, prin hotărâre a Consiliului Naţional de Integritate, denumit în continuare
Consiliul, următoarele comisii:
a comisia de organizare a concursului;
b comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea
lucrărilor;
c comisia pentru soluţionarea contestaţiilor.
2 Numărul membrilor comisiilor prevăzute la alin. 1 este de minim trei".
Membrii Consiliului au agreat că articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ 1 Comisia de organizarea a concursului are următoarele atribuţii:
a să elaboreze anunţul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor de
preşedinte şi vicepreşedinte al Agenţiei, denumit în continuare concursul;
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b să propună Consiliului respingerea cererilor de înscriere la concurs, să verifice îndeplinirea condiţiilor
necesare pentru participarea la concurs şi, după caz, să respingă cererile candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile
prevăzute de lege pentru participarea la examen;
c să asigure publicitatea listei candidaților admiși/respinși cu privire la condiţiile de participare la
concurs;
d să asigure supravegherea candidaților în timpul probei scrise;
e să îndeplinească orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a examenului, cu sprijinul
logistic al secretariatului Consiliului Național de Integritate”.
De asemenea, în tot textul regulamentului se va actualiza titulatura comisiilor .
În continuare, membrii Consiliului au decis că articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ 1 Comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea
lucrărilor are următoarele atribuţii:
a să elaboreze bibliografia şi tematica pentru concurs, pe care le supune aprobării Consiliului;
b să elaboreze trei variante de subiecte pentru proba scrisă a concursului, pe baza bibliografiei şi a
tematicii de concurs, precum şi criteriile de evaluare şi baremele de corectare;
c să elaboreze planul de interviu şi să îl supună spre aprobare plenului Consiliului;
d să evalueze şi să noteze lucrările candidaţilor.
2 Bibliografia şi tematica de concurs se aprobă prin hotărâre a Consiliului şi se publică pe pagina de
internet a Agenţiei, potrivit art. 22 alin. 3 din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare”.
Totodată, membrii Consiliului au stabilit faptul că, la articolul 8, lit. d , se impune adaptarea limbajului.
Referitor la articolul 9, membrii Consiliului au stabilit că acesta se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Activităţile desfăşurate în exercitarea atribuţiilor specifice prevăzute la art. 5, 6, 7 şi 8 de către comisiile
prevăzute la art. 3 respectiv, de către Consiliu, se consemnează în proceseverbale semnate de membrii fiecărei
comisii, respectiv de membrii Consiliului. Procesele verbale se păstrează şi se arhivează la secretariatul
Consiliului”.
În continuare alineatele 1 și 2 litera d ale articolului 11, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„ 1 Consiliul face publică declanşarea procedurii de selecţie a preşedintelui şi/sau vicepreşedintelui
Agenţiei, prin publicarea anunţului pe pagina de internet a Agenţiei și în cel puţin 3 ziare cu acoperire naţională şi
în Monitorul Oficial al României, Partea a III‐a.
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2 d datele de contact ale persoanei/persoanelor desemnate cu înregistrarea dosarelor pentru lămuriri
suplimentare”.
Membrii Consiliului au decis că alineatele 6 și 7 ale articolului 12 se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„ 6 La data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de organizare a concursului întocmeşte
listele candidaţilor pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei, pe care le prezintă Consiliului. În
termen de cel mult două zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, membrii Consiliului
analizează listele candidaţilor şi completează o declaraţie pe propria răspundere că nu se află într‐o situaţie de
conflict de interese prevăzută la art. 4 alin. 2 .
7 În termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură,
comisia de organizare a concursului solicită Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii să verifice
şi să comunice acesteia apartenenţa sau colaborarea candidaţilor cu serviciile de informaţii înainte de anul 1990.
Rezultatele verificărilor se ataşează la dosarele candidaţilor”.
De asemenea, alineatul 1 al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ 1 Documentația aferentă concursului se păstrează de către Secretariatul Consiliului”.
Mai departe membrii Consiliului au propus completarea articolulului 14, după cum urmează:
„În termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor în condiţiile
prevăzute la art. 12 alin. 9 , candidaţii admişi la selecţia dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.
19 alin. 2 din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, susţin proba scrisă,
respectiv interviul”.
De asemenea, alineatul 2 al articolului 15 se va actualiza titulatura comisiei.
Referitor la articolul 16, acesta se modifică și va avea următorul cuprins:
„ 1 Bibliografia şi tematica de concurs aprobată de Consiliu se publică pe site‐ul Agenţiei cu cel puţin 45
de zile înainte de data organizării probei scrise a concursului:
2 Variantele de subiecte la proba scrisă se formulează de către comisia pentru elaborarea bibliografiei, a
tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea lucrărilor, pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, se
aprobă de către Consiliu cu 48 de ore înainte de desfăşurarea probei scrise și se păstrează, sigilate, la secretariatul
CNI, până la desfășurarea probei scrise.
3 Comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea
lucrărilor prezintă candidaţilor 3 variante cu subiecte aprobate de Consiliu, închise în plicuri sigilate purtând
ştampila Consiliului, iar unul dintre candidaţi extrage unul dintre plicuri. Subiectele conţinute de plicul extras sunt
subiectele care se rezolvă de toţi candidaţii pentru fiecare dintre funcţiile de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai
Agenţiei în cadrul probei scrise a concursului.
4 Durata probei scrise este de 3 ore şi se comunică candidaţilor la începutul probei scrise.
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5 Fiecare subiect se notează de către fiecare membru al Comisiei pentru elaborarea bibliografiei, a
tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea lucrărilor cu puncte de la 1 la 100.
6 La finalizarea probei scrise, la sediul unde se organizează concursul, se afişează subiectele şi modul de
punctare a acestora.
7 Lucrările se corectează sigilate de către comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs,
a subiectelor și pentru corectarea lucrărilor, pe baza criteriilor de evaluare şi a tematicii de concurs şi a
subiectelor.
8 Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii trebuie să obţină un punctaj minim de 70 de
puncte la fiecare subiect. Punctajul acordat pentru fiecare subiect se stabileşte pe baza mediei aritmetice a
punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei pentru corectarea lucrărilor pentru subiectul respectiv”.
De asemenea, alineatele 1 ‐ 3 și 8 ale articolului 17 se modifică și se completează și vor avea
următorul cuprins:
„ 1 În vederea susţinerii probei scrise, candidaţii care sunt declaraţi admişi la selecţia dosarelor se
prezintă la data, locul şi ora comunicate de Consiliu prin afișarea pe pagina de internet a Agenției și la avizierul
acesteia.
2 Accesul candidaţilor în sala de examen este permis numai până la ora prevăzută pentru desfăşurarea
probei scrise. Pe toată durata desfăşurării probei scrise, în sală au acces numai membrii comisiilor prevăzute la
art.3 alin. 1 lit.a și b .
3 Înainte de începerea probei scrise, comisia de organizare a concursului verifică identitatea candidaţilor
pe baza actului de identitate, valabil, al acestora.
8 Pe parcursul desfăşurării probei scrise membrii comisiei de organizare a concursului nu pot da
candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări ale subiectelor sau
baremelor”.
La art. 19, se va actualiza limbajul referitor la denumirea comisiei.
Alineatul 3 al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ 3 Contestaţia se admite în situaţia în care între punctajul acordat de comisia de soluţionare a
contestaţiilor ca urmare a reevaluării lucrării şi punctajul acordat iniţial de comisia pentru corectarea lucrărilor
există o diferenţă de minimum 5 puncte pentru oricare dintre subiecte. Nota obţinută în urma contestaţiei este
definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată”.
În continuare doamna Alina BARBU a propus membrilor Consiliului ca art. 21 alin. 2 să fie completat cu
invitatea unui psiholog, care să participe, pro bono, la derularea interviului și să ofere clarificări, dacă sunt
necesare, membrilor Consiliului, precum și faptul că interviul ar trebui să fie înregistrat video.
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Referitor la acest aspect, domnul Viorel MIORN a menționat că nu este de acord cu înregistarea video a
interviului.
În acest context, membrii Consiliului au stabilit că alineatele 2 și 5 ale articolului 21 se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„ 2 Interviul se desfăşoară pe baza planului de interviu elaborat de comisia prevăzută la art.3 alin. 1 lit.b
şi aprobat de Consiliu. Planul de interviu cuprinde modalitatea de organizare a interviului, durata interviului,
criteriile de evaluare şi modul de alocare a punctajelor pentru fiecare criteriu.
…………………………………………………………………………………………………..
5 Interviul se înregistrează audio‐video”.
De asemenea, la alineatul 1 al articolului 22 se va actualiza limbajul referitor la denumirea comisiei.
În concluzie, membrii Consiliului au decis că modificările discutate vor fi operate de secretariatul
Consiliului și vor fi transmise pe e‐mail membrilor Consiliului, spre consultare și, ulterior, aprobare în vederea
publicării Regulamentului pe pagina de Internet a Agenției.
Punctul 5
Diverse

Președintele Consiliului a atras atenția asupra faptului că, deși a trecut mai bine de o lună de la
comunicarea oficială a demisiei domnului Horia GEORGESCU din funcția de Președinte al A.N.I., Senatul nu a
publicat în Monitorul Oficial hotărârea privind demisia acestuia, fără de care Consiliul nu poate demara
procedurile de organizare a concursului pentru alegerea unui nou Președinte al A.N.I.
În acest context, Președintele C.N.I. a informat Consiliul ca va lua o poziție publică pentru a trage un semnal
de alarmă în scopul urgentării acestei proceduri.
Totodată, membrii Consiliului au stabilit și transmiterea unei noi adrese către Senatul României pentru
urgentarea publicării demisiei domnului Horia Georgescu în Monitorul Oficial.
De asemenea, domnul Ciprian CIUCU a solicitat informații suplimentare cu privire la modificările legislative
care se prefigurează în Parlament și care pot afecta activitatea Agenției.
Directorul general al Direcției Generale Juridice, Relații Publice și Comunicare a specificat faptul că este
vorba de două proiecte legislative de modificare a Legii nr. 176/2010 privind funcționarea instituției, unul dintre
proiecte inițiat de senatorul Cristina Anghel, iar celălalt de un grup de deputaţi.
Concret, proiectele în cauză urmăresc modificarea articolului 25, alin. 2 din Legea nr. 176/2010, în sensul
în care persoanele care s‐au aflat în stare de incompatibilitate sau conflict de interese să poată ocupa orice altă
funcţie, cu excepţia celei care a generat incidentul de integritate.
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În acest sens, A.N.I. a transmis instituţiilor relevante un punct de vedere negativ cu privire la propunerile
legislative de modificare a art. 25, alin. 2 .
În continuare, domnul Ciprian CIUCU a supus atenției membrilor Consiliului adresa transmisă de Senatul
României prin care se comunică faptul că unii dintre membrii Consiliului nu au depus declarațiile de avere și de
interese, respectiv, Viorel Miron, Emil Draghici, Novak Levente, Gyozo Istvan Barczi, Georgeta Gavrilă și Ion
Georgescu. Astfel, domnul Ciprian CIUCU a adresat Secretariatului Consiliului de a contacta și ceilalți membri care
nu au participat la ședință pentru a le aduce la cunoștință acest aspect.
De asemenea, domnul Ciprian CIUCU a citit solicitarea domnului Ovidiu Icobescu, jurnalist, referitoare la
activitatea de evaluare desfășurată de către A.N.I. în cazul domnului Robu Nicolae. Membrii Consiliului au stabilit
formularea și transmiterea unui răspuns către acesta, în sensul că nu este de competența Consiliului, precum și
faptul că acesta, conform legii contenciosului administrativ, se poate adresa spre competentă soluționare Agenției.
S‐a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc vineri, 22 mai 2015, ora
1030, cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de

președinte și vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate;
2. Informare membrilor Consiliului cu privire la misiunea de evaluare a experților Comisiei Europene,
desfășurată în perioada 19 ‐ 21 mai 2015;
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,
Președinte,
Consiliul Național de Integritate
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