CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL A.N.I.,
VINERI, 27 MARTIE 2015

La şedinţa din data de 27 MARTIE 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 19 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:

ORDINE DE ZI:
1. Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și

vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate;
2. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului la reuniunile Platformei de cooperare a autorităților
independente și a instituțiilor anticorupție, pentru continuarea procesului de implementare a Strategiei Naționale
Anticorupție 2012 – 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.

Domnul Ciprian CIUCU a precizat faptul că ultimul punct de pe ordinea de zi ar putea fi discutat la ședința
următoare pentru a studia propunerea de act normativ de dezvoltare a Sistemului „PREVENT ‐ Implementare
Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”.
Doamna Alina BARBU a precizat faptul că, până la acest moment, Agenția a prezentat stadiul proiectului,
iar, referitor la cadrul legislativ, dacă sunt observații din partea C.N.I., acestea pot fi formulate, întrucât acesta va fi
inaintat Ministerului Justiției pentru dezbaterea publică.

ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

După constatarea cvorumului, doamna Alina BARBU a dorit să precizeze faptul că participă la această
ședință în calitate de membru supleant, reprezentant al Ministerului Justiției, precum și faptul că urmare a
demisiei doamnei Simona Maya TEODOROIU, poziția de membru titular din partea ministerului este vacantă, în
acest context, până la desemnarea unui alt membru titular, doamna BARBU va asigura prezența la ședintele C.N.I.

Punctul 1

Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și
vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate

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
2/6

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
Referitor la primul punct de pe ordinea de zi, domnul Ciprian CIUCU a precizat faptul că trebuie stabilit
dacă, în acest moment, este sau nu necesară actualizarea Regulamentului pentru ocuparea funcțiilor de președinte
și vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate.
Doamna Alina BARBU a precizat faptul că Regulamentul actual este unul foarte bine gândit, cu mențiunea
că, în alte tipuri de concursuri pentru funcții de conducere, din comisii au mai făcut parte și specialiști în
management și un psiholog. Totodată, doamna BARBU a precizat faptul că, în cazul în care se va decide
actualizarea Regulamentului, modificările trebuie operate în timp util pentru ca Regulamentul să fie publicat pe
site‐ul Agenției 30 zile spre dezbatere publică.
Domnul Emil DRĂGHICI a evidențiat faptul că, în cazul în care se decide contractarea unor experți din afara
instituției, membrii Consiliului nu își pot asuma astfel de cheltuieli și, mai mult decât atât, Consiliul nu are
capacitatea de a interveni pe planul de buget al Agenției.
Doamna Alina BARBU a specificat faptul că au existat situații în care profesori universitari au participat la
concursuri pro bono.
Domnul László‐Zsolt LADÁNYI, de asemenea, a precizat faptul că ar fi oportună cooptarea în comisii, la
nivel consultativ, atât a unor specialiști în management, cât și a unui psiholog la proba interviului.
În acest context, domnul Ciprian CIUCU a subliniat faptul că procesul de selecție a președintelui A.N.I. este
principala atribuție a Consiliului, așadar acesta nu poate fi externalizat, dar o astfel de experiență pro bono, la nivel
de consultant, ar fi binevenită, de exemplu, la întocmirea subiectelor.
Domnul Claudiu TEODORESCU a precizat faptul că ar fi oportun ca fiecare membru al Consiliului să
transmită observații asupra Regulamentului, până la o dată prestabilită, astfel încât, până la următoarea ședință a
Consiliului, Secretariatul C.N.I. să centralizeze aceste propuneri. Totodată, a punctat faptul că, ținând cont și de
vacanța parlamentară, declanșarea concursului ar putea să se facă începând cu a doua jumătate a lunii iunie –
prima jumătate a lunii iulie a.c., astfel încât acesta să poată fi finalizat până la mijlocul lunii august, începutul lunii
septembrie.
Următorul aspect discutat a făcut trimitere la comisiile de concurs din cadrul Consiliului, context în care
domnul Tiberius TĂNASE a menționat faptul că legea nu precizează care este numărul membrilor din comisii, cu
excepția Comsiei de evaluare din cadrul C.N.I. din care trebuie să facă parte 5 membri.
Domnul Viorel MIRON a dat citire celor 3 comisii din actualul Regulament, respectiv o comisie de
organizare a concursului, elaborare a bibliografiei, a tematicii de concurs şi a subiectelor, o comisie pentru
corectarea lucrărilor și o comisie pentru soluţionarea contestaţiilor, cu mențiunea că, din fiecare comisie, trebuie
să facă parte minimum 2‐3 membri.
În continuare, domnul Tiberius TĂNASE a precizat că se impune și modificarea atribuțiilor comisiei, in
sensul că prima comisie, cea de organizare a concursului, are mai multe atribuții.
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Referitor la validarea candidaților de către Senat, domnul Ciprian CIUCU a punctat faptul că, în cazul în care
după proba scrisă sunt, de exemplu, 5 candidați ce obțin un punctaj de 70%, aceștia vor fi comunicați Senatului,
urmând că acesta să valideze doar unul dintre candidați. Referitor la acest aspect, doamna Alina BARBU și domnul
Tiberius TĂNASE au precizat faptul că în Legea nr. 144/2007 exprimarea se face la plural doar datorită faptului că
este vorba despre organizarea concursului sau examenului pentru numirea în funcție a președintelui și
vicepreședintelui A.N.I.
Astfel, intervenția domnului László‐Zsolt LADÁNYI a făcut referire la faptul că art. 23, respectiv art. 24 din
Legea nr. 144/2007 sunt foarte clare, aceastea făcând trimitere la validarea, de către Senat, a candidaților pentru
ocuparea funcțiilor de președinte și vicepreședinte.
Un alt punct din Regulament adus în discuție de Președintele Consiliului a vizat multiplicarea subiectelor,
mai exact, transmiterea acestora către Secretariatul C.N.I. cu 24 de ore înaintea consursului și securizarea acestora
până la începerea concursului. Doamna Alina BARBU a precizat faptul că, la fel cum s‐a procedat și în situațiile
anterioare, după elaborarea subiectelor de către membrii comisiei, plicurile sigilate cuprinzând seturile de
subiecte vor fi depozitate într‐o încăpere securizată, mai mult decât atât, se vor lua măsurile de siguranţă ce se
impun prin sigilarea locului de depozitare.
Doamna Xenia Cosette TEODORESCU a evidențiat faptul că, în conformitate cu art. 16 din Regulament, atât
bibliografia, cât şi tematica de concurs sunt publice, excepție făcând subiectele de concurs, care nu sunt publice.
Dar, în contextul în care variantele de subiecte se supun aprobării Consiliului, iar, conform legii, ședintele sunt
publice, se creează o breșă prin care subiectele devin astfel publice. Domnul Ciprian CIUCU a susținut faptul că, în
acest caz, deliberările nu vor fi publice.
Domnul Claudiu TEODORESCU a susținut faptul că este de preferat ca, după analizarea în detaliu a
Regulamentului actual, observațiile și propunerile de actualizare a Regulamentului să fie transmise Secretariatului
Consiliului până la o dată limită stabilită de comun acord, atfel încât la următoarea ședință a Consiliului acestea să
fie supuse la vot.
Domnul Viorel MIRON a solicitat colegilor din C.N.I. care au făcut parte și din vechiul Consiliu să‐și expună
părerea cu privire actualul Regulament și să specifice punctual ce modificări se impun din punctul de vedere al
acestora pentru a elimina, astfel, impedimentele apărute anterior.
Ca răspuns la întrebarea domnului Viorel MIRON, domnul Tiberius TĂNASE a punctat faptul că, în
organizarea concursurilor anterioare, o primă problemă a fost reprezentată de supraîncărcarea comisiei de
organizare a consursului, elaborare a bibliografiei, a tematicii de concurs şi a subiectelor de concurs, care a avut
90% din atribuțiile de organizare a concursului, iar celelalte două comisii au avut atribuții doar în ceea ce privește
corectarea lucrărilor, respectiv soluționarea contestațiilor, motiv pentru care se impune asocierea componentei de
elaborare cu partea de corectare a lucrărilor, astfel încât aspectele ce țin de organizarea pur administrativă să fie
separat.
În acest sens, Președintele C.N.I. a propus membrilor Consiliului ca observațiile și propunerile de
modificare a Regulamentului actual să fie transmise Secretariatului Consiliului până la data de 10 aprilie 2015,
astfel încât propunerile formulate să fie asumate la următoarea ședință a Consiliului.
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Punctul 2
Desemnarea unui reprezentant al Consiliului la reuniunile Platformei de cooperare a autorităților
independente și a instituțiilor anticorupție, pentru continuarea procesului de implementare a Strategiei Naționale
Anticorupție, 2012 – 2015
Cu privire la acest subiect, membrii Consiliului au stabilit ca Președintele Consiliului, domnul Ciprian
CIUCU, să fie desemnat în calitate de reprezentat al Consiliului la reuniunile Platformei de cooperare a autorităților

independente și a instituțiilor anticorupție, pentru continuarea procesului de implementare a Strategiei Naționale
Anticorupție, 2012 – 2015.

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
Domnul Silviu POPA, Director al Direcției Comunicare, Relații Publice și Strategie din cadrul A.N.I., a făcut
mențiunea că, în ceea ce privește partea tehnică, Agenția se încadreză în termenele prestabilite, în sensul în care se
estimează că, până în vară, va fi finalizată toată soluția.
De asemnea, domnul Silviu POPA a făcut precizarea că reacțiile de la partenerii internaționali sunt foarte
bune și, mai mult decât atât, există deja instituții care au solicitat prezentarea Sistemului „PREVENT ‐
Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”, sens în care,
în luna aprilie, la invitația O.S.C.E., acesta va susține la Chișinău o prezentare a acestui sistem.
Domnul Ciprian CIUCU a solicitat informații referitoare la elementele principale cu incidență asupra
activității celorlate instituții.
În acest sens, doamna Ioana LAZĂR, Director general al Direcției Generale Juridice, Relații Publice și
Comunicare, a menționat faptul că, practic, fiecare autoritate contractantă care desfășoară o procedură de achiziții
publice va completa un formular de integritate care va conține informații relevante, care, ulterior, vor fi verificate
de un Sistem informatic ce conține date și informații alte unor instituții precum Oficiul Registrului Comerțului,
Evidența Populației, Ministerul Justiției. Astfel, după verificarea datelor, Sistemul informatic va permite emiterea
unui avertisment de integritate care va semnala un potențial conflict de interese, comunicat către autoritatea
contractantă ‐ care va fi obligată să elimine situația de potențial conflict de interese, fără să fie afectate procedurile
de achiziție. În cazul în care autoritatea contactantă nu remediază situația, A.N.I. notifică A.N.R.M.A.P. cu privire la
această problemă și se autosesizează pentru aplicarea sancțiunilor ce se impun.
Totodată, doamna Ioana LAZĂR a menționat faptul că proiectul de lege privind instituirea unui mecanism

de prevenire a conflictului de interese în procesul de achiziție publică și de modificare și completare a unor acte
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normative va fi înaintat, în cel mai scurt timp, Ministerului Justiției în vederea demarării procedurilor necesare de
promovare a adoptării acestuia.

Punctul 4
Diverse
La acest punct de pe ordinea de zi domnul Tiberius TĂNASE a propus Președintelui Consiliului ca, în
contextul în care încă mai există entități ca, de exemplu, Ministerul Finanțelor Publice, Uniunea Națională a
Consiliilor Județene din România, Asociația Municipiilor din România, asociațiile magistraților prevăzute de Legea
nr. 144/2007, care nu au desemnat reprezentanți în cadrul Consiliului, să fie transmisă o adresă oficială către
Senat prin care să se solicite urgentarea procedurilor de suplimentare a componenței Consiliului.
În acest sens, membrii Consiliului au decis transmiterea unei adrese către Senatul României.
De asemenea, domnul Ciprian CIUCU a adus la cunostința membrilor Consiliului răspunsurile formulate de
Secretariatul C.N.I. cu privire la solicitare doamnei Oana STANCU, realizator Antena 3, precum și răspunsul la
plângerea formulată de către domnul Radu Ștefan MAZĂRE.
În cadrul ședinței, s‐a decis transmiterea celor două răspunsuri, cu mențiunea ca, în răspunsul formulat
către Oana STANCU, să fie specificat faptul că prima ședință de lucru a Consiliului a fost la data de 19.03.2015,
astfel încât procedura de elaborare și transmitere a răspunsului a fost decalată.

1030,

S‐a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc joi, 16 aprilie 2015, ora
cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:
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.
Ciprian CIUCU,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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