CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI

PROCES‐VERBAL
AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE,
JOI, 19 MARTIE 2015

La şedinţa din data de 19 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.

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
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
PETER
PREZENTĂ
ZSUZSANNA

MEMBRU SUPLEANT
Situaţia
Nume şi prenume
prezenţei
LUNGU GABRIEL

ABSENT

PĂDURARU
IULIANA CRISTINA

ABSENT

LEVENTE NOVAK

ABSENT

TĂNASE
TIBERIUS‐FLORIN

PREZENT

Vacant

‐

Vacant

‐

BARBU ALINA

PREZENTĂ

Vacant

‐

Vacant

‐

MIRON VIOREL

PREZENT

GEORGESCU ION

ABSENT

DRĂGHICI
EMIL

PREZENT

ŢÂRA SERGIU

ABSENT

ZSOLT
LADANYI LASZLO

PREZENT

BARCZI GYOZO ISTVAN

ABSENT

CIUCU CIPRIAN

PREZENT

ELENA CALISTRU

ABSENTĂ

Vacant

‐

Vacant

‐

TEODORESCU
XENIA COSETTE

PREZENTĂ

GAVRILĂ GEORGETA

ABSENTĂ

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 24 februarie 2015.
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Președintele Consiliului a adus la cunoştinţa membrilor Consiliului Național de Integritate punctele
înscrise pe ordinea de zi a şedinţei și a propus completarea ordinii de zi cu stabilirea etapelor privind procedura de
organizare a concursului pentru ocuparea funcției de președinte al A.N.I.
Astfel, a fost supusă la vot ordinea de zi a şedinţei, cu modificarea menționată, după cum urmează:
ORDINE DE ZI:

1. Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2014;
2. Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada octombrie – decembrie 2014;
3. Analiza Raportului Comisiei Europene privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de
Cooperare şi Verificare;
4. Contribuția Consiliului Naţional de Integritate la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012 ‐
2015;
5. Stabilirea pașilor procedurali privind declanșarea procedurii de organizare a concursului pentru ocuparea
funcției de președinte al A.N.I.;
6. Diverse.

ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
Următorul aspect discutat a vizat participarea reprezentanților din presă la ședința Consiliului, C.N.I.
invitând în sala de ședințe jurnaliștii prezenți.
Încă de la începutul ședinței, domnul Ciprian CIUCU a supus atenției membrilor Consiliului demisia
domnului Horia GEORGESCU din funcția de Președinte al Agenției Naționale de Integritate.
Membrii Consiliului au luat act de demisia domnului Horia Georgescu din calitatea de Președinte al
Agenției și au stabilit ca aceasta să fie transmisă Senatului României spre a fi publicată, prin hotărâre, în Monitorul
Oficial.
În acest context, membrii Consiliului au luat act de preluarea atribuțiilor Președintelui de către domnul
Vicepreședinte Bogdan STAN, conform prevederilor Legii nr. 144/2007, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Punctul 1

Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada octombrie ‐ decembrie 2014
Domnul Bogdan STAN a făcut mențiunea că informațiile cuprinse în Raportul de activitate al A.N.I. pe
perioada octombrie ‐ decembrie 2014 se regăsesc în raportul anual de activitate, astfel, s‐a trecut la prezentarea
raportului pentru anul 2014.
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Punctul 2

Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2014
Prin urmare, domnul Vicepreședinte a prezentat cele mai importante repere ale activității desfășurate de
Agenție pe parcursul anului 2014, dintre care amintim:
‐ activitatea de evaluare a Inspecției de Integritate;
‐ fluctuația personalului Agenției;
‐ continuarea implementării măsurilor stabilite prin Memorandum, respectiv implementarea Sistemului
informatic “PREVENT – Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în

achizițiile publice”;
‐ exportul de bune practici.
În acest context, domnul Ciprian CIUCU a avut câteva sugestii referitoare la forma actuală a raportului de
activitate și, în acest sens, a evidențiat faptul că ar fi oportun ca rapoartele ulterioare să conțină date sintetizate,
precum și grafice prezentate comparativ, spre exemplu, de la un an la altul.
Referitor la aceste comentarii, domnul Vicepreședinte al Agenției a precizat faptul că mare parte din
structura raportului de activitate respectă formatul rapoartelor solicitate de Comisia Europeană în cadrul
Mecanismului de Cooperare și Verificare.
În același timp, domnul Ion Claudiu TEODORESCU a precizat faptul că informațiile cuprinse în raportul de
activitate sunt foarte bine structurate și ușor de parcurs.
În acest context, membrii Consiliului au decis să supună la vot formă actuală a Raportului de activitate al
Agenției pentru anul 2014, urmând ca acesta să fie transmis, spre informare, Senatului României.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

Punctul 3

Analiza Raportului Comisiei Europene privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de

Cooperare şi Verificare
Domnul Vicepreședinte Bogdan STAN a subliniat faptul că în Raportul Comisiei este evidențiată
colaborarea dintre Consiliu și Agenție, precum și îndeplinirea rolului de garant al independenței A.N.I.
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De asemenea, a fost evidențiată relația dintre A.N.R.M.A.P. și A.N.I. și, în acest context, în cadrul ședinței
următoare se poate lua în discuție proiectul legislativ de funcționare a Sistemului informatic “PREVENT –
Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”, care,
ulterior, va fi prezentat în Parlament.

Punctul 4

Contribuția Consiliului Naţional de Integritate la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
La acest punct, membrii Consiliului au luat la cunoștință de contribuția Consiliului din vechiul mandat la
Strategia Națională Anticorupție 2012 – 2015, urmând ca, în cel mai scurt timp, noul Consiliu să propună un
reprezentant la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție.
Punctul 5
Procedura de organizare a concursului pentru organizarea funcției de Președinte A.N.I.
Președintele C.N.I. a evidențiat faptul că se impune necesitatea stabilirii unor criterii de evaluare și selecție
pentru ocuparea funcției de președinte al Agenției Naționale de Integritate.
Astfel, o parte dintre membrii Consiliului au susținut faptul că aceste criterii sunt clar prevăzute de Legea
nr. 144/2007, precum și de Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției
de președinte al A.N.I., adoptat prin Hotărârea C.N.I. nr. 2/2007 și actualizat în anul 2012.
În aceste condiții, membrii Consiliului vor analiza până la următoarea ședință a Consiliului regulamentul
actual privind organizarea concursului, precum și legislația în vigoare și, în măsura în care va fi necesar, vor
propune modificări al acestuia.
Direcția Juridică din cadrul Agenției și‐a asumat elaborarea unui calendar orientativ al etapelor privind
organizarea concursului.
Punctul 6

Diverse
La acest punct de pe ordinea de zi, domnul Ciprian CIUCU a supus atenției membrilor Consiliului demisiile
din funcția de membru C.N.I. a doamnei Simona‐Maya TEORDOROIU și a domnului Cătălin‐Antoanid DUMITRIU, cu
propunerea de a fi redirecționate Senatului României pentru efectuarea demersurilor de numire a altor
reprezentanți.
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De asemenea, a adus la cunoștința membrilor Consiliului solicitarea doamnei Oana STANCU, realizator
Antena 3, ce face referire la activitatea de evaluare a averii în cazul domnului Horia Georgescu, desfășurată de
Comisia de evaluare din cadrul Consiliului.
Referitor la acest aspect, membrii Consiliului au stabilit ca răspunsul care va fi elaborat până la ședința
următoare să facă trimitere la articolul din lege privind înființarea și activitatea comisiei de evaluare cu
menționarea concluziilor raportului de evaluare.
În continuare, Președintele C.N.I. a suspus atenției plângerea formulată de către domnul Radu Ștefan
MAZĂRE împotriva unui inspector de integritate privind activitatea de evaluare desfășurată în cazul acestuia.
Ca răspuns la plângerea formulată, membrii C.N.I. au stabilit comunicarea faptului că, în îndeplinirea
rolului de garant al independenței operaționale a Agenției, Consiliul nu poate interveni în activitatea de evaluare a
Agenției, iar forma finală a răspunsului va fi discutată la următoarea ședință.
Tot la acest punct de pe ordinea de zi, aceștia au stabilit emiterea unui comunicat de presă în care să fie
evidențiat faptul că, urmare a demisiei domnului Horia Georgescu din calitatea de Președinte al Agenției, prin
efectul legii, domnul Bogdan STAN, Vicepreședintele Agenției, a preluat atribuțiile acestuia.
De asemenea, comunicatul va face referire și la faptul că s‐a luat în discuție stabilirea pașilor procedurali
privind declanșarea procedurii de organizare a concursului pentru alegerea unui nou președinte al Agenției
Naționale de Integritate.
În lumina noilor evenimente, s‐a propus ca următoarea ședință a Consiliului să aibă loc mai devreme față
de termenul stabilit prin lege, mai exact, vineri, 27 martie 2015, ora 1030, cu următoarea ordine de zi:

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.
Ciprian CIUCU,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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