CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI

PROCES‐VERBAL
AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE,
joi, 30 octombrie 2014
La şedinţa din data de 30 octombrie 2014, 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‐PC
din Senat
Grupul parlamentar PNL din
Senat
Grupul parlamentar
PD‐L 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
TEODOROIU
PREZENTĂ
Simona‐Maya
AVRAMESCU Arin
PREZENT
Alexandru
CURT
PREZENTĂ
Cynthia Carmen

MEMBRU SUPLEANT
Situaţia
Nume şi prenume
prezenţei
OPRE Ancuța Gianina

ABSENTĂ

BOURCEANU Septimiu
Sebastian

ABSENT

ȘTEFANIE Ileana Adina

ABSENTĂ

SAFTA Andreea

PREZENTĂ

Vacant

‐

PETER Zsuzsanna

PREZENTĂ

Vacant

‐

TĂNASE
Tiberius‐Florin

PREZENT

LETEA Crina

ABSENTĂ

ABSENT

BARBU Alina

PREZENTĂ

PREZENT

TEODORU Daniela

ABSENTĂ

ABSENT

GHIȚĂ Sorin

PREZENT

PREZENT

Vacant

‐

BONDI
Gyongyike

ABSENTĂ

Vacant

ABSENT

Vacant

‐

Vacant

‐

LOHAN Decebal

PREZENT

ŢUGUREL Marius
Cristian

ABSENT

NICULESCU
Marian

PREZENT

Paula NICOLESCU

ABSENTĂ

BARBU Silviu
Gabriel
BĂNESCU Dragoș
Ionuț
CHIRIŢĂ
Ionel
DRĂGHICI
Emil

Şedinţa a fost condusă de doamna Cynthia Carmen CURT, Preşedintele Consiliului Naţional de Integritate.
Doamna Cynthia Carmen CURT, Președintele Consiliului Național de Integritate, a propus spre aprobare
membrilor Consiliului procesul‐verbal al ședinței din data de 29 septembrie 2014.
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PROPUNEREA A FOST VOTATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE CU
MAJORITATE DE VOTURI PENTRU ȘI O ABȚINERE A DOMNULUI BĂNESCU DRAGOȘ IONUȚ, DEOARECE ACESTA NU
A PARTICIPAT LA ȘEDINȚA ANTERIOARĂ.
Doamna Cynthia Carmen CURT a adus la cunoştinţa membrilor Consiliului Național de Integritate și a
supus aprobării Consiliului punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei.
Astfel, a fost supusă la vot ordinea de zi a şedinţei, după cum urmează:
ORDINEA DE ZI:
1. Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada iulie ‐ septembrie 2014;
2. Strategia Agenției Naționale de Integritate pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor

nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate, actualizată la data de 01 septembrie 2014;
3. Raportul de activitate al Consiliului Național de Integritate pentru anul 2014;
4. Raportul de activitate al Consiliului Național de Integritate pentru mandatul 2010 ‐ 2014;
5. Stadiul implementării Memorandumului privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex‐ante a
conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice;
6. Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE CU
UNANIMITATE DE VOTURI
Punctul 1

Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada iulie ‐ septembrie 2014

Președintele Consiliului, doamna Cynthia Carmen CURT, a adus la cunoștința membrilor Consiliului faptul
că, din motive obiective, atât Președintele, cât și Vicepreședintele Agenției nu pot participa la ședința Consiliului,
drept pentru care domnul Silviu POPA, Directorul Direcției Comunicare, Relații Publice și Strategie a fost desemnat
de către conducerea Agenției să participe la ședință.
Astfel, domnul Silviu POPA a făcut un rezumat al celor mai importante repere ale activității desfășurate de
Agenție, așa cum rezultă din Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada iulie ‐
septembrie 2014, evidențiind rezultatele obținute în urma activității de evaluare, situația rapoartelor A.N.I.
transmise instituțiilor competente, continuarea implementării activităților prevăzute prin Memorandumul privind
implementarea Proiectului “PREVENT – Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de
interese în achizițiile publice”, consolidarea cooperării naționale și internaționale, elemente privind resursele
bugetare, precum și politica de pregătire profesională a angajaților A.N.I. Cu această ocazie, domnul Silviu POPA a
evidențiat participarea reprezentanților Agenției la grupul de lucru inter‐guvernamental cu tema „Recuperarea
creanțelor provenite din infracțiuni”, organizat la Viena de către Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și
Criminalitate. În cadrul acestui eveniment, expertul A.N.I. a susținut o prezentare a sistemului de declarare a
averilor și a intereselor în România, precum și aspecte referitoare la metodologia de confiscare a averilor
nejustificate.
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De asemenea, acesta a subliniat și alte puncte de referință din cadrul raportului, cum ar fi cooperarea
Agenției cu Consiliul Național de Integritate, activitatea de prevenție, precum și cea de informare publică. Astfel,
Președintele C.N.I., doamna Cynthia Carmen CURT, a încurajat Agenția în sensul dinamizării activităților de
prevenție și de informare a opiniei publice cu privire la activitatea desfășurată.
În continuare, doamna Cynthia Carmen CURT a propus spre aprobare membrilor Consiliului Raportul de

activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada iulie ‐ septembrie 2014.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE CU
UNANIMITATE DE VOTURI

Punctul 2

Strategia Agenției Naționale de Integritate pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate,
conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate, actualizată la data de 01 septembrie 2014
În continuare, domnul Silviu POPA a prezentat varianta actualizată a Strategiei, menționând faptul că au
fost operate unele modificări în Analiza S.W.O.T., precum și în planul de implementare a Strategiei, urmând ca,
până la finalul anului, aceasta să fie reactualizată.
Astfel, domnul Silviu POPA a informat Consiliul cu privire la faptul că, din totalul de 56 măsuri ale
Strategiei, la nivelul datei de 1 septembrie 2014, 49 dintre acestea erau implementate, 6 parțial implementate și 1
neimplementată. De asemenea, reprezentantul A.N.I. a enumerat câteva dintre cele mai importante progrese
realizate în perioada supusă evaluării, printre care implementarea tuturor obiectivelor aferente Proiectului
desfășurat de A.N.I. prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, cod SMIS: 34972,
dinamizarea activității de evaluare, demararea Proiectului “PREVENT – Implementare Sistem informatic integrat
de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice” prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea
Competitivității Economice”, cod SMIS: 48836, pregătirea și formarea continuă a personalului A.N.I., precum și
îmbunătățirea capacității instituționale a Agenției prin colaborarea cu societatea civilă și organismele
internaționale.
Totodată, în cadrul procesului de evaluare a Strategiei A.N.I., având în vedere evoluțiile din ultima
perioadă, precum și situațiile identificate de Agenție, în cadrul Analizei S.W.O.T. a fost introdus un nou punct la
Capitolul “Amenințări”, și anume evidențiind faptul că a fost identificată o nouă amenințare, mai exact,
„Tergiversarea procesului de punere în aplicare a deciziilor definitive și irevocabile ale instanțelor”. O altă modificare
se referă la propunerea de eliminare a Măsurii nr. 1 din obiectivului specific nr. 4: Consolidarea standardelor de

integritate şi etică ale funcţiei publice româneşti la nivelul celor stabilite în celelalte state membre ale Uniunii
Europene, precum și a Măsurii nr. 2 din Obiectivul general 2: Realizarea în parteneriat cu societatea civilă a unor
studii de cercetare cu privire la cauzele generatoare de conflicte de interese sau a stărilor de incompatibilitate,
completarea eronată a declarațiilor de avere și de interese etc., întrucât nu se întrevăd posibilitățile de demarare a
celor două proiecte până la finalizarea termenului de implementare a Strategiei.
Referitor la eliminarea celor două măsuri, doamna Alina BARBU a precizat faptul că acestea ar trebui
menținute atât în varianta actuală, cât și în varianta ulterioară a documentului strategic, opinând faptul că aceste
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direcții de acțiune ar trebui dezvoltate într‐un obiectiv general cu caracter permanent, finanțat atât din bugetul
A.N.I., cât și din fonduri externe.
Tot în acest context, domnul Dragoș BĂNESCU a atras atenția asupra faptului că, pe viitor, ar fi indicat să fie
actualizate cele două ghiduri, Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interese, respectiv Ghidul privind

incompatibilitățile și conflictele de interese.
În continuare, doamna Cynthia Carmen CURT a propus spre aprobare membrilor Consiliului forma
actualizată a Strategiei Agenției Naționale de Integritate pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor

nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate.

PROPUNEREA A FOST VOTATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE CU
UNANIMITATE DE VOTURI

Punctul 3

Raportul de activitate al Consiliului Național de Integritate pentru anul 2014

La acest punct de pe ordinea de zi, Președintele Consiliului a făcut mențiunea că activitatea desfășurată de
C.N.I. pe parcursul anului 2014 se regăsește și în Raportul de activitate al Consiliului Național de Integritate pentru
mandatul 2010 ‐ 2014, drept pentru care acest punct se include în următorul de pe ordinea de zi.
Punctul 4

Raportul de activitate al Consiliului Național de Integritate pentru mandatul 2010 ‐ 2014
În continuare, doamna Cynthia Carmen CURT a supus atenției participanților la ședință Raportul
Consiliului Național de Integritate în mandatul 2010‐2014, structurat pe mai multe capitole care fac referire la
cadrul general de funcționare, activitatea detaliată a Consiliului, îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Mecanismul
de Cooperare și Verificare, deciziile Consiliului, precum și alte elemente de progres.
Președintele Consiliului a evidențiat progresele C.N.I. remarcate de către Rapoartele M.C.V. ale Comisiei
Europene. Astfel, dacă la începutul preluării mandatului, în anul 2010, Comisia Europeană nota faptul că rolul
Consiliul nu era exercitat „în mod eficient”, în Rapoartele din perioada 2013 ‐ 2014, executivul european a punctat
că C.N.I. a devenit un partener de încredere al Agenției, sprijinind activitatea acesteia și protejând‐o de atacurile
provenite din mediul extern.
Totodată, doamna Cynthia Carmen CURT a mai precizat faptul că prezentul Raport cuprinde și la cazurile
care au condus la declanșarea Procedurii operaționale privind îndeplinirea de către Consiliul Naţional de
Integritate a rolului de garant al independenţei Agenţiei Naţionale de Integritate, adoptată de Consiliu în luna
noiembrie 2011, principalele hotărâri emise de Consiliu, precum și activitatea desfășurată în cadrul Comisiei de
evaluare, pe parcursul celor patru ani de mandat.
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În concluzie, Președintele Consiliului a afirmat faptul că îndeplinirea tuturor obiectivelor proprii se
datorează totodată și rezultatelor pozitive înregistrate de Agenție în acest interval.
În sensul celor expimate, doamna Cynthia Carmen CURT a propus membrilor Consiliului emiterea unui
comunicat de presă cu privire la publicarea Raportului de activitate al C.N.I., realizat la nivelul mandatului 2010 –
2014, și, totodată, a supus la vot varianta finală a Raportului de activitate al Consiliului Național de Integritate
pentru mandatul 2010 ‐ 2014, precum și a Raportului de activitate al Consiliului Național de Integritate pentru
anul 2014, cu mențiunea că acestea vor transmise, spre informare, Senatului României.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE CU
UNANIMITATE DE VOTURI

Punctul 5
Stadiul implementării Memorandumului privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex‐ante a

conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice
Referitor la acest subiect de pe ordinea de zi, domnul Silviu POPA a menționat faptul că, la data de 26
septembrie 2014, prestatorul a predat conducerii Agenției Pilotul „PREVENT”, în prezent având loc întâlniri pe
grupuri de lucru între prestator și echipa de implementare a Proiectului “PREVENT – Implementare Sistem
informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice” din cadrul A.N.I.
De asemenea, a amintit faptul că, la data de 10 octombrie 2014, a avut loc, la Hotel RADISSON, și conferința
de lansare a Proiectului “PREVENT – Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de
interese în achizițiile publice”, eveniment la care au participat mai mulți membri ai Consiliului.
Punctul 6
Diverse
La acest punct de pe ordinea de zi, Președintele Consiliului a informat membrii C.N.I. cu privire la demisia
domnului DEZSI Attila, membru supleant, reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici – Înalţi
Funcţionari Publici.
Totodată, doamna Cynthia Carmen CURT a propus membrilor Consiliului informarea Senatului cu privire la
faptul că, la data de 01 noiembrie 2014, se încheie mandatul membrilor Consiliului Național de Integritate, prin
urmare, Senatul are obligația de a efectua demersurile necesare pentru numirea noilor membri ai C.N.I.
Cynthia Carmen CURT,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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