CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI

PROCES‐VERBAL
AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE,
Luni, 24 martie 2014
La şedinţa din data de 24 martie 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
ABSENT
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

PREZENT

GHIȚĂ Sorin

ABSENT

ABSENT

BĂLĂCEANU Elis Bianca

PREZENTĂ

BONDI
Gyongyike

ABSENTĂ

DEZSI Attila

ABSENT

Vacant

‐

Vacant

‐

LOHAN Decebal

ABSENT

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.
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Doamna Cynthia Carmen CURT, Președintele Consiliului Național de Integritate, a propus spre aprobare
membrilor Consiliului procesul‐verbal al ședinței din data de 24 februarie 2014.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE CU
UNANIMITATE DE VOTURI
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. Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de

integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate;
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. Informarea membrilor Consiliului de către domnul Horia GEORGESCU cu privire la întâlnirea de lucru
organizată la Bruxelles de Direcția Generală Politică Regională și Urbană din cadrul Comisiei Europene în data de 26
februarie 2014;
4. Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE CU
UNANIMITATE DE VOTURI
Punctul 1

Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de
integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate
La acest punct de pe ordinea de zi, doamna Cynthia Carmen CURT, Președintele Consiliului, a arătat faptul
că, în contextul prevederilor legale privind transparența decizională în administrația publică, Regulamentul a fost
publicat pe pagina de Internet a Agenției.
Prin urmare, având în vedere faptul că nu a fost îndeplinit termenul prevăzut de lege, membrii Consiliului
au stabilit ca acesta să fie repus pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consilului.
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
La acest punct de pe ordinea de zi, domnul Horia GEORGESCU a informat membrii Consiliului cu privire la
faptul că, la data de 5 martie 2014, a avut loc deschiderea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea
contractului de servicii „PREVENT ‐ Sistem integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”, ce
are o valoare totală de aprox. 7 milioane Euro, fiind depuse 4 oferte.
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Punctul 3
Informarea membrilor Consiliului de către domnul Horia GEORGESCU cu privire la întâlnirea de lucru
organizată la Bruxelles de Direcția Generală Politică Regională și Urbană din cadrul Comisiei Europene în data de 26
februarie 2014
În continuare, domnul Horia GEORGESCU a adus la cunoștința membrilor Consiliului rezumatul întâlnirii
de lucru ce a avut loc la Bruxelles, la Direcția Generală Politică Regională și Urbană din cadrul Comisiei Europene,
și care a avut ca scop susținerea unei prezentări a activității desfășurate de Agenție privind investigarea și
prevenirea conflictelor de interese, în special în domeniul achizițiilor publice .
Astfel, în cadrul întâlnirii tehnice au fost prezentate arhitectura și elementele specifice ale Sistemului
denumit „PREVENT ‐ Sistem integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”, fapt ce a atras
încurajări în sensul implementării proiectului.
Punctul 4

Diverse
La punctul „Diverse” , doamna Cynthia Carmen CURT a dat cuvântul domnului Tiberius TĂNASE, membru
în Comisia de Evaluare din cadrul C.N.I., pentru a prezenta membrilor Consiliului concluziile activității de evaluare,
desfășurate în lucrarea nr. CE 1/20.01.2014, referitoare la posibila încălcare a regimului juridic al
incompatibilităților de către domnul Horia GEORGESCU, Președintele Agenției.
În consecință, domnul Tiberiu Tănase a prezentat concluziile activității de evaluare privind încălcarea
regimului juridic al incompatibilităților de către domnul Horia GEORGESCU, ca urmare a sesizării domnilor Valer
MARIAN și Sorin Roșca STĂNESCU, înaintată Consiliului Național de Integritate, concluziile fiind însușite de către
membrii Consiliului.
Totodată, acesta a precizat faptul că, în urma finalizării activității de evaluare desfășurate în conformitate
cu prevederile legale, lucrarea cu nr. CE 1/ 20.01.2014 a fost clasată, deoarece nu au fost identificate elemente
privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către domnul Horia GEORGESCU.
Tot la acest punct, doamna Cynthia Carmen CURT a supus atenției membrilor Consiliului adresa înaintată
de Secretariatul General al Senatului României prin care a fost redirecționată Consiliului sesizarea domnilor Valer
Marian și Sorin Roșca Stănescu, referitoare la o posibilă stare de incompatibilitate a Președintelui Agenției, domnul
Horia GEORGESCU.
Referitor la acest aspect, membrii Consiliului au stabilit în unanimitate transmiterea unui răspuns în care
să se facă referire la faptul că, în cadrul ședinței din data de 24 februarie 2014, Consiliul a stabilit, în plenul său,
elaborarea și transmiterea unui răspuns către petent, în sensul că acestuia i s‐au comunicat concluziile activității
de evaluare desfășurată de Comisia de evaluare din cadrul C.N.I.
În continuare, Președintele Consiliului a pus în discuție solicitarea înaintată de Președintele Senatului,
domnul Călin Popescu – TĂRICEANU, cu privire la solicitarea copiilor proceselor‐verbale și ale stenogramelor
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ședințelor Comisiei de evaluare din cadrul Consiliului în care s‐a dezbătut lucrarea cu nr. CE 9 din 9.11.2012,
referitoare la averea dobândită de către domnul Horia GEORGESCU, Președintele Agenției.
În acest context, membrii Consiliului au stabilit în unanimitate transmiterea unui răspuns care să facă
referire la faptul că procesele‐verbale ale ședințelor Comisiei de evaluare din cadrul Consiliului nu sunt publice,
însă concluziile referitoare la activitatea de evaluare desfășurată de Comisia de evaluare în lucrarea nr. CE 9/
09.11.2012 din cadrul Consiliului se regăsesc în procesul‐verbal al ședinței Consiliului Național de Integritate din
data de 21 ianuarie 2013, a cărui copie se va regăsi anexată la răspuns.
Tot la acest punct, doamna Cynthia Carmen CURT a dat citire solicitării înaintate de domnul Valer MARIAN,
ce face referire la faptul că adresa prin care acestuia i s‐au comunicat concluziile activității de evaluare cu privire la
posibila încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către domnul Horia GEORGESCU nu poartă
semnătura reprezentantului legal, și, în consecință, acesta solicită un răspuns care să fie astfel semnat, precum și
numele, prenumele și calitatea membrilor Comisiei de evaluare. De asemnea, solicitarea face referire la
completarea la sesizarea inițială transmisă Consiliului, în sensul dacă aceasta a fost luată în considerare în
activitatea de evaluare desfășurată.
În consecință, în cadrul ședinței, membrii Consiliului au stabilit, prin vot, elaborarea unui răspuns către
petent, ce va purta semnătura Președintelui Consiliului și care va face referire la faptul că au fost analizate toate
aspectele semnalate de acesta, și că s‐a constatat faptul că au fost respectate toate prevederile legale în
transmiterea răspunsului anterior, precum și faptul că activitatea de evaluare a Comisiei de evaluare s‐a defășurat
conform prevederilor legale și a regulamentului Comisiei de evaluare. Referitor la componența Comisiei de
evaluare din cadrul Consiliului Naţional de Integritate, alcătuită din 5 membri, aceasta a fost stabilită prin hotărâre
a Consiliului și se regăsește publicată pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea C.N.I.
De asemenea, referitor la aspectele semnalate prin completarea la sesizare, transmisă de către domnul
Valer MARIAN, acestea au fost analizate și supuse spre dezbatere în cadrul ședinței Consiliului din data de
24.02.2014, precum și faptul că, în ședința publică din data de 24 martie 2014, au fost prezentate și însușite de
către membrii Consiliului concluziile activității de evaluăre desfășurată de către Comisia de evaluare din cadrul
C.N.I. în lucrarea cu nr. CE 1/20.01.2014, cu mențiunea că procesele‐verbale aferente ședințelor Comisiei de
evaluare din cadrul Consiliului nu sunt publice.
În continuare, domnul Tiberius TĂNASE a supus atenției membrilor Consiliului faptul că a fost publicată in
Monitorul Oficial Hotărârea nr. 20 din 17 martie 2014 privind numirea unui nou membru supleant al Consiliului
Naţional de Integritate, domnul Gaspar Istvan, în calitate de membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate,
ca urmare a demisiei domnului Lorant Para, pentru diferenţa de mandat.
La punctul „Diverse”, doamna Simona Maya TEODOROIU a informat Consiliul cu privire la faptul că, în
perioada 01 ‐ 03 aprilie 2014, va avea loc o vizită a experților Comisiei Europene.
Tot la acest punct de pe ordinea de zi domnul Horia GEORGESCU a adăugat faptul că activitatea de audit
extern s‐a încheiat, prin urmare a propus introducerea pe ordinea de zi a ședinței următoare a Consiliului a
Raportului de audit extern al managementului Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2013.
Doamna Cynthia Carmen CURT, Președintele Consiliului Național de Integritate, a propus ordinea de zi
pentru ședința următoare, astfel:
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ORDINE DE ZI:
1. Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de
integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate;
2. Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada ianuarie ‐ martie 2014;
3. Raportul de audit extern al managementului Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2013;
4. Informarea membrilor Consiliului de către domnul Horia GEORGESCU, cu privire la întâlnirea cu experții
Comisiei Europene din data de 02 aprilie 2014;
5. 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;
6. Diverse.
S‐a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în data de 10 aprilie 2014,
ora 1100.

Cynthia Carmen CURT,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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