CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI

PROCES‐VERBAL
AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATE LA SEDIUL AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE,
luni, 20 ianuarie 2014
La şedinţa din data de 20 ianuarie 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

ABSENT

TEODORU Daniela

PREZENTĂ

ABSENT

GHIȚĂ Sorin

PREZENT

PREZENT

BĂLĂCEANU Elis Bianca

ABSENTĂ

BONDI
Gyongyike

ABSENTĂ

DEZSI Attila

ABSENT

Vacant

‐

Vacant

‐

LOHAN Decebal

PREZENT

ŢUGUREL Marius
Cristian

ABSENT

NICULESCU
Marian

ABSENT

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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CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
Doamna Cynthia Carmen CURT, Președintele Consiliului Național de Integritate, a propus spre aprobare
membrilor Consiliului procesul‐verbal al ședinței din data de 19 decembrie 2013.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE CU
MAJORITATE DE VOTURI, O ABȚINERE A DOMNULUI GHIȚĂ SORIN, DEOARECE ACESTA NU A PARTICIPAT LA
ȘEDINȚA DIN DATA DE 19 DECEMBRIE 2013
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:

Raportul de activitate al Consiliului Național de Integritate pentru anul 2013;
Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada octombrie – decembrie 2013;
Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2013;
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;
1.
2.
3.
4.

5. Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE CU
UNANIMITATE DE VOTURI
Punctul 1

Raportul de activitate al Consiliului Național de Integritate pentru anul 2013
La acest punct de pe ordinea de zi, doamna Cynthia Carmen CURT, Președintele Consiliului, a menționat
faptul că au fost operate modificările propuse în ultima ședință a Consiliului.
Totodată, a prezentat pe scurt cele mai importante activități desfășurate de Consiliu pe parcursul anului
2013, printre care: declanșarea procedurii operaționale cu privire la Noul Cod Penal și la statutul senatorilor și
deputaților, adoptarea Strategiei A.N.I., adoptarea rapoartelor trimestriale de activitate ale A.N.I., analizarea
Raportului de audit axtern independent al managementului A.N.I. pentru anul 2012, activitatea Comisiei de
evaluare din cadrul Consiliului, implicarea Consiliului în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012 –
2015, întâlnirile cu experții Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, sumarul
ședințelor organizate, precum și numărul hotărârilor adoptate de Consiliu.
Totodată, doamna Cynthia Carmen CURT a propus amânarea discutării acestui punct de pe ordinea de zi
pentru următoarea ședință a Consiliului, pentru a da posibilitatea tuturor membrilor să analizeze conținutul
Raportului de activitate al C.N.I. în eventualitatea în care se impune completarea acestuia.
Punctul 2
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CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada octombrie – decembrie 2013
Domnul Horia GEORGESCU a făcut mențiunea că informațiile cuprinse în Raportul de activitate al A.N.I. pe
perioada octombrie ‐ decembrie 2013 se regăsesc și în raportul anual de activitate, respectiv punctul 3 de pe
ordinea de zi.
Punctul 3

Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2013

Astfel, cu acordul membrilor Consiliului, domnul Horia GEORGESCU a susținut un rezumat al activităților
desfășurate de Agenție, așa cum rezultă din Raportul de activitate al A.N.I. pentru anul 2013.
Domnul Horia GEORGESCU a prezentat cele mai importante repere ale activității desfășurate pe parcursul
anului 2013, ce au fost reprezentate de: actualizarea Strategiei A.N.I. și a planului de management, monitorizarea
cazurilor înaintate instanțelor, creșterea numărului inspectorilor de integritate și a personalului din cadrul
departamentelor suport, îmbunătățirea rezultatelor activității Inspecției de Integritate, finalizarea procesului de
implementare a Sistemului Informatic Integrat pentru Suportul Administrativ pe Platforma SAP–ERP,
implementarea activităților prevăzute prin Memorandum și, totodată, semnarea contractului de finanțare aferent
Proiectului “PREVENT – Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice” ,
actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al A.N.I., participarea la o serie de conferințe și seminarii
a reprezentanților Agenției, atât în țară, cât și în străinătate, finalizarea misiunii de audit finaciar pentru anul 2012,
precum și finalizarea și publicarea Raportului de audit axtern independent al managementului A.N.I. pentru anul
2012.
În acest context, domnul Tiberius ‐ TĂNASE a făcut o serie de completări referitoare la raportul anual de
activitate, după cum urmeză:
‐ ștergerea, din titlul raportului, a mențiunii referitoare la Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la

informațiile de interes public;
‐ corectarea intervalului de raportare de la pagina 10 – subpunctul 3.2. – Evaluarea conflictelor de interese,
respectiv de la pagina 48 – subpunctul 6.5. – Monitorizare trafic pagina de Internet.
Având în vedere faptul că se impun unele modificări, acest punct de pe ordinea de zi va fi amânat pentru
următoarea ședință a Consiliului.
Punctul 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
Domnul Horia GEORGESCU a arătat faptul că, în urma semnării contractului de finanțare a proiectului, a
fost publicat anunţul de participare privind “licitația deschisă” de atribuire a contractului de prestări servicii

“PREVENT – Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”.
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În acest context, doamna Cynthia Carmen CURT, a solicitat informații cu privire la intervalul de timp
estimat, după încheierea procedurii de licitație publică, în care sistemul PREVENT va fi operațional.
Astfel, domnul Horia GEORGESCU a arătat faptul că, din momentul finalizării licitației, sistemul poate fi
implementat într‐un interval de aproximativ 6 luni. Totodată, se are în vedere și o întâlnire cu reprezentanți ai
Comisiei Europene pentru lansarea și prezentarea Proiectului “PREVENT – Implementare Sistem informatic

integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”.
Punctul 5

Diverse
La acest punct de pe ordinea de zi, domnul Horia GEORGESCU a făcut precizarea că s‐a încheiat licitația
pentru achiziționarea serviciilor de audit extern al managementului A.N.I.; astfel, Deloitte va realiza evaluarea
calității managementului Agenției pentru anul 2013.
De asemenea, a menționat faptul că, în perioada următoare, va fi lansat noul site și, totodată, noile tipuri de
formulare electronice ale declarațiilor de avere și de interese.
Referitor la acest aspect, doamna Alina BARBU a dorit să știe dacă Agenția intenționeză să realizeze un
demers formal către instituțiile ce manageriază, în acest moment, declarații de avere și de interese, respectiv
pentru noul mod de completare al acestora.
În acest sens, domnul Horia GEORGESCU a evidențiat faptul că, în perioada noiembrie – decembrie 2013, în
cadrul Proiectului „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare şi analiză a

documentelor în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate şi facilitarea accesului electronic la informaţii de interes
public”, cod SMIS: 34972, au fost organizate 12 sesiuni de training la care au participat aproximativ 400 de
persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese.
De asemenea, la punctul “Diverse”, doamna Cynthia Carmen CURT a adresat Secretariatului C.N.I.
rugămintea de realiza un draft cu privire la prioritățile și obiectivele Consiliului pentru anul 2014, ce vor fi
discutate la următoarea ședință.
De asemenea, doamna Cynthia Carmen CURT a supus atenției membrilor Consiliului plângerea prealabilă a
domnului Ilcus Ionel, Viceprimar al Comunei POIENI, referitoare la derularea procedurii de evaluare a Agenției
Naționale de Integritate în cazul acestuia, precum și draftul de răspuns elaborat de Secretariatul Consiliului, în
sensul în care, în îndeplinirea atribuțiilor care îi revin potrivit legii, Consiliul nu poate interveni în activitatea de
evaluare a Agenției, precum și principiile după care Agenția Națională de Integritate își desfășoară activitatea.
Astfel, membrii Consiliului au decis transmiterea răspunsului către petent, cu mențiunea ca acesta să facă trimitere
și la legea contenciosului administrativ.
Totodată, la punctul ”Diverse”, membrii Consiliului au stabilit, pentru facilitarea comunicării, crearea unui
grup intern care să conțină toate adresele de e‐mail ale membrilor C.N.I.
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Doamna Cynthia Carmen CURT, Președintele Consiliului Național de Integritate, a propus ordinea de zi
pentru ședința următoare, astfel:
ORDINE DE ZI:

ORDINE DE ZI:
1. Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2013;
2. Raportul de activitate al Consiliului Național de Integritate pentru anul 2013;
3. Priorități și obiective ale Consiliului Național de Integritate pentru anul 2014;
4. Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de
integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate;
5. Analiza Raportului Comisiei Europene privind progresele realizate de România în cadrul

Mecanismului de Cooperare şi Verificare;
6. Analiza Raportului anticorupție la nivelul Uniunii Europene;
7. Informarea membrilor Consiliului cu privire la cea de‐a șasea reuniune a Platformei de cooperare a
autorităților independente și a instituțiilor anticorupție;
8. 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;
9. Diverse.
S‐a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în data de 26 februarie
2014, ora 1100.

Cynthia Carmen CURT,

Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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