CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROCES‐VERBAL
AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATĂ LA SEDIUL AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE,
VINERI, 14 IUNIE 2013
La şedinţa din data de 14 IUNIE 2013, 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 Ancuta Gianina

ABSENTĂ

BOURCEANU Septimiu
Sebastian

ABSENT

STEFANIE Ileana Adina

ABSENTĂ

SAFTA Andreea

PREZENTĂ

Vacant

‐

PETER Zsuzsanna

PREZENTĂ

PARA Lorant

ABSENT

TĂNASE
Tiberius‐Florin

PREZENT

LETEA Crina

ABSENTĂ

ABSENT

BARBU Alina

PREZENTĂ

ABSENT

TEODORU Daniela

PREZENTĂ

ABSENT

GHITĂ Sorin

ABSENT

ABSENT

BĂLĂCEANU Elis Bianca

PREZENTĂ

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
Ionut
CHIRIŢĂ
Ionel
DRĂGHICI
Emil

Ca urmare a întârzierii doamnei Cynthia Carmen CURT, Preşedintele Consiliului Naţional de Integritate,
prima parte a dezbaterilor şedinţei a fost condusă de către un președinte de ședință ales conform Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului, în persoana domnului Tiberiu TĂNASE.

SECRETARIATUL CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE
Adresă: B‐dul Lascăr Catargiu nr. 15, cod poştal: 010661, sector 1, Bucureşti – România
Telefon: + 40 37 206 98 69; Fax: + 40 37 206 98 88; E‐mail: secretariat.cni@integritate.eu; Website: www.integritate.eu
1/5

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
Prin urmare, domnul Tiberiu TĂNASE a adus la cunoştinţa membrilor Consiliului Național de Integritate și
a supus aprobării Consiliului punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, după cum urmează:
ORDINEA DE ZI:
1. Raportul final al Auditului extern al managementului Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2012;
2. Informarea membrilor Consiliului, de către reprezentantul Ministerului Justiției, cu privire la misiunea
de evaluare a Comisiei Europene, desfășurată în perioada 29‐31 mai 2013;
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.
ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE CU
UNANIMITATE DE VOTURI
Punctul 1

Raportul final al Auditului extern al managementului Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2012
Referitor la acest punct de pe ordinea de zi, domnul Tiberiu TĂNASE a făcut precizarea că raportul de audit
a fost publicat pe pagina de Internet a Agenției, precum și faptul că la ședința anterioară au fost câteva observații
pe conținutul raportului și dacă, urmare acestui fapt, au fost făcute rectificări.
Domnul Horia GEORGESCU a menționat faptul că a fost făcută o rectificare în raport, punctul 8.2., referitor
la ritmicitatea documentelor emise de inspectorii de integritate, în sensul că auditorii presupuneau că aceasta este
generală și că se raportează la termenul de 30 de zile, dar, de fapt, ea se referă la documentele solicitate în dosare.
Totodată, domnul Horia GEORGESCU a punctat faptul că nu întotdeauna este respectat termenul de 30 zile
de răspuns la solicitările inspectorilor și a dat citare textului reformulat din raportul de audit, cu mențiunea că
acesta a fost transmis și către o serie de instituții publice, ambasade, reprezentanți ai societății civile.
Punctul 2
Informarea membrilor Consiliului, de către reprezentantul Ministerului Justiției, cu privire la misiunea
de evaluare a Comisiei Europene, desfășurată în perioada 29‐31 mai 2013
Referitor la acest subiect, domnul Tiberiu TĂNASE a dat cuvântul doamnei Alina BARBU, reprezentantul
Ministerului Justiției pentru prezentarea câtorva concluzii.
Doamna Alina BARBU a menționat faptul că la Ministerul Justiției a avut loc o ședință în acest sens în data
de 29 mai 2013, la care au participat reprezentanții Comisiei Europene, Secretariatului General, D.G. Justice și
reprezentanți, la cel mai înalt nivel, ai Ministerului Justiției. Totodată, doamna Alina BARBU a făcut precizarea că
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săptămâna imediat următoare după această misiune de evaluare a avut loc și o misiune de evaluare O.N.U. a
României privind conformitatea legislației române cu Convenția O.N.U. împotriva corupției, unde este stipulat un
articol ce face referire la confiscare în materie civilă; în acest sens, s‐au purtat discuții și cu Agenția Națională de
Integritate. În acest context, doamna Alina BARBU a propus membrilor Consiliului ca acest subiect să fie discutat la
următoarea ședință a C.N.I.
Referitor la misiunea de evaluare a Comisiei Europene, în cadrul întâlnirii, domnul Robert ‐ Marius
Cazanciuc, Ministrul Justiției, a precizat faptul că există o relație instituțională foarte bună cu Agenția Națională de
Integritate, un dialog constant, și un sprijin deplin al Ministerului Justiției față de demersurile A.N.I., atât
legislative, cât și instituționale. Pe plan legislativ, a fost precizat faptul că au fost modificate formularele
declarațiilor de avere și de interese, iar, referitor la demersul de sprijinire instituțională, au fost discutate aspectele
ce au condus la modificarea grilei de salarizare a inspectorilor de integritate, existând o preocupare permanentă
atât din partea Agenției, cât și a Ministerului Justiției de îmbunătățire a legislației. Tot în cadrul aceleiași întâlniri,
s‐a făcut și o scurtă prezentare a Memorandumului privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex‐ante

a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice.
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
Tot în contextul misiunii de evaluare, domnul Horia GEORGESCU a precizat faptul că discuțiile la sediul
A.N.I. au debutat cu o prezentare în PowerPoint a Mecanismului de verificare ex‐ante a conflictului de interese, cu
elemente concrete, făcând referire la implementarea unui Sistem informatic de prevenire a conflictului de interese
în achizițiile publice.
Totodată, domnul Horia GEORGESCU a menționat faptul că, pe pagina de Internet a Ministerului
Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost publicat Ghidul solicitantului axa III „Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea
eficienţei serviciilor publice electronice”, operaţiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii
interoperabilităţii sistemelor informatice”.
Astfel, în scopul depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ghidului menționat, A.N.I. a demarat
procedura de semnare a unui nou contract cu Deloitte, care va livra sudiul de fezabilitate și proiectul tehnic în
vederea depunerii cererii de finanțare pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin POS CCE, gestionat de
MCSI.
De asemenea, domnul Horia GEORGESCU a adus la cunoștința membrilor Consiliului faptul că, în data de 19
iunie 2013, la invitația Consiliului Europei ‐ Grupul Statelor Împotriva Corupției GRECO , va participa la o
reuniune referitoare la declarațiile financiare, ce va avea loc în Strasbourg, Franța, precum și faptul că, în data de
25 iunie 2013, conducerea A.N.I. va găzdui vizita oficială, la sediul instituției, a domnului Don FOX, director adjunct
principal și consilier general al Biroului de Etică al Guvernului S.U.A., unde va purta discuții cu inspectorii de
integritate și șefii de departamente.
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Tot în acest context, domnul Horia GEORGESCU a precizat că, la invitația Asociației Internaționale a
Autorităților Anticorupție, în perioada 22 – 24 iunie, o delegație a Agenției va participa la cel de al V‐lea Seminar
organizat de I.A.A.C.A. în Jinan, China. Cu acest prilej, delegația A.N.I. va avea întâlniri bilaterale cu Procurorul
General CAO Jianming și Comisarul Man Chong FONG, Comisia Împotriva Corupției din Macao.
De asemenea, la invitația Ministerului Supervizării și al Ministerului Justiției din Beijing, în perioada 24‐26
iunie delegația A.N.I. va avea o întrevedere cu Vice‐ministrul Supervizării, domnul HAO Mingjin, și cu Ministrul
adjunct al Justiției, domnul Zhang Sujun.
Ca urmare a sosirii doamnei Cynthia Carmen CURT, Preşedintele Consiliului Naţional de Integritate,
domnul Tiberiu TĂNASE a predat acesteia conducerea ședinței.
Doamna Cynthia Carmen CURT, Preşedintele Consiliului Naţional de Integritate, a propus spre aprobare
membrilor Consiliului procesul‐verbal al ședinței din data de 24 mai 2013.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE CU
UNANIMITATE DE VOTURI
Punctul 4
Diverse
La acest punct de pe ordinea de zi, domnul Horia GEORGESCU, Președintele Agenției Naționale de
Integritate, a dorit să precizeze faptul că, în urma discuțiilor purtate cu domnul Procuror General Tiberiu NIȚU, a
fost încheiat un protocol de colaborare, ce are ca obiect principal cooperarea în realizarea atribuțiilor care le revin
celor două instituții în cadrul procedurilor de verificare a integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților
publice.
Doamna Cynthia Carmen CURT, Președintele Consiliului Național de Integritate, a adus la cunoștința
membrilor Consiliului solicitarea din partea Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului În România –
Comitetul Helsinky A.P.A.D.O.R.‐C.H. , ce face referire la evaluarea personalului A.N.I. de către Comisia de evaluare
din cadrul Consiliului.
În consecință, doamna Cynthia Carmen CURT a dat citire draft‐ului de răspuns întocmit de Secretariatul
Consiliului, cu precizarea că răspunsul formulat este unul tehnic. În acest context, domnul Tiberiu TĂNASE a
solicitat ca în răspuns să fie menționat faptul că lucrările comisiei de evaluare au fost clasate ca urmare a faptului
că nu au fost identificate elemente privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și nici diferențe
semnificative între averea dobândită și veniturile realizate de către persoanele evaluate.
De asemenea, doamna Cynthia Carmen CURT a adus la cunoștința membrilor C.N.I. interpelarea doamnei
Senator Cristiana Irina Anghel, depusă la Senatul României, și, prin urmare, direcționată Consiliului Național de
Integritate. În acest context, doamna Cynthia Carmen CURT a propus ca în răspunsul formulat să fie menționat
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articolul referitor la interpelări din Regulamentul Senatului, precum și pricipiile după care își desfășoară
activitatea Comisia de evaluare din cadrul C.N.I.
Doamna Cynthia Carmen CURT, Președintele Consiliului Național de Integritate, a propus ordinea de zi
pentru ședința următoare, astfel:
1. Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada aprilie ‐ iunie 2013;
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. Informare cu privire la participarea Președintelui Agenției Naționale de Integritate la Reuniunea

Plenară cu nr. 60 a Grupului Statelor Împotriva Corupției GRECO , organizată la Strasbourg în perioada 18‐19 iunie
2013;
4. Informare cu privire la participarea delegației condusă de Președintele A.N.I. la cel de‐al V‐lea Seminar al
I.A.A.C.A. Asociația Internațională a Autorităților Anticorupție , precum și la vizita de lucru efectuată în China, în
perioada 22 – 28 iunie 2013;
5. Informare referitoare la misiunea de evaluare privind implementarea Convenției O.N.U. împotriva
Corupției U.N.C.A.C. , din perioada 04 ‐ 06 iunie 2013;
6. Diverse.
S‐a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în data de 10 iulie 2013,
ora

1100.

Cynthia Carmen CURT,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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