CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROCES‐VERBAL
AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATĂ LA SEDIUL AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE,
VINERI, 24 MAI 2013
La şedinţa din data de 24 MAI 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

PREZENT

ABSENT

ENESCU Elis Bianca

ABSENTĂ

BONDI
Gyongyike

ABSENTĂ

DEZSI Attila

ABSENT

Vacant

‐

Vacant

‐

LOHAN Decebal

PREZENT

ŢUGUREL Marius
Cristian

ABSENT

NICULESCU
Marian

PREZENT

Paula NICOLESCU

ABSENTĂ

BARBU Silviu
Gabriel
BĂNESCU Dragoș
Ionut
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 15 aprilie 2013.
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, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI:
1. Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Integritate și
elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare ale comisiilor din cadrul C.N.I.;
2. Informarea membrilor Consiliului de către domnul Arin Alexandru Avramescu cu privire la Conferința

anuală anticorupție 28 ‐ 29 martie 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. Raportul de audit extern al managementului Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2012;
5. Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE CU
UNANIMITATE DE VOTURI

Punctul 1

Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Integritate și elaborarea
regulamentelor de organizare și funcționare ale comisiilor din cadrul C.N.I.
Doamna Cynthia Carmen CURT, Președintele Consiliului Național de Integritate, a supus la vot
regulamentele de pe ordinea de zi, după cum urmează:
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Integritate;
PROPUNEREA A FOST APROBATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE CU
UNANIMITATE DE VOTURI
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare din cadrul Consiliului Național de
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Integritate;
PROPUNEREA A FOST APROBATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE CU
UNANIMITATE DE VOTURI
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiilor de concurs din cadrul Consiliului Național de
Integritate;
PROPUNEREA A FOST APROBATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE CU
UNANIMITATE DE VOTURI

Punctul 2

Informarea membrilor Consiliului de către domnul Arin Alexandru Avramescu cu privire la Conferința anuală

anticorupție 28‐29 martie 2013
Doamna Cynthia Carmen CURT a dat cuvântul domnului Arin Alexandru Avramescu pentru a informa
membrii Consiliului cu privire la Conferința anuală anticorupție, ce s‐a desfășurat în perioada 28‐29 martie 2013.
Prin urmare, domnul Arin Alexandru Avramescu a făcut o prezentare a evenimentului la care au participat
reprezentanţi ai tuturor instituţiilor publice implicate în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012‐

2015, inclusiv Agenția Națională de Integritate și Consiliul Național de Integritate.
Dezbaterile ședinței conduse de Președintele Comisie Juridice din Camera Deputaților au plecat de la
corelația Strategiei Naționale Anticorupție cu Mecanismul de Cooperare și Verificare, punându‐se accent pe
implementare, consolidarea transparenței și integrității în sistemul judiciar în zona achizițiilor publice,
administrația publică și mediul de afaceri, confiscarea averilor ilicite, promovarea bunei guvernări, noutăți aduse
prin sistemul de monitorizare.

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
Doamna Cynthia Carmen CURT, Președintele Consiliului Național de Integritate, a dat cuvântul domnului
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Horia GEORGESCU, Președintele Agenției Naționale de Integritate, pentru a prezenta evoluțiile înregistrate cu
privire la Memorandumul 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 făcut precizarea că, în data de 20 mai 2013, a avut loc cea de‐a doua ședință a
grupului de lucru, la care a participat și un reprezentant Deloitte, ca urmare a achiziționării consultanței de
specialitate. Principalele subiecte dezbătute au fost Proiectul legislativ privind instituirea unui mecanism de

prevenire a confictului de interese în proceduri de acordare a fondurilor europene, realizat în colaborare cu
Ministerul Justiției, care a fost supus analizei membrilor grupului de lucru pentru a trimite mențiuni și observații,
cât și soluția tehnică, structurată de consultantul Deloitte plecând de la parametrii stabiliţi anterior.
De asemenea, domnul Horia GEORGESCU a adus la cunoștința membrilor Consiliului faptul că a fost
identificată și sursa de finanțare, care se va realiza din fonduri europene, astfel încât primele module să poată fi
implementate până la sfârșitul anului. Acest sistem va centraliza date și informații care vor ajuta la prevenirea
corupției prin modificări în legislație privind sancționarea conflictului de interese, precum și extinderea
obligativității de depunere a declarațiilor de avere și de interese și către alte categorii de persoane.

Punctul 4

Raportul de audit extern al managementului Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2012
Doamna Cynthia Carmen CURT, Președintele Consiliului Național de Integritate, a dat cuvântul domnului
Horia GEORGESCU pentru a face o prezentare a Raportului final de audit extern al managementului Agenției

Naționale de Integritate pentru anul 2012.
Domnul Horia GEORGESCU a informat membrii Consiliului în legătură cu faptul că Raportul de audit extern

al managementului Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2012, conform evaluării Deloitte, este cel mai bun
raport realizat de la înființarea Agenției și că procedurile operaționale au fost constant îmbunătățite. Raportul de
audit analizează planul de management al președintelui și al vicepreședintelui Agenției, Strategia Agenţiei

Naţionale de Integritate pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese
și a stărilor de incompatibilitate, precum și evaluarea recomandărilor Deloitte din anii 2009, 2010, 2011.
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Așa cum au fost prezentate în Raportul de audit extern al managementului A.N.I. pentru anul 2011, Agenția
avea de implementat 40 de măsuri, în conformitate cu Strategia Agenţiei Naţionale de Integritate pentru

combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de
incompatibilitate; au fost implementate 25, parțial implementate 11 și neimplementate 4, cu mențiunea că acestea
din urmă au termen în 2014 și se referă la implementarea unor proiecte de tehnologia informației.
Domnul Horia GEORGESCU a făcut precizarea că, în urma evaluării managementului Agenției, nu au fost
constatate discrepanțe între activitatea practică şi prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al

Agenției Naționale de Integritate, ce se regăsește la punctul 8.1. „Managementul A.N.I.”, pagina 13 din raport.
Activitatea managementului A.N.I. a fost îmbunătăţită prin implementarea majorității recomandărilor
incluse în Raportul de audit extern al managementului A.N.I. pentru anii anteriori.
În ceea ce privește evaluarea activității Inspecției de Integritate, punctul 8.2., se evidențiază faptul că au
fost procesate un număr de 1.177.047 declarații de avere și de interese, înregistrându‐se o medie de peste 200
dosare în lucru / inspector în cursul anului 2012. Activitatea Inspecției de Integritate este detaliată în raport prin
expunerea în grafice a cauzelor care generează verificarea averii a conflictelor de interese și a incompatibilităților.
De asemenea, domnul Horia GEORGESCU a făcut referire și la activitatea celorlalte departamente din
cadrul Agenției, după cum se reflectă la punctele 8.3. – 8.6. din raport.
Referitor la Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei A.N.I. pentru combaterea şi prevenirea

acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese şi a stărilor de incompatibilitate, pagina 41, raportul
prezintă o analiză detaliată a măsurilor și obiectivelor asumate prin strategie, atât a celor implementate, cât și a
celor în curs de implementare.
Referitor la măsura 1.4.3., pagina 49, doamna Alina BARBU, reprezentantul Ministerului Justiției, a
menționat faptul că, din formularea Deloitte, nu reiese dacă analiza A.N.I. asupra eficienței cadrului legislativ
românesc privind conflictul de interese a fost finalizată sau este în curs de finalizare. Deloitte ar fi trebuit să spună
că, trimestrial, A.N.I. face o analiză a parcursului cauzelor înaintate de Agenție instituțiilor competente, mai ales că,
lunar, în cadrul ședințelor, Președintele A.N.I. informeză Consiliul în legătură cu acest aspect.
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În acest context, domnul Horia GEORGESCU a precizat faptul că această analiză este în curs de desfășurare,
a fost începută la sfârșitul lunii iulie 2012 și că această măsură vizează modificarea legislației privind conflictul de
interese prin unele modificări legislative la care Agenția lucrează în colaborare cu Ministerul Justiției. Pe de altă
parte, acest obiectiv este parțial implementat, având în vedere faptul că această analiză se referă la monitorizarea
soluțiilor date de instanțe pentru cele 89 de cazuri de consilieri locali și județeni.
De asemenea, doamna Alina BARBU a făcut referire la desființarea Compartimentului de Control din cadrul
A.N.I., în sensul dacă aceasta s‐a făcut ca urmare a recomandărilor formulate de Deloitte.
Domnul Horia GEORGESCU a dorit să precizeze faptul că acest lucru s‐a realizat ca urmare a
recomandărilor din anii anteriori, formulate prin prisma faptului că acest compartiment nu și‐a găsit justificarea, o
mare parte a atribuțiilor acestui compartiment care au legătură cu soluționarea petițiilor au fost distribuite
Direcției Generale Juridice, Comunicare și Relații Publice, iar sesizările care au legătură cu personalul instituției
sunt redirecționate Comisiei de disciplină.
Domnul Tiberiu TĂNASE a făcut trimitere la pagina 94 din raport, respectiv activitatea Inspecției de
Integritate, în sensul că două recomandări figurează ca neimplementate, în condițiile în care la anexele 6 – 10 nu
sunt regăsesc recomandări și pentru activitatea inspecției.
Domnul Horia GEORGESCU a specificat faptul că Deloitte verifică dacă procedurile operaționale se regăsesc
în activitatea inspectorilor și dacă acestea sunt conforme cu anumite standarde, și că, urmare a desfășurării
auditului pentru anul 2012, nu sunt recomandări de implementat, iar recomandările cuprinse în rapoartele din
anii anteriori urmează a fi implementate.
Referitor la anexa 4, obiectiv 3.3, pagina 62, cu privire la creșterea capacității operative a Agenției prin
intermediul colaborării cu societatea civilă, doamna Cynthia Carmen CURT a dorit să știe de ce acest obiectiv este
menționat a fi neimplementat.
Domnul Horia GEORGESCU a adus lămuriri, în sensul că nu a fost realizat nici un proiect cu societatea civilă
care să beneficieze de finanțare pentru realizarea unor studii de cercetare cu privire la cauzele generatoare de
conflicte de interese sau a stărilor de incompatibilitate.
După ce au luat act de Raportul final de audit extern al managementului Agenției Naționale de Integritate

pentru anul 2012, membrii Consiliului au stabilit că acesta poate fi publicat pe Site‐ul Agenției și, totodată,
transmis Senatului României.
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Punctul 5
Diverse
La acest punct de pe ordinea de zi, domnul Horia GEORGESCU, Președintele Agenției Naționale de
Integritate, a dorit să supună atenției membrilor Consiliului faptul că, în data de 31 mai 2013, va avea loc o misiune
a experților Comisiei Europene, prin urmare, va avea loc și o vizită la sediul Agenției. În acest context, Agenția
Națională de Integritate a avut de răspuns la două întrebări transmise de către Comisia Europeană.
De asemenea, domnul Horia GEORGESCU a făcut referire la proiectul de ordonanță, inițiat de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, de modificare și completare a Legii nr. 215/2001 ‐ legea

administrației publice locale, republicată, precum și a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare. Prin urmare, Agenția Națională de Integritate a
formulat un punct de vedere negativ având în vedere faptul că prin proiectul de ordonanță se propune modificarea
prevederilor art. 87, alin. 1 , lit. f din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, modificare
care ar putea avea ca efect aducerea în legalitate a unei situații de incompatibilitate, cu atât mai mult cu cât pe rolul
instanțelor de judecată există litigii având ca obiect participarea primarilor în adunarea generală a operatorilor
regionali.
În acest context, doamna Alina BARBU a precizat faptul că Ministerul Justiției nu a avizat proiectul de
ordonanță mai sus amintit.
Totodată, domnul Horia GEORGESCU a adus la cunoștința membrilor Consiliului interpelarea doamnei
Senator Cristiana Irina Anghel, care face referire la activitatea de evaluare desfășurată de către un inspector de
integritate, atribuțiile Departamentului Juridic, solicitând C.V.‐urile personalului Agenției, precum și informații
referitoare la salarii, prime, bonificații, număr deplasări, cheltuieli carburanți.
Doamna Cynthia Carmen CURT, Președintele Consiliului Național de Integritate, a adus la cunoștința
membrilor Consiliului solicitarea Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinky,
referitoare la activitatea Comisiei de evaluare din cadrul C.N.I. începând cu anul 2008.
Membrii Consiliului au stabilit ca răspunsul să fie formulat punctual pentru cele 8 întrebări adresate și cu
mențiunea că activitatea Consiliului Național de Integritate este reflectată pe pagina de Internet a Agenției, la
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secțiunea „CNI”.
Doamna Cynthia Carmen CURT, Președintele Consiliului Național de Integritate, a propus ordinea de zi
pentru ședința următoare, astfel:
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 29‐31mai 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.
S‐a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în data de 14 iunie 2013,
ora 1000.
Cynthia Carmen CURT,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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