CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROCES-VERBAL
AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATĂ LA SEDIUL AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE,
JOI, 14 APRILIE 2022
La şedinţa Consiliului Național de Integritate din data de 14 aprilie 2022 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 din
Senat
Grupul parlamentar PNL din
Senat
Grupul parlamentar USR din
Senat
Grupul parlamentar UDMR
din Senat
Grupul parlamentar Alianța
pentru Unirea Românilor din
Senat
Grupul parlamentar al
minorităţilor naţionale din
Camera Deputaţilor
Ministerul
Justiţiei
Ministerul
Finanţelor Publice
Uniunea Naţională a
Consiliilor Judeţene din
România
Asociaţia Municipiilor din
România
Asociaţia Oraşelor
din România
Asociaţia Comunelor
din România
Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici – înalţi
funcţionari publici
Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici –
funcţionari publici

MEMBRU TITULAR
Situaţia
Nume
prezenţei

MEMBRU SUPLEANT
Situaţia
Nume
prezenţei

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

TULEAȘCĂ LUMINIȚA

PREZENTĂ

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

PETER ZSUZSANNA

PREZENTĂ

LEVENTE NOVÁK

-

CHIRILĂ FEODOR

PREZENT

LETEA CRINA
MIHAELA

-

ILEA GEORGE
BOGDAN

-

PREZENT

SECOȘAN VALERICA

PREZENTĂ

DUMITRU ADRIAN
EDUARD
BORLEA BOGDAN
GEORGIU

NICA ALIN ADRIAN

-

MUNTEANU SORIN

PREZENT

BOC EMIL

-

CIUCU CIPRIAN

PREZENT

MIRON VIOREL

PREZENT

TRĂISTARU DANIEL

-

ŢÂRA SERGIU

PREZENT

PANDELE COSMINA
RAMONA

-

DEACONESCU
CYNTHIA CARMEN

PREZENTĂ

PICU DANIEL

-

MARIN LILIA

PREZENTĂ

GEORGEVICI ALINA
RUXANDRA

-

-

15.

Asociaţiile Magistraţilor

Vacant

-

Vacant

-

16.

Organizaţiile
societăţii civile

COSTIN MITICĂ

PREZENT

LONEAN IRINA

-
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CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
Ședința a fost condusă de domnul Sergiu ȚÂRA, Președintele Consiliului Național de Integritate.
La ședința din data de 14 aprilie 2022 a participat și conducerea Agenției Naționale de Integritate,
reprezentată de domnul Florin-Ionel MOISE, Președinte, respectiv de domnul Silviu-Ioan POPA, Secretar General.
În continuare, Președintele Consiliului a adus la cunoştinţa membrilor punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Proceduri privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de
Integritate;
2. Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
În continuare, Președintele Consiliului Național de Integritate a supus spre aprobare procesul‐verbal al
ședinței CNI din data de 10 martie 2022.
Față de acest subiect, doamna Luminița TULEAȘCĂ a solicitat modificarea și completarea procesuluiverbal al ședinței din data de 10 martie 2022, punctul 3 al ordinii de zi (Analizarea Regulamentului de organizare
și desfășurare a ședințelor C.N.I. prin mijloace electronice).
Astfel, doamna TULEAȘCĂ a precizat faptul că în sedința din data de 10 februarie s-a avut în vedere
modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Național de Integritate, și
nu a Regulamentului de organizare si desfășurarea a sedințelor CNI prin mijloace electronice.
În acest context, în intervenția din data de 10 martie 2022, doamna TULEAȘCĂ a pus în discuție si
necesitatea modificării Regulamentului de organizare si desfășurare a sedințelor CNI prin mijloace electronice,
având în vedere că acesta prevede asigurarea desfășurării sedințelor de către STS, lipsa mențiunilor privitoare
la sistemul hibrid etc., subliniind faptul că aceasta a fost o modificare subsidiară, nu principală și singulară.
Ca atare, în principal, doamna TULEAȘCĂ a susținut în data de 10 martie 2022 modificarea și completarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Integritate, și nu a Regulamentului de organizare
și desfășurare a sedințelor CNI prin mijloace electronice.
Totodată, în intervenția din data de 10 martie 2022, doamna TULEAȘCĂ a precizat faptul că, întrucât nu
există consens în ceea ce privește interpretarea art. 4 alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Naţional de Integritate, ce permite și în forma actuală desfășurarea sedințelor CNI în format
hibrid, este necesară modificarea și completarea art. 4 alin. (3) din Regulamentul menționat, în sensul includerii
sistemului hibrid ca modalitate de desfășurare a sedințelor CNI în situația în care unii membri CNI nu pot
participa fizic din motive temeinice - și a formulat o propunere concretă de modificare a art. 4 alin. (3) din
Regulament.
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Ca atare, doamna TULEASCĂ a solicitat completarea Procesului Verbal cu această precizare/mențiune
anterioară, precum și cu conținutul complet al intervenției privitoare la conținutul propunerii, după cum
urmează:
„Art. 4 alin. (3) - Ședințele Consiliului se desfășoară, de regulă, la sediul Agenției. Ședințele Consiliului
pot avea loc, pentru motive temeinice, în sistem online, în sistem hibrid sau prin consultarea prin e-mail a
membrilor Consiliului, cu utilizarea unei proceduri de adoptare tacită în termen de 5 zile de la comunicarea
documentelor aferente, de către Președintele Consiliului.”
În plus, doamna TULEAȘCĂ a precizat faptul că urmare a solicitării domnului ȚÂRA cu privire la condiția
anunțării anterioare a situației excepționale care ar justifica participarea online a unui membru CNI la sedințele
CNI, în data de 10 martie 2022, domnul Emil BOC a avut două intervenții în care a indicat că existența unor motive
temeinice este suficientă pentru participarea online la sedințele CNI, formatul online/hibrid putând fi utilizat ori
de câte ori situația o va impune.
Ca atare, doamna TULEAȘCĂ a precizat faptul că în forma votată de către membrii CNI nu a fost inclusă
mențiunea „situație excepțională” ca o condiție de desfășurare a sedințelor CNI în format online/hibrid a
sedințelor CNI, ci motivele întemeiate, anterior anunțate.
Astfel, doamna TULEAȘCĂ a precizat faptul că în sedința CNI din data de 10 martie 2022 a fost votată
modificarea, respectiv completarea art. 4 alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului
Naţional de Integritate, conform celor menționate anterior, subliniind faptul că în procesul verbal din data de 10
martie 2022 se precizează imprecis și neconform următoarele: „Astfel, domnul ȚÂRA a solicitat Secretariatului

Consiliului operarea modificărilor asupra celor două regulamente, în sensul celor dezbătute, astfel încât acestea
să poată fi aprobate în integralitate.”
Mai mult, doamna Luminița TULEAȘCĂ a precizat faptul că mențiunile existente în varianta procesuluiverbal al ședinței din data de 10 martie supusă aprobării, privitoare la operarea modificărilor în vederea
aprobării în integralitate, au în vedere doar Regulamentul de organizare si desfășurare a sedințelor CNI prin
mijloace electronice.
Având în vedere aspectele anterior menționate, doamna TULEAȘCĂ a solicitat modificarea
corespunzătoare a procesului verbal al sedinței din data de 10 martie 2022.
Totodată, doamna Luminița TULEAȘCĂ a solicitat să se precizeze în ce condiții Președintele ANI,
Vicepreședintele ANI și Secretarul General al ANI sunt prezenți permanent la ședințele CNI.
Față de acest aspect, domnul Florin-Ionel MOISE a precizat faptul că în conformitate cu art. 5, alin. (2) din
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Naţional de Integritate, „Conducerea Agenţiei este

informată despre data desfăşurării şedinţei și va asigura prezența președintelui, a vicepreședintelui sau a
secretarului general al Agenției.”
În plus, prin intervențiile acestora, doamna Cynthia DEACONESCU, domnul Mitică COSTIN, domnul Viorel
MIRON și domnul Ciprian CIUCU au susținut prezența conducerii ANI în cadrul ședințelor Consiliului.
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Având în vedere dezbaterile, domnul Sergiu ȚÂRA a supus la vot asigurarea permanentă a participării
conducerii ANI la ședințele Consiliului.

PROPUNEREA A FOST APROBATĂ CU 11 VOTURI PENTRU și 1 VOT ÎMPOTRIVĂ (Luminița TULEAȘCĂ).

În ceea ce privește discuția referitoare la punctul 3 aflat pe ordinea de zi a ședinței din data de 10 martie
2022, domnul Sergiu ȚÂRA a concluzionat faptul că Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului
Naţional de Integritate va fi modificat la art. 4 alin. (3), după cum urmează: „Ședințele Consiliului se desfășoară,

de regulă, la sediul Agenției. Ședințele Consiliului pot avea loc, pentru motive temeinice, în sistem online, în
sistem hibrid sau prin consultarea prin e-mail a membrilor Consiliului, cu utilizarea unei proceduri de adoptare
tacită în termen de 5 zile de la comunicarea documentelor aferente, de către Președintele Consiliului.”
De asemenea, domnul ȚÂRA a precizat faptul că Secretariatul Consiliului va transmite membrilor și
propunerea de modificare a Regulamentului de organizare și desfășurare a sedințelor CNI prin mijloace
electronice, în acord cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Naţional de Integritate și cu
noua modalitate de desfășurare a ședințelor CNI în sistem online.
În plus, domnul ȚÂRA a solicitat modificarea și completarea procesului verbal al ședinței din data de 10
martie, în sensul celor discutate anterior.

CELE 3 PROPUNERI AU FOST VOTATE ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

Punctul 1

Proceduri privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de
Integritate
La acest punct al ordinii de zi, membri CNI au procedat la tragerea la sorți a membrilor Comisiei de
concurs și a membrilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
În urma tragerii la sorți, Consiliul a aprobat componenţa Comisiei de concurs, după cum urmează:
Membri titulari:
1. Sergiu ŢÂRA;
2. Luminița TULEAȘCĂ;
3. Valerica SECOȘAN;
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4. Alin Adrian NICA;
5. Viorel MIRON.

În urma tragerii la sorți, Consiliul a aprobat componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, după
cum urmează:
Membri titulari:
1. Lilia MARIN;
2. Zsuzsánna PÉTER;
3. Feodor CHIRILĂ;
4. Cynthia Carmen DEACONESCU;
5. Emil BOC.

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (2) din Regulamentul de desfăşurare a concursului sau
examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate,
potrivit căruia „Numărul membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) este de 3-5 membri și funcționează în
prezența a cel puțin trei membri, la care se adaugă câte 2 membri de rezervă pentru fiecare comisie” și ca urmare
a dezbaterilor, Președintele CNI a supus la vot propunerea de a stabili componența comisiilor în număr de 5
membri titulari, la care se adaugă 2 membri de rezervă.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ CU 8 VOTURI PENTRU (Feodor CHIRILĂ, Mitică COSTIN, Ciprian CIUCU,
Luminița TULEAȘCĂ, Valerica SECOȘAN, Sorin MUNTEANU, Cynthia DEACONESCU și Lilia MARIN), 2 VOTURI
ÎMPOTRIVĂ (Adrian Dumitru EDUARD și Zsuzsanna PETER) și 1 ABȚINERE (Sergiu ȚÂRA).
În continuare, Președintele Consiliului a supus la vot propunerea de a menține componența comisiilor,
conform tragerii la sorți, la care să se extragă câte 2 membri având calitatea de membrii de rezervă.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ CU 11 VOTURI PENTRU și 1 VOT ÎMPOTRIVĂ (Valerica SECOȘAN).
În urma tragerii la sorți, Consiliul a aprobat membrii de rezervă ai Comisiei de concurs, după cum
urmează:
Membri de rezervă:
1. George Bogdan ILEA;
2. Adrian Eduard DUMITRU.

În urma tragerii la sorți, Consiliul a aprobat membrii de rezervă ai Comisiei de soluţionare a contestaţiilor,
după cum urmează:
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Membri de rezervă:
1. Mitică COSTIN;
2. Alina Ruxandra GEORGEVICI.
În acest context, Președintele Consiliului Național de Integritate a supus la vot Hotărârea privind
constituirea comisiilor pentru concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de vicepreşedinte al Agenţiei
Naţionale de Integritate, urmând ca aceasta să fie publicată pe pagina de Internet a Agenției.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE
INTEGRITATE.

Punctul 2

Diverse
La acest punct al ordinii de zi, Președintele Agenției Naționale de Integritate a precizat faptul că în
perioada 04-06 aprilie 2022 a avut loc misiunea de evaluare a Comisiei Europene, în contextul elaborării celui
de-al treilea Raport privind Statul de Drept.
Astfel, în data de 04 aprilie, conducerea Agenției a participat la întâlnirea cu experții Comisiei Europene,
prilej cu care a fost prezentat stadiul implementării recomandărilor din ultimul Raport, discuțiile având ca obiect
în principal activitatea curentă a Agenției, precum și stadiul propunerii legislative privind transpunerea în
legislația națională a Directivei privind protecţia avertizorilor în interes public.
În acest context, domnul MOISE a precizat faptul că în data de 12 aprilie, ANI a participat la dezbaterile
din cadrul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări din Senatul României, pe marginea
propunerii legislative, prilej cu care au fost depuse amendamente de către societatea civilă, mass-media și alte
părți interesate.
Față de acest subiect, domnul Florin-Ionel MOISE a subliniat faptul că, în contextul punerii în aplicare a
prevederilor propunerii legislative, este necesară suplimentarea resurselor ANI: recrutarea a 10-15 inspectori
de integritate, suplimentarea bugetului ANI și achiziționarea unui nou spațiu de lucru.
Nu în ultimul rând, în ceea ce privește sistemul e-DAI de completare și depunere electronică a
declarațiilor de avere și de interese, domnul MOISE a precizat faptul că până în prezent au fost înrolate în
platforma e-DAI 234.000 de persoane, fiind transmise la ANI prin platformă aproximativ 38.000 de declarații de
avere și aproximativ 38.000 de declarații de interese.
În plus, doamna Cynthia DEACONESCU a adus la cunoștința membrilor faptul că în cadrul misiunii de
evaluare a activității CNI desfășurată de Comisia Europeană, experții Comisiei au avut întrebări referitoare la
modul în care CNI respectă independența operațională a ANI și ce face CNI în acest sens, dar și referitoare la
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atitudinea CNI față de acele propuneri legislative aflate pe ordinea de zi a celor două Camere ale Parlamentului
care tind să destructureze cadrul legal de integritate, atitudinea și părerea CNI față de implementarea proiectului
NIAct al cărui obiectiv final constă în actualizarea cadrului legal din domeniul integrității, precum și întrebări
referitoare la proiectul de lege privind traspunerea Directivei privind protecţia avertizorilor în interes public.
În acest context, doamna DEACONESCU a subliniat faptul că prima întrebare a experților Comisiei
Europene a fost legată de colaborarea dintre CNI și ANI, iar ultima a fost referitoare la stadiul privind
desfășurarea concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției Naționale de
Integritate.

Domnul Sergiu ȚÂRA a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în
data de 18 aprilie 2022, orele 11:00, în sistem online, cu următoarea ordine de zi:

1. Proceduri privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de vicepreşedinte al Agenţiei
Naţionale de Integritate;
2. Diverse.

Sergiu ȚÂRA,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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