CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROCES-VERBAL
AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATĂ ÎN SISTEM ONLINE,
JOI, 20 IANUARIE 2022
La şedinţa Consiliului Național de Integritate din data de 20 ianuarie 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
SECOȘAN
VALERICA

-

DUMITRU ADRIAN
EDUARD
BORLEA BOGDAN
GEORGIU

PREZENT

PREZENTĂ

-

NICA ALIN ADRIAN

PREZENT

MUNTEANU SORIN

-

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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Ședința a fost condusă de domnul Sergiu ȚÂRA, Președintele Consiliului Național de Integritate.
La ședința din data de 20 ianuarie 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.

Analizarea propunerilor de modificare și actualizare a cadrului legal de integritate;

2.

Diverse.

În deschiderea ședinței, domnul Ciprian CIUCU și domnul Alin-Adrian NICA au propus suplimentarea
ordinii de zi cu dezbateri privind regimul juridic al conflictelor de interese administrative în două situații privind
aleșii locali.
Având în vedere aceste propuneri, Președintele Consiliului a propus suplimentarea dezbaterilor din
cadrul ședinței, la punctul Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.

Președintele Consiliului Național de Integritate a supus spre aprobare procesul‐verbal al ședinței CNI din
data de 09 decembrie 2021.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE
INTEGRITATE.

Punctul 1

Analizarea propunerilor de modificare și actualizare a cadrului legal de integritate
În deschiderea dezbaterilor, Președintele Agenției Naționale de Integritate a adus la cunoștința
membrilor CNI faptul că la data de 18 ianuarie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul
Președintelui ANI privind Procedura de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și
condițiile în care aceasta se realizează.
În acest context, domnul Florin MOISE a precizat faptul că potrivit Ordonanței de urgență nr.
127/15.12.2021, începând cu data de 1 ianuarie 2022, toate declarațiile de avere și de interese vor fi completate
și transmise Agenției Naționale de Integritate exclusiv prin sistemul electronic e-DAI. Totodată, prin OUG nr.
127/2021, a fost prorogat până la data de 01 ianuarie 2023 termenul aferent obligației de a semna declarațiile
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de avere și de interese exclusiv cu semnătură electronică calificată, stabilit inițial prin Legea nr. 105/2020. Astfel,
doar până la finalul anului 2022, Agenția va mai accepta atât declarații semnate electronic prin intermediul noii
platforme e-DAI, cât și declarații semnate olograf.
De asemenea, Președintele ANI a precizat faptul că până la acest moment sunt înscrise în platforma e-DAI
aproximativ 97.000 de deponenți, reprezentând aproximativ o treime din numărul total al deponenților.
Totodată, 3.000 de instituții și persoane responsabile cu implementarea prevederilor Legii nr. 176/2010 au fost
înrolate în platformă.
În plus, domnul MOISE a precizat faptul că în luna decembrie 2021, Agenția Națională de Integritate a
transmis electronic 170 de adrese de informare privind digitalizarea procesului de completare și transmitere a
declarațiilor de avere și de interese, către ministere, alte instituții și autorități publice, structuri asociative,
consilii județene și prefecturi.
În continuarea discuțiilor la acest punct al ordinii de zi, membrii Consiliului Național de Integritate au
dezbătut și analizat propunerile Agenției Naționale de Integritate de modificare și actualizare a formularelor
privind declarația de avere și declarația de interese prevăzute de Legea nr. 176/2010, precum și observațiile
formulate de membrii CNI cu privire la aceste propuneri.
Președintele Consiliului Național de Integritate a supus spre aprobare propunerile Agenției Naționale de
Integritate, cu mențiunea ca ANI să clarifice în cuprinsul declarației de avere, potrivit dezbaterilor, obligația și
condițiile declarării bunurilor mobile/imobile care fac obiectul unei promisiuni de vânzare-cumpărare sau a unui
antecontract de vânzare-cumpărare, precum și a sumelor deținute personal (economii cash).
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE
INTEGRITATE.

Totodată, Președintele ANI a precizat faptul că dezbaterile cu privire la propunerile Agenției Naționale
de Integritate de modificare și actualizare a Legii nr. 176/2010 reprezintă o bază a discuțiilor care vor avea loc
în cadrul viitorului proiectului NIAct pentru care ANI a depus o cerere de finanțare la Autoritatea de Management
a Programului Operațional Capacitate Administrativă, iar propunerea de lege ferenda va ține cont atât de poziția
Consiliului Național de Integritate, cât și de dezbaterile din cadrul grupurilor de lucru la care vor participa
reprezentanții tututor structurilor asociative și ai instituțiilor cu rol decizional pe zona integrității.
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Punctul 3

Diverse
La acest punct al ordinii de zi, Președintele Consiliului a precizat faptul că a fost transmisă către CNI o
sesizare formulată de un cotidian din județul Mureș și care, conform procedurii, va fi redirecționată Agenției,
acest aspect fiind adus și la cunoștința petentului.
În continuarea acestui punct al ordinii de zi, membrii Consiliului Național de Integritate au solicitat
lămuriri suplimentare conducerii ANI cu privire la situațiile de conflicte de interese constatate de către
inspectorii de integritate la finalul anului 2021, în cazul a trei aleși locali. În fapt, potrivit comunicatului de presă,
situația de conflict de interese viza adoptarea de către aleșii locali a unor Hotărâri ale C.L. prin care au fost
aprobate impozite și taxe locale, deși aceștia aveau un interes personal de natură patrimonială în problema
supusă dezbaterilor, deținând terenuri sau proprietăți pe suprafața unităților administrativ-teritoriale.
Față de acestea, Președintele Agenției a informat membrii CNI asupra faptul că materialele de presă emise
de ANI reprezintă o informare transmisă mass-media și persoanelor interesate. Rapoartele de evaluare emise de
inspectorii de integritate au la bază date și informații suplimentare, jurisprudența în materie, și, totodată, pot fi
contestate în fața instanțelor de judecată. În final, domnul MOISE a precizat faptul că, la solicitarea CNI, Agenția
poate oferi un punct de vedere scris cu privire la situația de conflict de interese expusă.
În continuare, în numele Asociației Municipiilor din România, domnul Ciprian CIUCU a solicitat ANI
reanalizarea punctului de vedere emis cu privire la posibila situație de conflict de interese generată de
exercitarea calității de consilier local simultan cu cea de reprezentant al Consiliului Local în cadrul Consiliului de
Administrație al unei școli, în situația votării bugetului și votarea repartizării sumelor de bani pentru unitățile de
învățământ.
Față de acestea, domnul Florin MOISE a precizat faptul că situațiile de conflicte de interese sunt
particulare și necesită o interpretare suplimentară, de la caz la caz, iar punctul de vedere emis de ANI reprezintă
strict o interpretare a textului de lege.
Domnul Sergiu ȚÂRA a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în
data de 10 februarie 2022, orele 11:00, în sistem online, cu următoarea ordine de zi:
1.

Aprobarea Strategiei Agenției Naționale de Integritate 2022 - 2025;

2.

Diverse.

Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței următoare, domnul Florin MOISE a precizat faptul
că Strategia Agenției Naționale de Integritate 2022 - 2025 va fi transmisă Consiliului la data de 1 februarie 2022
și a adresat rugămintea membrilor CNI de a transmite eventuale observații până la data de 6 februarie 2022,
pentru a fi analizate și operate până la data ședinței.
Membrii Consiliului Național de Integritate au agreat asupra celor expuse de domnul MOISE.
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În final, la solicitarea doamnei Luminița TULEAȘCĂ, Președintele CNI a supus la vot suplimentarea ordinii
de zi a ședinței din data de 10 februarie 2022 cu un punct referitor la Proceduri privind concursul sau examenul
pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE CU
7 VOTURI PENTRU (Luminița TULEAȘCĂ, Cynthia Carmen DEACONESCU, Lilia MARIN, Zsuzsanna PETER,
Adrian Eduard DUMITRU, Mitică COSTIN și Feodor CHIRILĂ).

În final, membrii CNI au solicitat Secretariatului elaborarea unui proiect de calendar de desfășurare a
concursului pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al ANI.

Sergiu ȚÂRA,

Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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