CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROCES-VERBAL
AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATĂ LA SEDIUL SECUNDAR AL AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE,
JOI, 09 DECEMBRIE 2021
La şedinţa Consiliului Național de Integritate din data de 09 decembrie 2021 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

ABSENTĂ

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

-

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

-

LONEAN IRINA

PREZENT
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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 09 decembrie 2021 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.
ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE

INTEGRITATE.
Membrii Consiliului Național de Integritate au formulat o serie de propuneri cu privire la procesul-verbal
al ședinței din data de 14 octombrie 2021.
Președintele Consiliului Național de Integritate a supus spre aprobare procesul‐verbal al ședinței CNI din
data de 14 octombrie 2021, cu modificările formulate, precum și procesul-verbal al ședinței CNI din data de 18
noiembrie 2021.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE CU 10
VOTURI PENTRU ȘI O ABȚINERE (Cynthia Carmen DEACONESCU).

Punctul 1

Analizarea propunerilor de modificare și actualizare a cadrului legal de integritate
Raportat la acest punct al ordinii de zi, doamna Cynthia DEACONESCU a adus în discuție faptul că, potrivit
competențelor legale ale Consiliului, membrii nu pot aproba sau vota propunerile de modificare și actualizare a
cadrului legal de integritate, ci pot doar formula recomandări cu privire la aspectele propuse și pot susține
demersul Agenției.
Cu aceste mențiuni, membrii Consiliului Național de Integritate au dezbătut și analizat observațiile
formulate cu privire la propunerile Agenției Naționale de Integritate de modificare și actualizare a cadrului legal
de integritate, după cum urmează:
Cu privire la pct. 1 și 5 ale art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, domnul Sergiu ȚÂRA a propus
reformularea acestora, în sensul: „3. deputații și senatorii”, respectiv „5. membrii Guvernului, aparatul de lucru
al Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum și asimilații acestora”, în acord cu Codul
Administrativ.
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În continuare, Președintele Consiliului Național de Integritate a supus la vot susținerea observației
formulate de Uniunea Națională a Consiliilor Județene de a nu impune obligația declarării averii și intereselor de
către consilierii onorifici.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE CU 5
VOTURI PENTRU (Ciprian CIUCU, Valerica SECOȘAN, Viorel MIRON, Feodor CHIRILĂ și Sorin MUNTEANU).
Președintele Consiliului Național de Integritate a supus la vot introducerea la art. 1, alin. (1) din Legea nr.
176/2010 a următoarelor prevederi: „331. consilierii sau persoanele încadrate la cabinetul primarului,
viceprimarului, președintelui și vicepreședintelui consiliului județean”, respectiv „332. administratorul public de
la nivelul unităților administrativ-teritoriale, respectiv al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară”.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
În continuare, membrii CNI au agreat asupra propunerii de introducere la art. 1, alin. (1) din Legea nr.
176/2010 a categoriei „Persoane cu funcții de conducere din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară
care gestionează fonduri publice”, cu mențiunea de a reformula sintagma „persoane cu funcții de conducere”.
Totodată, membrii au dezbătut cu privire la propunerea Președintelui CNI de a exclude de la obligația
depunerii declarațiilor de avere și de interese a categoriei „candidații pentru funcțiile de Președinte al României,
deputat, senator, consilier județean, consilier local, președinte al consiliului județean sau primar”.
Cu referire la propunerea Agenției de a introduce o prevedere conform căreia veniturile obținute ca
urmare a exercitării unei funcții și/sau demnități publice prevăzute la art. (1), alin. (1) din Legea nr. 176/2010,
să nu fie supuse clauzei de confidențialitate reglementată de alte acte normative, membrii Consiliului au propus
reformularea sintagmei „funcții și/sau demnități publice”, astfel încât să acopere toate categoriile de persoane
prevăzute de Legea nr. 176/2010, precum și a veniturilor obținute ca urmare a exercitării activităților prevăzute
la art. 1, alin. (1).
Față de acest subiect, domnul Ciprian CIUCU a propus formularea unei poziții a Consiliului Național de
Integritate, față de prevederile art. 86, alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „Soldele lunare ale personalului militar,

respectiv salariile lunare ale polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației
penitenciare sunt confidențiale, instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională având
obligația de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității.”, în sensul eliminării acestei dispoziții
legale.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE, CU 1 VOT
ÎMPOTRIVĂ (Sorin MUNTEANU).
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Totodată, membrii Consiliului au agreat asupra propunerii formulate de doamna Cynthia DEACONESCU
ca persoanele care au obligația depunerii anuale a declarațiilor de avere și interese, ca urmare a exercitării mai
multor funcții prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 să depună o singură declarație de avere și una
de interese în acest sens.
De asemenea, membrii CNI au dezbătut cu privire la propunerea Uniunii Naționale a Consiliilor Județene
din România, conform căreia să fie eliminată obligativitatea publicării declarațiilor de avere și de interese pe siteul Agenției Naționale de Integritate și pe cel al instituției în care declarantul își desfășoară activitatea.
PROPUNEREA A FOST RESPINSĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE, CU O
EXCEPȚIE (Sorin MUNTEANU).
În continuare, membrii Consiliului au dezbătut cu privire la dispozițiile art. 25 din Legea nr. 176/2010.
Astfel, față de aceste dispoziții, domnul Sergiu ȚÂRA a propus introducerea unei prevederi legale conform căreia
Agenția Națională de Integritate va menține un registru al interdicțiilor persoanelor eliberate sau destituite din
funcție, pe care îl va publica pe pagina de internet a Agenției.
PROPUNEREA A FOST AGREATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
În continuare, membrii Consiliului au dezbătut cu privire la propunerea Agenției Naționale de Integritate
de modificare a art. 26 din Legea nr. 176/2010, în sensul introducerii obligativității aplicării sancțiunii de
destituire din funcție, în urma rămânerii definitive a raportului de evaluare.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
De asemenea, membrii Consiliului au avut dezbateri cu privire la propunerea Agenției Naționale de
Integritate de modificare a cuantumului amenzilor prevăzute de Legea nr. 176/2010.
Totodată, membrii CNI au dezbătut cu privire la propunerea doamnei Cynthia DEACONESCU de instituire
a caracterului imperativ de declanșare din oficiu a procedurii de evaluare în situația nedepunerii declarațiilor de
avere și de interese în termenele prevăzute de lege.
La finalul acestui punct de pe ordinea de zi, membrii CNI au agreat reluarea analizării propunerilor de
modificare și actualizare a cadrului legal de integritate în ședința următoare.
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Punctul 2

Diverse
Domnul Florin Ionel MOISE a informat membrii Consiliului asupra proiectului Ordonanței de Urgență a
Guvernului privind modificarea Legii nr. 176/2010 şi a art. III din Legea nr. 105/2020, prin care termenul de
depunere fie cu semnătură electronică calificată, fie cu semnătură olografă a declarațiilor de avere și de interese
în sistemul e-DAI, va fi prorogat până la data de 31 decembrie 2022.
Astfel, începând cu data de 01 ianuarie 2023, toate declarațiile de avere și de interese vor fi semnate
exclusiv cu semnătură electronică calificată prin intermediul platformei e-DAI, iar ANI nu va mai accepta
declarații semnate olograf. Totodată, Președintele ANI a făcut mențiunea că prevederile menționate se aplică
persoanelor prevăzute de art. 1, alin. (1), pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010.
În continuare, Președintele Consiliului a precizat faptul că au fost transmise CNI două sesizări de către
Asociația Demnitate Pro Integritate și care, conform procedurii, vor fi redirecționate Agenției, acest aspect fiind
adus și la cunoștința petentului.
În final, membrii Consiliului Național de Integritate au hotărât transmiterea către Senatul României a
unei adrese cu privire la indemnizația de ședință acordată acestora.
Domnul Sergiu ȚÂRA a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în
data de 20 ianuarie 2022, orele 11:00, ordinea de zi urmând a fi stabilită ulterior.

Sergiu ȚÂRA,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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