CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROCES-VERBAL
AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATĂ ÎN SISTEM ONLINE,
JOI, 14 OCTOMBRIE 2021
La şedinţa Consiliului Național de Integritate din data de 14 octombrie 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
ROŞOAGĂ ADRIAN
IONUŢ
GĂUREAN
CĂLIN BOGDAN
TULEAȘCĂ
LUMINIȚA

MEMBRU SUPLEANT
Situaţia
Nume
prezenţei

ABSENT

Vacant

-

ABSENT

Vacant

-

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

-

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

-

GEORGEVICI ALINA
RUXANDRA

PREZENTĂ

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 octombrie 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.

Informare privind cadrul legal de integritate, precum și stadiul aplicației de proiect POCA IP23 / 2021 privind

actualizarea legislației în domeniul integrității și oferirea de sprijin autorităților și deponenților în tranziția către
declararea digitală a averilor și intereselor;
2.

Analizarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de

președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate, în vederea actualizării;
3.

Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE PRIN

CONSENS.
În urma dezbaterilor, membrii au hotărât consultarea de către Secretariat a înregistrării audio-video a
ședinței CNI din data de 09 septembrie 2021, în vederea clarificării aspectelor supuse la vot și consemnate în
procesul-verbal. Având în vedere acestea, membrii CNI au decis supunerea la vot a procesului-verbal al ședinței
din data de 09 septembrie 2021 în cadrul ședinței următoare.
În continuare, Președintele Agenției Naționale de Integritate a informat membrii cu privire la proiectul
de lege privind transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a
Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și care are ca termen
final de implementare data de 17 decembrie 2021.
Punctul 1

Informare privind cadrul legal de integritate, precum și stadiul aplicației de proiect POCA IP23 / 2021 privind
actualizarea legislației în domeniul integrității și oferirea de sprijin autorităților și deponenților în tranziția către
declararea digitală a averilor și intereselor
La acest punct al ordinii de zi, conducerea ANI a informat membrii asupra faptului că Agenția a depus la
Autoritatea de Management o fișă de proiect privind actualizarea legislației în domeniul integrității și oferirea de
sprijin autorităților și deponenților în tranziția către declararea digitală a averilor și intereselor.
Doamna Luminița TULEAȘCĂ a solicitat prezentarea sub forma unor informări punctuale a aspectelor
menționate de domnul Silviu POPA, precizând faptul că acestea reprezintă doar niște intenții.
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CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
Față de acestea, domnul MOISE a precizat faptul că aspectele prezentate de domnul POPA nu reprezintă
doar o intenție, ci au fost concretizate prin depunerea unei fișe de proiect, ce a fost ulterior acceptată, prin
alocarea unui buget, iar până la data de 26 octombrie ANI trebuie să depună cererea de finanțare. În final, domnul
MOISE a reiterat faptul că nu este vorba doar de o idee sau o intenție. Totodată, domnul MOISE a precizat faptul
că inventarul modificărilor legislative reprezintă doar o parte din obiectivele ANI.
Doamna Valerica SECOȘAN a precizat faptul că nu consideră oportună așteptarea rezultatelor proiectului
pentru a veni cu modificări legislative, exemplificând necesitatea actualizării declarațiilor de avere și de interese.
Doamna SECOȘAN a propus transmiterea către Președintele Consiliului Național de Integritate a propunerilor
membrilor referitoare la modificările legislative, iar după ce acesta și-ar exprima părerea cu privire la propuneri,
să fie formalizate într-o ședință ulterioară.
Domnul ȚÂRA a susținut punctul de vedere al doamnei SECOȘAN și a opinat că este oportun ca fiecare
membru să analizeze documentul, astfel încât să existe o viziune a Consiliului Național de Integritate.
Doamna TULEAȘCĂ a solicitat prezentarea în timp util a problemelor întâlnite împreună cu propuneri
punctuale de soluționare, dar și cu analiză de drept comparat.
Doamna Valerica SECOȘAN a susținut că sunt anumite modificări legislative ce pot fi efectuate într-un
timp mai scurt, pentru a preveni apariția altor incidente de integritate în rândul persoanelor care nu își cunosc
îndatoririle. Doamna SECOȘAN a propus ca CNI să recomande în mod oficial ANI aceste aspecte.
Domnul Sergiu ȚÂRA a mulțumit Agenției pentru materialele elaborate și a precizat faptul că ANI nu poate
să modifice cadrul legislativ iar CNI trebuie să aibă cunoștință de faptul că ANI va avea nevoie de timp pentru a
face toate aceste lucruri solicitate de Consiliu. Domnul ȚÂRA a reiterat rugămintea adresată membrilor CNI de a
veni cu posibile completări la materialul transmis de Agenție.
Totodată, domnul MOISE a precizat faptul că există o serie de aspecte ce necesită a fi adăugate sau
reglementate, exemplificând în acest sens diverse situații cu care se confruntă consiliile locale, funcționarii
publici, persoanele care își desfășoară activitatea în sistemul medical, dar și anonimizarea veniturilor, unificarea
termenului de 30 de zile de la încetarea funcției. În final, domnul MOISE a precizat faptul că aspectele mai
complexe se fac în baza unor dezbateri publice, cu reprezentanții Consiliului Național de Integritate și
reprezentații tuturor categoriilor profesionale, abia apoi fiind posibilă o analiză completă, rezultat așteptat în
cadrul proiectului.
Domnul MOISE a precizat faptul că este de acord cu necesitatea urgentării anumitor modificări, însă a
precizat faptul că a fost nevoie de sprijinul unui partener extern întrucât atunci când a fost luată în discuție
problematica introducerii obligativității declarării electronice nu au fost identificați parteneri în interior. Astfel,
domnul MOISE a supus atenției faptul că în acel moment a fost organizată de către Banca Mondială o dezbatere
cu toți liderii partidelor politice, iar atunci tot procesul a fost extrem de rapid, subliniind faptul că este necesar
sprijinul unor parteneri cu greutate care să vină cu expertiza lor și cu studii comparative din alte state.
Punctul 3

Diverse
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SECRETARIAT CNI
La acest punct al ordinii de zi, Președintele CNI a precizat faptul că a fost transmisă Consiliului o adresă
de către Camera de Conturi Timiș, reamintind faptul că în spețe similare, a fost agreat ca sesizările să fie
redirecționate către Agenția Națională de Integritate, spre competentă soluționare. Având în vedere sesizarea
Camerei de Conturi Timiș, domnul Sergiu ȚÂRA a supus discuției modalitatea de soluționare a acesteia.
Față de această sesizare, Președintele Agenției a precizat faptul că atât ANI cât și CNI nu au atribuții
operative, astfel încât nu se poate detalia cu privire la modul de soluționare a lucrărilor despre care se face
referire în cuprinsul sesizării. Mai mult, domnul MOISE a menționat faptul că inițial, sesizarea a fost transmisă de
Președintele ANI către conducerea Inspecției de Integritate, pentru a fi informați de inspectorul de caz, iar în
situația în care nu au fost respectate atribuțiile legale, acesta să fie sancționat. Totodată, domnul Florin MOISE a
menționat faptul că Directorul Camerei de Conturi Timiș are posibilitatea de a se adresa instanțelor de judecată.
În urma dezbaterilor, membrii CNI au agreat transmiterea unei solicitări către Agenție de clarificare a
aspectelor sesizate în adresa Camerei de Conturi Timiș și ulterior formularea unui răspuns de către Consiliu.
Punctul 2

Analizarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte
și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate, în vederea actualizării
Președintele Consiliului a revenit la al doilea punct al ordinii de zi, cu propunerea de a amâna acest
subiect pentru o ședință ulterioară. De asemenea, domnul ȚÂRA a reamintit membrilor faptul că s-a stabilit ca pe
baza experiențelor membrilor care au fost implicați în procedura de concurs pentru selecția Președintelui
Agenției Naționale de Integritate și având în vedere numirea a noi membri CNI, să se reia discuțiile privind
Regulamentul de concurs pentru a identifica dacă se mai impun modificări până la declanșarea procedurii de
selecție a Vicepreședintelui Agenției Naționale de Integritate. Astfel, domnul ȚÂRA a adresat rugămintea
membrilor de a formula propuneri în acest sens, reamintind totodată de discuțiile privind componența comisiilor
de concurs.
Domnul Sergiu ȚÂRA a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în
data de 11 noiembrie 2021, orele 12:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Informare privind propunerile de modificare și actualizare a cadrului legal de integritate;
2. Informare privind sesizarea transmisă de Camera de Conturi Timiș;
3. Diverse.
Sergiu ȚÂRA,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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