CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROCES-VERBAL
AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATĂ ÎN SISTEM ONLINE,
JOI, 09 SEPTEMBRIE 2021
La şedinţa Consiliului Național de Integritate din data de 09 septembrie 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

-

PREZENT

Vacant

-

PREZENTĂ

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

PETER ZSUZSANNA

PREZENTĂ

LEVENTE NOVÁK

-

CHIRILĂ FEODOR

PREZENT

LETEA CRINA
MIHAELA

-

ILEA GEORGE
BOGDAN
SECOȘAN
VALERICA

-

PREZENTĂ

DUMITRU ADRIAN
EDUARD
BORLEA BOGDAN
GEORGIU

PREZENT
-

NICA ALIN ADRIAN

PREZENT

MUNTEANU SORIN

-

BOC EMIL

PREZENT

CIUCU CIPRIAN

-

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 09 septembrie 2021 a participat și conducerea Agenției Naționale de Integritate,
reprezentată de domnul Florin-Ionel MOISE, Președinte.
Președintele Consiliului Național de Integritate a supus spre aprobare procesele verbale ale ședințelor
CNI din data de 08 iulie 2021, orele 12:00 și din data de 12 august 2021, orele 12:00.
Membrii CNI au formulat o serie de recomandări cu privire la procesele verbale ale ședințelor CNI din
data de 08 iulie 2021, respectiv 12 august 2021.
Președintele Consiliului Național de Integritate a supus spre aprobare procesele verbale ale ședințelor
CNI din data de 08 iulie 2021, orele 12:00 și din data de 12 august 2021, orele 12:00, cu modificările formulate de
către membrii CNI.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL
DE INTEGRITATE.

Totodată, membrii CNI au hotărât în unanimitate elaborarea de către Secretariatul CNI a proceselorverbale într-o formă sintetică, care să surprindă, pe scurt, aspectele dezbătute în cadrul ședințelor.
În continuare, Președintele Consiliului a adus la cunoştinţa membrilor punctele înscrise pe ordinea de zi.
Astfel, a fost supusă la vot ordinea de zi a şedinţei, după cum urmează:

1.

Discuții privind adoptarea de către CNI a unei poziții publice referitoare la propunerea de modificare a Legii nr.

176/2010 și a Legii nr. 105/2020 ;
2.

Informare privind cadrul legal de integritate;

3.

Discuții privind posibilitatea desfășurării unei ședințe a Consiliului Național de Integritate într-o altă locație;

4.

Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE

INTEGRITATE
Punctul 1

Discuții privind adoptarea de către CNI a unei poziții publice referitoare la propunerea de modificare a Legii nr.
176/2010 și a Legii nr. 105/2020
La acest punct al ordinii de zi, Președintele Agenției Naționale de Integritate a supus discuției propunerea
de modificare a Legii nr. 176/2010 și a Legii nr. 105/2020, transmisă membrilor în data de 11 august 2021, care
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CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
prorogă termenul privind obligativitatea semnării electronice a declarațiilor de avere și de interese până la 31
decembrie 2022, însă menține obligativitatea completării și depunerii prin sistemul e-DAI a declarațiilor pe
parcursul anului 2022. Totodată, propunerea de modificare normează obligativitatea persoanelor responsabile
de a înrola deponenții în sistem, prin transpunerea sa în fișa postului, aprobată prin ordinul conducătorului
instituției.
În acest sens, domnul Florin Ionel MOISE a solicitat sprijinul membrilor CNI, prin transmiterea propunerii
de modificare a Legii nr. 176/2010 și a Legii nr. 105/2020 către grupurile parlamentare pe care aceștia îi
reprezintă în cadrul Consiliului, în vederea adoptării acesteia până la finalul anului 2021.
Doamna Cynthia DEACONESCU a solicitat lămuriri Președintelui ANI cu privire la propunerea de
modificare a articolulului 21, alineatul (1) din Legea nr. 176/2010, și anume dacă formularea îndeplinește
condiția de claritate și de predictibilitate.
În acest context, Președintele Agenției a precizat faptul că propunerea de modificare a legii a fost
creionată de către juriști din cadrul Agenției Naționale de Integritate și ai Serviciului de Telecomunicații Speciale,
iar în urma etapei dezbaterii publice și avizului Ministerului Justiției, aceasta poate suferi modificări atât din
punct de vedere semantic, cât și în acord cu normele de tehnică legislativă.
Față de propunerea de modificare legislativă, domnul Emil BOC a precizat faptul că nu susține prorogarea
cu un an a termenului până la care toate entitățile din care fac parte persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct.
1-38 din Legea nr. 176/2010, au obligația de a asigura deponenților certificate calificate pentru semnătură
electronică, opinând faptul că lipsa presiunii pe sistemul administrativ românesc va întârzia procesul de
digitalizare.
În acest sens, Președintele Consiliului a precizat faptul că nu este culpa autorităților, ci incapacitatea
furnizării semnăturilor electronice pentru toți deponenții până la data de 31 decembrie 2021.
Raportat la cele dezbătute, domnul Florin MOISE a precizat faptul că s-a încercat evitarea prorogării
acestui termen, însă problema a fost identificată în urma discuțiilor cu reprezentanții STS care nu au în prezent
capacitatea din punct de vedere logistic de a oferi toate cele peste 350.000 de semnături electronice calificate. De
asemenea, domnul MOISE a subliniat faptul că prin depunerea cu semnătură electronică a declarațiilor de avere
și de interese, apare o descărcare din partea Agenției Naționale de Integritate, însă a atras atenția asupra faptului
că în situația în care aceste semnături vor lipsi, deponenții vor învinui conducătorul instituției din care fac parte,
nu își vor mai depune declarațiile de avere și de interese, iar ANI nu își va îndeplini obligațiile legale, ajungânduse astfel la un blocaj din ambele părți.
Față de acestea, doamna Luminița TULEAȘCĂ a precizat faptul că este de acord cu punctul de vedere
exprimat de domnul Emil BOC.
În continuare, doamna TULEAȘCĂ a opinat faptul că ar trebui modificată legea nu în sensul prorogării
termenului, ci în sensul includerii în fișa postului a obligației de a înrola deponenții în sistem, și de asemenea
sancțiuni suplimentare pentru cei care nu asigură semnături electronice și nu transmit declarațiile.
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Președintele CNI a precizat faptul că susține inițiativa ANI și a atras atenția asupra faptului că începând
cu 01 ianuarie 2022, toți deponenții trebuie să fie înscriși în sistemul e-DAI, reamintind faptul că la ședința
anterioară, din 15.000 de entități care ar trebui înscrise în sistem doar 5% erau la acel moment înscrise. În acest
context, domnul ȚÂRA a precizat faptul că este prematur să punem presiune pe etapa depunerii declarațiilor cu
semnătură electronică până nu este soluționată problema înrolării tuturor deponenților.
Față de cele precizate, domnul MOISE a precizat faptul că ne confruntăm cu o rezistență la schimbare,
exemplificând câteva situații concrete întâmpinate în practică. În plus, Președintele Agenției a subliniat faptul că
pentru înrolarea în sistemul e-DAI nu este necesară existența semnăturilor electronice.
Doamna TULEAȘCĂ a precizat faptul că propunerea legislativă elaborată de ANI vizează modificări mult
mai ample decât cea privind prorogarea termenului. În acest sens, doamna TULEAȘCĂ a precizat faptul că
propunerea ar putea include și modificări referitoare la situațiile în care este invocat caracterul confidențial al
veniturilor publicate în declarațiile de avere, iar anonimizarea acestora de către ANI excede competențelor
instituției.
Față de această poziție, domnul ȚÂRA a precizat faptul că propunerea legislativă soluționează o problemă
punctuală, iar adăugarea unei astfel de modificări ar genera o serie de reacții care vor duce la blocarea acestei
inițiative.
Totodată, domnul MOISE a precizat faptul că modificarea legislativă elaborată vizează rezolvarea unei
chestiuni punctuale care ar duce la deblocarea situației actuale, fără a afecta nicio categorie de deponenți, putând
astfel parcurge etapele în Parlament printr-o procedură de urgență. Astfel, Președintele ANI a atras atenția
asupra faptului că adăugarea altor prevederi la această initiațivă ar duce la dezbateri suplimentare și
tergiversarea adoptării acestei propuneri legislative.
În continuare, Președintele CNI a reiterat faptul că distinct de proiectul de modificare a legii, este necesară
accelerarea înrolării în sistem a deponenților.
În urma dezbaterilor, Președintele Consiliului a supus la vot propunerea privind susținerea demersului
Agenției.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ CU 7 VOTURI PENTRU (Sergiu ȚÂRA, Adrian Eduard DUMITRU, Mitică COSTIN,
Feodor CHIRILĂ, Valerica SECOȘAN, Zsuzsanna PETER și Viorel MIRON), 3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ (Luminița
TULEAȘCĂ, Emil BOC și Cynthia Carmen DEACONESCU), O ABȚINERE (Lilia MARIN), iar 2 MEMBRI NU AU VOTAT
(Călin Bogdan GĂUREAN și Alin Adrian NICA).
Astfel, domnul Sergiu ȚÂRA a solicitat formularea unui draft de adresă privind susținerea de către
Consiliul Național de Integritate a propunerii legislative.
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Punctul 2

Informare privind cadrul legal de integritate
La acest punct al ordinii de zi, Președintele ANI a făcut apel la membrii Consiliului pentru organizarea
unei ședințe CNI sau a unei întâlniri consultative cu membrii Consiliului în format fizic, la sediul Agenției
Naționale de Integritate.
Astfel, Președintele CNI a solicitat conducerii ca până la ședința următoare să pună la dispoziție
membrilor un material cu privire la principalele probleme privind cadrul legal de integritate.
În acest sens, doamna TULEAȘCĂ a propus organizarea unei astfel de întâlniri distinct de ședințele
Consiliului.
În continuarea debaterilor, Președintele ANI a precizat faptul o primă discuție privind cadrul legal de
integritate se referă la categoriile de persoane care au obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și de
interese. În acest context, domnul MOISE a precizat faptul că ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 176/2010 au
apărut noi categorii de funcții publice care nu sunt supuse acestor obligații, opinând faptul că acestea ar trebui
incluse în actul normativ. Astfel, Președintele Agenției a exemplificat situația consilierilor personali ai primarului,
viceprimarului, președintelui și vicepreședintelui consilierilor județeni, precum și situația consilierilor onorifici,
a persoanelor cu funcții de conducere din cadrul asociaților care gestionează fondurile publice și fondurile
europene, a consilierilor de stat din aparatul de lucru al viceprim-ministrului, precum și a administratorilor
publici, care în prezent nu se află sub incidența acestei obligativități și în cazul cărora nu se aplică interdicția de
3 ani de a mai ocupa o funcție sau demnitate publică.
De asemenea, Președintele ANI a supus atenției membrilor necesitatea actualizării formularului
declarației de avere și de interese, în sensul menționării reședinței în situația în care aceasta este diferită de
domiciliul existent în cartea de identitate, deoarece acea reședință unde locuiește persoana generează cheltuieli
suplimentare care nu sunt evidențiate în declarație, dar și necesitatea menționării sumelor cash deținute.
În același timp, domnul MOISE a supus atenției Consiliului și situația în care o persoană utilizează bunuri
mobile sau imobile însă care nu se află în proprietatea lor, exemplificând în acest sens contractele de comodat.
Totodată, se impune clarificarea sintagmei „sumă uzuală”, precum și precizarea prețului de achiziție a bunurilor
mobile și imobile.
Cu privire la declarațiile de interese, Președintele Agenției Naționale de Integritate a precizat faptul că
este oportună menționarea calității de persoană fizică autorizată, dar și aportul la capitalul social al societăților
comerciale.
Domnul Florin MOISE a supus atenției Consiliului faptul că în prezent, nedepunerea declarației de avere
și de interese atrage după sine o amendă în valoare de 25 de lei. Astfel, există cazul aleșilor locali care depun
declarațiile doar în momentul depunerii candidaturii la Biroul Electoral Central. În acest sens, Președintele ANI
a precizat faptul că în prezent, neîndeplinirea acestei obligativități ar trebui să atragă și alte sancțiuni, până la
eliberarea din funcție, astfel că simpla aplicare a unei amenzi nu va duce la disuasivitate.
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Față de acestea, domnul Emil BOC a supus atenției faptul că nedepunerea declarației de avere și de
interese poate duce la declanșarea din oficiu a evaluării. Totodată, ANI ar trebui să aibă o evidență a tuturor
persoanelor care nu au depus la termen declarațiile. Cu privire la propunerile de modificare a legislației, domnul
BOC a precizat faptul că pentru a prezenta credibilitate, este necesar ca fiecare dintre acestea să fie însoțită de un
exemplu comparativ cu legislația și practica altor țări din Uniunea Europeană.
Doamna Luminița TULEAȘCĂ a susținut propunerea domnului Emil BOC cu privire la exemplul
comparativ cu legislația și practica altor țări din Uniunea Europeană.
Punctul 3

Discuții privind posibilitatea desfășurării unei ședințe a Consiliului Național de Integritate într-o altă locație
Membrii CNI au hotărât în unanimitate amânarea desfășurării unei ședințe a Consiliului Național de
Integritate într-o altă locație pentru anul viitor, la o dată ce urmează a fi stabilită ulterior.

Domnul Sergiu ȚÂRA a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în
data de 14 octombrie 2021, orele 12:00, ordinea de zi urmând a fi stabilită ulterior.

Sergiu ȚÂRA,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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