CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
PROCES-VERBAL
AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂŞURATĂ ÎN SISTEM ONLINE,
JOI, 12 AUGUST 2021
La şedinţa Consiliului Național de Integritate din data de 12 august 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
PREZENT
ADRIAN IONUŢ
GĂUREAN
PREZENT
CĂLIN BOGDAN
TULEAȘCĂ
PREZENTĂ
LUMINIȚA
PÉTER
PREZENTĂ
ZSUZSÁNNA

MEMBRU SUPLEANT
Situaţia
Nume
prezenţei
Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

LEVENTE NOVÁK

-

Vacant

-

Vacant

-

CHIRILĂ FEODOR

PREZENT

LETEA CRINA
MIHAELA

-

ILEA GEORGE
BOGDAN
SECOȘAN
VALERICA

PREZENTĂ

DUMITRU ADRIAN
EDUARD
BORLEA BOGDAN
GEORGIU

PREZENT
-

NICA ALIN
ADRIAN

-

MUNTEANU SORIN

-

BOC EMIL

-

CIUCU CIPRIAN

-

MIRON VIOREL

PREZENT

TRĂISTARU DANIEL

-

ŢÂRA SERGIU

PREZENT

PANDELE COSMINA
RAMONA

-

DEACONESCU
CYNTHIA
CARMEN

-

PICU DANIEL

PREZENT

MARIN LILIA

PREZENTĂ

GEORGEVICI ALINA
RUXANDRA

-

15.

Asociaţiile Magistraţilor

Vacant

-

Vacant

-

16.

Organizaţiile
societăţii civile

MITICĂ COSTIN

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 12 august 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 procesul verbal al ședinței CNI din
data de 08 iulie 2021, orele 12:00.
Membrii CNI au formulat o serie de recomandări cu privire la procesul-verbal și au hotărât aprobarea
acestuia în cadrul următoarei ședințe a Consiliului.
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. Informare privind datele statistice referitoare la platforma e-DAI de completare și transmitere a declarațiilor
de avere și de interese la distanță;
2. Diverse.
ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE

Punctul 1

Informare privind datele statistice referitoare la platforma e-DAI de completare și transmitere a declarațiilor de
avere și de interese la distanță
La acest punct al ordinii de zi, Președintele Agenției Naționale de Integritate a prezentat plenului
Consiliului date statistice referitoare la platforma e-DAI de completare și transmitere a declarațiilor de avere și
de interese la distanță.
În acest sens, domnul MOISE a precizat faptul că în prezent, numărul utilizatorilor înregistrați ca
persoane responsabile este de 457, asignate unui număr de 425 de instituții. Numărul de persoane responsabile
mai mare decât numărul instituțiilor survine faptului că există instituții unde sunt desemnate mai multe persoane
responsabile.
Mai mult, numărul deponenților activi înregistrați este 5.715 iar numărul declarațiilor de avere și de
interese completate, semnate și transmise ANI este de 3.127.
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Având în vedere acestea, Președintele ANI a notat faptul că diferența dintre numărul actual al
deponenților activi raportată la numărul mediu de deponenți anuali, respectiv aproximativ 350.000, este destul
de mare.
În continuare, domnul MOISE a precizat faptul că o problemă des invocată este aceea a lipsei semnăturii
electronice. În acest sens, ANI a desfășurat activități de informare cu privire la completarea și depunerea
electronică a declarațiilor, activități ce vor fi reluate în luna septembrie și se vor concentra pe promovarea
faptului că nu este necesară deținerea semnăturii electronice pentru înrolarea în platformă, iar declarațiile pot
fi semnate și olograf, și ulterior transmise prin sistemul e-DAI.
În continuare, Președintele ANI a adus la cunoștința membrilor că au fost formulate un număr de 180 de
solicitări scrise pentru oferirea suportului în folosirea sistemului e-DAI.
O altă problemă ridicată se referă la persoanele responsabile care refuză să înregistreze deponenții care
doresc să aibă cont și să depună declarațiile prin sistemul electronic, invocând faptul că această obligație se va
institui de la 1 ianuarie 2022.
Domnul MOISE a reiterat faptul că ulterior centralizării acestor probleme, ANI a luat în calcul declanșarea
din luna septembrie a unei activități de informare la nivelul prefecturilor, consiliilor județene, ministerelor în
vederea transmiterii către structurile deconcentrate și instituțiilor din fiecare județ și către înregul aparat
guvernamental, cu privire la obligativitatea înrolării în sistem și depunerii declarațiilor prin platforma e-DAI .
Având în vedere toate aspectele menționate anterior, domnul Florin-Ionel MOISE a precizat faptul că se
are în vedere o propunere legislativă de modificare a Legii nr. 176/2010 și a Legii nr. 105/2020, care să vină în
întâmpinarea tuturor problemelor și sincopelor identificate, și a solicitat membrilor CNI susținerea acestui
demers. Totodată, Președintele ANI a precizat faptul că propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 176/2010
și a Legii nr. 105/2020 va fi pusă la dispoziția Consiliului.
Domnul Bogdan GĂUREAN a susținut demersul prezentat de domnul Florin MOISE.
În continuare, domnul Sergiu ȚÂRA a solicitat lămuriri cu privire la sancțiunile aplicabile persoanelor
responsabile și deponenților, în situația nerespectării prevederilor legale referitoare la depunerea electronică a
declarațiilor de avere și de interese.
Față de acestea, domnul MOISE a precizat faptul că în Legea nr. 176/2010 sunt prevăzute sancțiuni
aplicabile, de la 50 la 2.000 Lei. Prin introducerea obligațiilor prevăzute de propunerea legislativă menționată
anterior, sancțiunea se va transcrie și în cazul nerespectării prevederilor legale referitoare la depunerea
electronică a declarațiilor.
Doamna Luminița TULEAȘCĂ a susținut demersul prezentat de domnul Florin MOISE și a solicitat
transmiterea propunerii legislative de modificare a Legii nr. 176/2010 și a Legii nr. 105/2020 către membrii CNI,
așa cum a fost agreat.
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Totodată, domnul MOISE a precizat faptul că ANI depune toate diligențele necesare înlesnirii procesului
de depunere și completare electronică a declarațiilor de avere și de interese, prin oferirea de materiale
informative sub forma unor tutoriale video interactive, dar și prin oferirea asistenței persoanelor interesate.
În final, membrii CNI au hotărât adoptarea unei poziții oficiale referitoare la propunerea legislativă de
modificare a Legii nr. 176/2010 și a Legii nr. 105/2020 la următoarea ședință, ulterior consultării materialului
pus la dispoziție de către Agenția Națională de Integritate.

Punctul 2

Diverse
La acest punct al ordinii de zi, domnul Sergiu ȚÂRA a adus în discuție sesizarea transmisă Consiliului și
care, conform procedurii, a fost redirecționată Agenției, acest aspect fiind adus și la cunoștința petentului.
Totodată, membrii CNI au agreat discutarea aspectelor referitoare la posibilitatea stabilirii unor viitoare
relații de colaborare cu Consiliul de Integritate din Moldova la următoarea ședință.
În final, membrii Consiliului au propus analizarea la ședința următoare a posibilității desfășurării unei
ședințe a Consiliului Național de Integritate într-o altă locație.
Domnul Sergiu ȚÂRA a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în
data de 09 septembrie 2021, orele 12:00, în sistem online, cu următoarea ordine de zi:

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.

Sergiu ȚÂRA,
Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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