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La şedinţa din data de 26 mai 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.

Entitatea reprezentată
Grupul parlamentar PSD din
Senat
Grupul parlamentar PNL din
Senat
Grupul parlamentar USR din
Senat
Grupul parlamentar UDMR
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
PETER
PREZENTĂ
ZSUZSANNA

MEMBRU SUPLEANT
Situaţia
Nume
prezenţei
Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

CHIRILĂ FEODOR

PREZENT

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

Vacant

-

MIRON VIOREL

PREZENT

ŢÂRA SERGIU

PREZENT

DEACONESCU
CYNTHIA
CARMEN

PREZENTĂ

MARIN LILIA

PREZENTĂ

Vacant
Vacant

-

-

Vacant

Vacant

-

14.

Asociaţiile Magistraţilor

Vacant

-

Vacant

15.

Organizaţiile
societăţii civile

MITICĂ COSTIN

PREZENT

Vacant

Ședința a fost condusă de domnul Sergiu ȚÂRA, Președintele Consiliului Național de Integritate.
SECRETARIATUL CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE
Adresă: B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, cod poştal: 010661, sector 1, Bucureşti – România
Telefon: + 40 37 206 98 22; Fax: + 40 37 206 98 88; E-mail: secretariat.cni@integritate.eu; Website: www.integritate.eu
1/3

-

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
La ședința din data de 26 mai 2021 a participat și conducerea Agenției Naționale de Integritate, reprezentată
de domnul Florin-Ionel MOISE, Vicepreședinte.
În deschiderea ședinței, domnul Florin MOISE a prezentat membrilor Consiliului ultimele noutăți privind
activitatea desfășurată de Agenție.
În acest sens, Vicepreședintele Agenției a comunicat membrilor faptul că în data de 17 mai a fost lansată
platforma online „e-DAI”, prin intermediul căreia persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr.
176/2010, cu modificările și completările ulterioare, vor putea completa și depune declarațiile de avere și de
interese în format digital.
Astfel, domnul MOISE a precizat faptul că impactul la nivel național ca urmare a lansării platformei a fost
unul pozitiv, chiar în lipsa unei activități intense de promovare. De asemenea, după prima săptămână de la lansare,
au fost înscrise în sistem 250 de instituții și transmise 119 declarații de avere și de interese. Totodată, numărul total
al solicitărilor de înrolare a fost însă mult mai mare, întrucât au existat și solicitări de înrolare a deponenților, nu
doar a persoanelor responsabile din cadrul instituțiilor.
În continuare, Vicepreședintele ANI a precizat faptul că în perioada imediat următoare va fi demarată o
activitate de promovare intensă, prin transmiterea de adrese către prefecturi, consilii județene, instituții
deconcentrate, ministere, astfel încât să fie înrolate în platformă un număr cât mai mare de persoane. În plus, domnul
Florin MOISE a subliniat faptul că până la finalul anului 2021, utilizarea platformei e-DAI este opțională, aceasta
devenind o obligație începând cu anul 2022.
Totodată, Vicepreședintele Agenției a precizat faptul că în prezent, ANI dispune de capacitatea de a oferi
asistență tehnică fiecărei persoane, dar acesta se va dovedi un proces dificil în situația în care toate persoanele vor
solicita înrolarea în apropierea împlinirii termenului de depunere a declarațiilor din luna iunie 2022.
Cu referire la declarațiile de avere și de interese aparținând Vicepreședintelui Agenției și membrilor
Consiliului, domnul MOISE a precizat faptul că se așteaptă înrolarea deponenților de către persoana responsabilă cu
implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese din cadrul Senatului României.
De asemenea, domnul Florin MOISE a precizat faptul că prin utilizarea platformei e-DAI, se evită contactul
fizic și deplasările inutile, astfel că orice persoană care deține o semnătură electronică calificată, poate încheia acest
flux exclusiv digital, iar persoanele care nu dețin o astfel de semnătură, pot descărca și semna olograf declarațiile și
apoi transmite prin intermediul e-DAI, aceasta fiind o posibilitate doar până la sfârșitul anului 2021.
În plus, domnul Florin MOISE a reamintit membrilor faptul că termenul legal de depunere a declarațiilor de
avere și de interese anuale este 15 iunie.
Față de cele prezentate, Președintele Consiliului a menționat faptul că ar fi util ca adresele de informare în
vederea înrolării în platforma e-DAI să fie transmise și către structurile asociative, pentru a avea cât mai multe canale
de diseminare.
În acest context, Vicepreședintele Agenției a precizat faptul că vor fi transmise adrese către toate structurile
asociative care dețin toate informațiile, întrucât ar fi dificilă transmiterea de adrese către fiecare primărie în parte,
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însă prin intermediul structurilor asociative, al prefecturilor și consiliilor județene, informația va fi diseminată în
fiecare colț al țării.
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. Proceduri privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de

Integritate ;
2. 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 22 aprilie 2021.
PROCESUL VERBAL A FOST APROBAT ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
Punctul 1

Proceduri privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate
În continuare, membrii CNI au dezbătut următoarele proceduri privind concursul sau examenul pentru
ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, conform calendarului de concurs.
De asemenea, domnul Sergiu ȚÂRA a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să
aibă loc în data de 07 iunie 2021, începând cu ora 12.00, la sediul Agenției Naționale de Integritate, cu următoarea
ordine de zi:

1. Proceduri privind concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de
Integritate ;
2. Diverse.
Sergiu ȚÂRA,

Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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