CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI

PROCES-VERBAL
AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE,
DESFĂŞURATĂ ÎN SISTEM ONLINE,
LUNI, 08 FEBRUARIE 2021

La şedinţa din data de 08 februarie 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
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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 08 februarie 2021 a participat și conducerea Agenției Naționale de Integritate,
reprezentată de domnul Florin-Ionel MOISE, Vicepreședinte.
Președintele Consiliului a adus la cunoştinţa membrilor Consiliului Național de Integritate punctele înscrise
pe ordinea de zi. Astfel, a fost supusă la vot ordinea de zi a şedinţei, după cum urmează:
1. Aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de
președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate;
2. Diverse.

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

Punctul 1

Aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte
și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate
La acest punct al ordinii de zi, Președintele Consiliului Național de Integritate a precizat faptul că în cadrul
ultimei ședințe extraordinare care a avut loc vineri, 05 februarie 2021, au fost dezbătute și votate o serie de
propuneri asupra regulamentului de concurs, sub aspectul protecției datelor cu caracter personal ale candidaților,
precum și al asigurării accesului la informațiile de interes public.
În acest context, domnul Sergiu ȚÂRA a subliniat necesitatea identificării unei soluții care să asigure atât
accesul publicului la informații, care va avea un interes clar legat de concurs, cât și să ofere protecția datelor cu
caracter personal ale candidaților.
Astfel, Președintele Consiliului a adus în discuție propunerea formulată de doamna Luminița TULEAȘCĂ
anterior actualei ședințe, menționând faptul că aceasta îndeplinește ambele deziderate.
Față de această propunere, domnul ȚÂRA a precizat faptul că are câteva amendamente, menite să clarifice
anumite aspecte care ar putea ridica semne de întrebare. În acest sens, Președintele CNI a propus modificarea
articolului 8, alin. (2), după cum urmează: publicarea numelui și a prenumelui candidaților cu mențiunea „admis” și
„respins” la proba de verificare a dosarelor precum și publicarea numelui și a prenumelui candidaților cu mențiunea
„admis” și „respins” la proba scrisă; în cazul candidaților admiși se vor publica și punctajele, cu anonimizarea
numelui, iar candidaților respinși li se va comunica individual punctajul, în situația în care doresc să depusă
contestație; în ceea ce privește proba interviului, se vor publica rezultatele cu mențiunea „admis” și „respins”, iar
rezultatul final va cuprinde numele candidatului care a obținut punctajul final cel mai mare și mențiunea „admis”.
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Doamna Luminița TULEAȘCĂ a precizat faptul că este de acord cu propunerea domnului ȚÂRA și a precizat
faptul că în acest sens, teza a doua a propunerii formulate anterior ședinței se va modifica astfel: „ Punctajele

individuale obținute de fiecare candidat declarat admis pentru fiecare proba a concursului se comunică în sistem
anonimizat, cu menționarea codului unic al candidatului, prin afişare la locul prevăzut în anunţul de concurs pentru
depunerea dosarelor de candidatură, precum şi prin publicare pe pagina de internet a Agenţiei ”, respectiv prin
introducerea sintagmei „declarat admis”.
Raportat la cele menționate de doamna TULEAȘCĂ, domnul Sergiu ȚÂRA a propus detalierea mai pe larg a
acestui alineat, pentru fiecare probă în parte, astfel încât procedura să fie clară și transparentă, iar în cazul în care
este necesar, să fie introduse mai multe alineate, pentru a clarifica aspectele care vor fi publice și cele care vor fi
anonimizate.
În plus, domnul ȚÂRA a subliniat faptul că această nouă propunere asigură atât protecția datelor cu caracter
personal, cât și accesul la informațiile de interes public și în acest sens, a propus supunerea la vot a acestei variante,
adresând rugămintea Secretariatului Consiliului de a redacta forma finală agreată. Totodată, președintele CNI a
solicitat membrilor să depună ultimele observații, astfel încât proiectul de regulament să fie supus dezbaterii publice
în cursul zilei următoare.
Totodată, doamna Luminița TULEAȘCĂ a precizat că a transmis anterior ședinței și o serie de modificări de
formă asupra regulamentului, cu precizarea că a propus eliminarea celei de-a doua părți a declarației de
consimțământ, astfel că va fi menținut doar consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, iar în
cazul în care candidatul bifează că nu este de acord cu această prelucrare, va fi declarat respins.
În sensul celor discutate, Președintele Consiliului Național de Integritate a supus votului propunerea de
modificare a Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte
și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL DE
INTEGRITATE.
Având în vedere rezultatul votului, domnul ȚÂRA a reiterat faptul că proiectul regulamentului va fi supus
dezbaterii publice, în conformitate cu dispozițiile art. 7, alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică.
De asemenea, Președintele CNI a propus transmiterea unei reveniri către Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin care să se solicite punctul de vedere al instituției cu
privire la proiectul regulamentului supus dezbaterii publice, din perspectiva prelucrării și asigurării protecției
datelor cu caracter personal.
În continuare, Președintele Consiliului Național de Integritate a supus spre aprobare procesul‐verbal al
ședinței extraordinare CNI din data de 05 februarie 2021, orele 12:00.
PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL 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
3/5

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
SECRETARIAT CNI
Punctul 2

Diverse
La acest punct al ordinii de zi, domnul Sergiu ȚÂRA a propus ca ulterior aprobării Regulamentului de
concurs, să se demareze elaborarea calendarului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea
funcției de președinte al Agenției Naționale de Integritate și în acest context, a precizat faptul că procedura de
concurs ar putea fi declanșată începând cu mijlocul lunii martie.
Față de acestea, doamna Luminița TULEAȘCĂ a propus elaborarea calendarului de concurs prin intermediul
corespondenței electronice, în măsura în care nu este necesar ca aceste dezbateri să aibă loc în cadrul ședințelor.
Domnul ȚÂRA a precizat faptul că variantele de calendar transmise la finalul anului 2020 nu mai sunt fezabile
în contextul actual, iar calendarul de concurs va trebui aprobat doar în cadrul unei ședințe a Consiliului.
Față de cele dezbătute, Vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate a mulțumit membrilor pentru
eforturile depuse și pentru timpul pus la dispoziție pentru reglarea acestor probleme și a precizat faptul că a fost
necesar un număr semnificativ de ședințe pentru definitivarea regulamentului de concurs. În plus, domnul Florin
MOISE a precizat faptul că la prima vedere, proiectul regulamentului ar rămâne în dezbatere publică până în a doua
jumătate a lunii martie, iar ulterior, este necesară organizarea unei ședințe a Consiliului pentru aprobarea finală a
regulamentului, ca urmare a punctelor de vedere depuse. De asemenea, în funcție de parcurgerea acestor etape,
Secretariatul CNI va elabora un model de calendar de concurs care să fie dezbătut și ulterior adoptat de membrii
Consiliului.
De asemenea, domnul Sergiu ȚÂRA a precizat faptul că există o serie de subiecte rămase restante în
activitatea Consiliului, între care analizarea cadrului legislativ de integritate.
S-a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în luna martie 2021.
În continuarea dezbaterilor cu privire la regulamentul de concurs, domnul Sergiu ȚÂRA a reiterat
rugămintea către Secretariatul Consiliului de a retransmite membrilor forma agreată a articolului 8, pentru ultimele
observații.
În plus, reprezentatul Secretariatului CNI a precizat faptul că ulterior supunerii dezbaterii publice și
aprobării Regulamentului, acesta trebuie publicat în Monitorul Oficial al României, astfel încât concursul pentru
funcția de președinte ANI ar putea fi declanșat spre finalul lunii martie.
Față de aceste precizări, domnul ȚÂRA a adresat rugămintea Secretariatului Consiliului de a elabora un
model de calendar.
În final, Președintele CNI a precizat faptul că Senatul României a reinițializat procedura de completare a
Consiliului Național de Integritate și în acest sens, a mulțumit Vicepreședintelui ANI, precum și doamnei Luminița
TULEAȘCĂ pentru eforturile depuse în acest sens, exprimându-și totodată speranța că la următoarea ședință,
Consiliul își va desfășura lucrările într-o formulă completă sau mai extinsă.
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Totodată, domnul Florin MOISE a precizat faptul că, în conformitate cu anunțul Senatului României, termenul
de depunere a candidaturilor pentru funcțiile de membri ai Consiliului Național de Integritate este data de 01 martie
și și-a exprimat speranța ca până la următoarea ședință să fie numiți membri titulari și supleanți pentru pozițiile
vacante din cadrul Consiliului.

Sergiu ȚÂRA,

Preşedinte,
Consiliul Naţional de Integritate
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