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PREAMBUL	
	

Prezentul	 raport	 cuprinde	 sinteza	 celor	mai	 importante	 activități	 desfășurate	 de	 Consiliul	 Național	 de	
Integritate	în	perioada	noiembrie	2010	‐	noiembrie	2014,	în	contextul	îndeplirii	mandatului	conferit	de	legislația	
în	 vigoare,	 precum	 și	 a	 implementării	 obiectivelor	 stabilite	 prin	 intermediul	 Mecanismului	 de	 Cooperare	 și	
Verificare	și	al	Documentului	strategic	privind	activitatea	Consiliului	Național	de	Integritate	2011	‐	2014.	

Pe	 parcursul	 celui	 de‐al	 doilea	 mandat,	 cele	 mai	 importante	 repere	 ale	 activității	 desfășurate	 au	 fost	
reprezentate	de:	

	
 Îndeplinirea	rolului	de	garant	al	independenței	A.N.I.;	

 Eficientizarea	comunicării	și	întărirea	relației	de	încredere	între	C.N.I.	și	A.N.I.;	

 Continuarea	monitorizării	activității	Agenției	Naționale	de	Integritate;	

 Susținerea	demersurilor	Agenției	în	vederea	îmbunătățirii	cadrului	legislativ	și	obținerii	resurselor	

necesare	desfășurării	activității	în	condiții	optime;	

 Analizarea	și	aprobarea	Rapoartelor	trimestriale	și	anuale	emise	de	A.N.I.;	

 Analizarea	 Rapoartelor	 de	 audit	 extern	 independent	 și	 urmărirea	 implementării	 recomandărilor	

formulate	în	acestea;	

 Urmărirea	implementării	obiectivelor	C.N.I.	și	A.N.I.	stabilite	prin	Strategia	Națională	Anticorupție	2012	

‐	2015;	

 Desfășurarea	activității	de	evaluare	în	conformitate	cu	art.	381	din	Legea	144/2007;	

 Continuarea	proceselor	de	transparentizare	şi	eficientizare	a	activităţii	Consiliului.	

BAZA	LEGALĂ	

	
1 	 Legea	 nr.	 176	 din	 1	 septembrie	 2010	 ‐	 privind	 integritatea	 în	 exercitarea	 funcţiilor	 şi	 demnităţilor	

publice,	 pentru	modificarea	 şi	 completarea	 Legii	 nr.	 144/2007	privind	 înfiinţarea,	 organizarea	 şi	 funcţionarea	
Agenţiei	Naţionale	de	Integritate,	precum	şi	pentru	modificarea	şi	completarea	altor	acte	normative	 Publicată	în	
Monitorul	Oficial	al	României,	Partea	I,	nr.	621	din	2	septembrie	2010 ;	

2 	Legea	nr.	144	din	21	mai	2007	 ‐	privind	 înfiinţarea,	organizarea	şi	 funcţionarea	Agenţiei	Naţionale	de	
Integritate,	republicată	și	modificată	prin	Legea	nr.	176/2010	 Publicată	în	Monitorul	Oficial	al	României,	partea	
I,	nr.	535	din	3	august	2009 ;		

3 	Hotărârea	Senatului	nr.	24	din		1	noiembrie	2010	privind	numirea	unor	membri	ai	Consiliului	Naţional	
de	Integritate	 Publicată	în	Monitorul	Oficial	al	României,	Partea	I,	nr.	730	din	2	noiembrie	2010 ;	

4 	 Hotărârea	 nr.	 9	 din	 9	 noiembrie	 2011	 privind	 numirea	 unor	 membri	 ai	 Consiliului	 Naţional	 de	
Integritate;	

5 	 Hotărârea	 Senatului	 nr.	 27	 din	 11	 septembrie	 2012	 privind	 numirea	 unui	 membru	 titular	 şi	 a	 unui	
membru	supleant	al	Consiliului	Naţional	de	Integritate;	

6 	Hotărârea	 Senatului	 nr.	 20	 din	 17	martie	 2014	 privind	 numirea	 unui	membru	 supleant	 al	 Consiliului	
Naţional	de	Integritate;	

7 	Regulamentul	de	organizare	și	funcţionare	a	Consiliului	Naţional	de	Integritate.		
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CADRUL	GENERAL	DE	FUNCȚIONARE	

	
Consiliul	Naţional	de	Integritate	este	organismul	reprezentativ,	aflat	sub	control	parlamentar	exercitat	de	

Senat,	cu	activitate	nepermanentă,	care	îndeplineşte	atribuţiile	prevăzute	de	lege.	
	
Consiliul	Național	 de	 Integritate	 este	 format	 pe	 principiul	 reprezentării	 egale	 a	 tuturor	 categoriilor	 de	

persoane	supuse	verificărilor,	membrii	 acestuia	 având	obligaţia	 ca,	 în	exercitarea	atribuţiilor	 ce	 le	 revin,	 să	 se	
abţină	 de	 la	 exprimarea	 sau	manifestarea	 publică	 a	 convingerilor	 politice	 privind	 activitatea	 Consiliului	 sau	 a	
Agenţiei.	Tot	astfel,	membrii	Consiliului	nu	vor	 favoriza	vreun	partid	politic	 sau	vreo	organizaţie	căreia	 îi	 este	
aplicabil	acelaşi	regim	juridic	ca	şi	partidelor	politice.	

	
Din	punct	de	vedere	al	reprezentativităţii,	membrii	Consiliului	sunt	desemnaţi,	după	cum	urmează:		

	 a 	 câte	 un	 membru	 desemnat	 de	 către	 fiecare	 grup	 parlamentar	 din	 Senat,	 plus	 grupul	 minorităţilor	
naţionale	din	Camera	Deputaţilor;	

	 b 	un	reprezentant	al	Ministerului	 Justiţiei	 şi	Libertăţilor	Cetăţeneşti	 şi	un	reprezentant	al	Ministerului	
Finanţelor	Publice;	

	 c 	 un	 reprezentant	 al	 Uniunii	 Naţionale	 a	 Consiliilor	 Judeţene	 din	 România,	 desemnat	 de	 adunarea	
generală,	potrivit	statutului;	

	 d 	 un	 reprezentant	 al	 Asociaţiei	 Municipiilor	 din	 România,	 desemnat	 de	 adunarea	 generală,	 potrivit	
statutului;	

	 e 	 un	 reprezentant	 al	 Asociaţiei	 Oraşelor	 din	 România,	 desemnat	 de	 adunarea	 generală,	 potrivit	
statutului;	

	 f 	 un	 reprezentant	 al	 Asociaţiei	 Comunelor	 din	 România,	 desemnat	 de	 adunarea	 generală,	 potrivit	
statutului;	

	 g 	un	reprezentant	al	înalţilor	funcţionari	publici	şi	un	reprezentant	al	funcţionarilor	publici,	desemnaţi	
de	Agenţia	Naţională	a	Funcţionarilor	Publici;	

	 h 	un	reprezentant	desemnat	de	comun	acord	de	asociaţiile	magistraţilor,	legal	constituite;	
	 i 	un	reprezentant	desemnat	de	organizaţiile	societăţii	civile,	 legal	constituite,	cu	activitate	 în	domeniul	

drepturilor	omului,	juridic	sau	economico‐financiar.	
	
Poate	 fi	 numită	 în	 funcţia	 de	membru	 al	 Consiliului	 Naţional	 de	 Integritate	 persoana	 care	 îndeplineşte	

cumulativ	următoarele	condiţii:	
	
a 	este	cetăţean	român;	
b 	are	capacitate	deplină	de	exerciţiu;	
c 	are	studii	superioare	atestate	în	condiţiile	legii;	
d 	nu	a	 fost	agent	sau	colaborator	al	 serviciilor	de	 informaţii	 înainte	de	anul	1990,	nu	a	 fost	şi	nu	este	

lucrător	operativ,	inclusiv	acoperit,	informator	sau	colaborator	al	serviciilor	de	informaţii;	
e 	nu	s‐a	constatat	în	mod	definitiv	că	s‐a	aflat	într‐o	stare	de	incompatibilitate,	în	conflict	de	interese	sau	

că	ar	fi	existat	diferenţe	semnificative	mai	mari	de	10.000	de	Euro;	
f 	nu	a	fost	condamnat	pentru	infracţiuni	săvârşite	cu	intenţie,	pentru	care	nu	a	intervenit	reabilitarea,	şi	

nu	are	cazier	fiscal;	
g 	este	apt	din	punct	de	vedere	medical	şi	psihologic	pentru	exercitarea	funcţiei.	
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Consiliul	Național	de	Integritate	are	următoarele	atribuţii:		
	
‐	propune	Senatului	numirea	şi	revocarea	din	funcţie	a	Preşedintelui	şi	Vicepreşedintelui	Agenţiei;	
‐	constată	suspendarea	din	funcţie	a	Preşedintelui	şi	Vicepreşedintelui	Agenţiei;	
‐	 aprobă	 prin	 hotărâre	 regulamentele	 de	 organizare	 şi	 funcţionare	 ale	 Consiliului,	 ale	 comisiilor	

Consiliului,	precum	şi	norme	interne	de	conduită;	
‐	 aprobă	 regulamentul	 de	 desfăşurare	 a	 concursului	 sau	 examenului	 pentru	 numirea	 în	 funcţie	 a	

Preşedintelui	 şi	 Vicepreşedintelui	 Agenţiei,	 precum	 şi	 tematica	 de	 concurs	 şi	 componenţa	 comisiilor	 pentru	
organizarea	 concursului	 sau	 examenului,	 elaborarea	 subiectelor,	 corectarea	 lucrărilor	 şi	 soluţionarea	
contestaţiilor,	adoptând	hotărâri	în	acest	sens;	

‐	analizează	informările	şi	rapoartele	pe	care	le	prezintă	Preşedintele	Agenţiei,	referitoare	la	activitatea	
acesteia,	trimestrial	sau	ori	de	câte	ori	sunt	cerute	de	Consiliu,	prin	Preşedintele	acestuia;	

‐	 formulează	 recomandări	 referitoare	 la	 strategia	 şi	 activitatea	 Agenţiei	 de	 evaluare	 a	 averilor,	 a	
conflictelor	de	interese	şi	a	incompatibilităţilor;	

‐	 analizează	 raportul	 anual	 de	 audit	 extern	 independent	 prevăzut	 la	 art.	 33:	 „ 1 	 Raportul	 de	 audit	 se	
întocmeşte	în	primele	3	luni	ale	anului	şi	cuprinde,	în	mod	obligatoriu,	recomandări	privind	modul	de	îndeplinire	
a	atribuţiilor	manageriale,	organizarea	eficientă,	 comportamentul	şi	comunicarea,	asumarea	responsabilităţilor	
de	 către	 conducerea	 Agenţiei,	 precum	 şi	 recomandări	 privind	 necesitatea	 de	 reducere	 sau,	 după	 caz,	 de	
suplimentare	 a	 posturilor	 Agenţiei.	 2 	 În	 termen	 de	 maximum	 5	 zile	 de	 la	 primirea	 raportului	 de	 audit	
preşedintele	Agenţiei	procedează	la	comunicarea	acestuia	Consiliului	Naţional	de	Integritate”;	

‐	înaintează	Senatului,	anual	şi	ori	de	câte	ori	consideră	necesar,	un	raport	despre	activitatea	Agenţiei.	
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ACTIVITATEA	CONSILIULUI	NAŢIONAL	DE	INTEGRITATE	ÎN	PERIOADA	2010	‐	2014		
NOIEMBRIE	2010	‐	PREZENT 	

	
	

Entitatea	
Reprezentată	

MEMBRU	TITULAR MEMBRU	SUPLEANT

Nume/Prenume		 Data	
numirii

Încheierea	
mandatului

Nume/Prenume	 Data	
numirii	

Încheierea	
mandatului	

Grupul	parlamentar	
PSD	din	Senat		

TEODOROIU	
Simona‐Maya	

01.11.2010 01.11.2014 OPRE	Ancuța	
Gianina

01.11.2010 01.11.2014

Grupul	parlamentar	
PNL	din	Senat	

AVRAMESCU	
Arin	Alexandru		

01.11.2010 01.11.2014 BOURCEANU	
Septimiu	Sebastian		

01.11.2010 01.11.2014

Grupul	parlamentar	
PDL	din	Senat	

CURT 	
Cynthia	Carmen		

01.11.2010 01.11.2014 ŞTEFĂNIE	Adina	
Ileana

01.11.2010 01.11.2014

Grupul	parlamentar			
UNPR	din	Senat	

SAFTA	Andreea	 01.11.2010 01.11.2014 ŞOLGA
Ion	Constantin		

01.11.2010 Demisie

			
Grupul	parlamentar		
UDMR	din	Senat	

	
	

PETER	
Zsuzsanna			

01.11.2010 01.11.2014
PARA	Lorant

01.11.2010 Demisie

ISTVAN	Gaspar	 17.03.2014 Demisie

Grupul	parlamentar	
al	minorităţilor	
naţionale	din	

Camera	Deputaţilor	

TĂNASE	
Tiberius‐Florin	

01.11.2010 01.11.2014 LETEA	Crina	
Mihaela

01.11.2010 01.11.2014

Ministerul	Justiției	 BARAC	Lidia		 01.10.2010 Demisie TĂNĂSESCU	Gabriel	 01.11.2010 Demisie
Silviu	Gabriel	

BARBU	
11.09.2012 01.11.2014 Alina	BARBU 11.09.2012 01.11.2014

Ministerul	
Finanţelor	Publice	

DEACONU	
Octavian	Teodor	

01.11.2010 Demisie BENDAŞ	Sabina	
Amalia

01.11.2010 Demisie

BĂNESCU	
Dragoş	Ionuţ	

09.11.2011 01.11.2014 TEODORU	Daniela		 09.11.2011 01.11.2014

Asociaţia	Oraşelor	
din	România	

CHIRIŢĂ	
Ionel

01.11.2010 01.11.2014 GHIȚĂ	Sorin	Ionel	 01.11.2010 01.11.2014

Asociaţia	
Comunelor	din	

România	

DRĂGHICI	
Emil

01.11.2010 01.11.2014 BĂLĂCEANU	Elis‐
Bianca

01.11.2010 Demisie

Agenţia	Naţională	a	
Funcţionarilor	
Publici	–	înalţi	

funcţionari	publici	

BONDI	
Gyongyike	

01.11.2010 01.11.2014 DEZSI
Attila

01.11.2010 Demisie

Organizaţiile	
societăţii	civile	

VRABIE	
Răzvan	Codru	

01.11.2010 Demisie Vacant ‐	 ‐

Asociaţia	
Municipiilor	din	

România	

LOHAN	Decebal	 01.11.2010 01.11.2014 ŢUGUREL	Marius	
Cristian

01.11.2010 01.11.2014

Agenţia	Naţională	a	
Funcţionarilor	

Publici	–	funcţionari	
publici	

NICULESCU	
Marian	

01.11.2010 01.11.2014 Paula	NICOLESCU	 01.11.2010 01.11.2014
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MECANISMUL	DE	COOPERARE	ȘI	VERIFICARE	
	

Obiectivele	stabilite	prin	Mecanismul	de	Cooperare	și	Verificare	au	fost	fundamentale	în	ceea	ce	privește	
măsurile	 strategice	 asumate	 și	 implementate	 de	 către	membrii	 Consiliului	Național	 de	 Integritate	 în	 perioada	
2010	‐	2014.	La	data	preluării	mandatului	de	către	noul	Consiliu,	în	luna	noiembrie	2010,	rapoartele	MCV	emise	
de	către	Comisia	Europeană	notau	faptul	că	rolul	C.N.I.	nu	era	exercitat	„în	mod	eficient”.	

		

	

	

	

	
Astfel,	rolul	noului	Consiliului	pentru	perioada	2010	‐	2014	s‐a	axat	pe	corijarea	acestor	deficiențe	prin	

identificarea	 și	 adoptarea	 unui	 set	 de	măsuri	 strategice	 care	 să	 eficientizeze	 activitatea	 C.N.I.	 În	 același	 timp,	
principala	provocare	a	Consiliului	a	constat	în	îndeplinirea	rolului	de	garant	al	independenței	Agenției,	în	sensul	
de	 a	 acționa	 ca	 o	 interfață	 a	 Agenției	 împotriva	 oricărei	 presiuni	 externe	 ce	 ar	 putea	 fi	 exercitată	 de	 entităţi	
publice	 sau	 private,	 cu	 respectarea,	 în	 acelaşi	 timp,	 a	 independenţei	 operaţionale	 a	 acestei	 autorităţi	
administrative	autonome.	

	

	

	

	

	

 
 

	

. 
	

	

Potrivit	rapoartelor	MCV	emise	în	perioada	2011	‐	2014,	Consiliul	și‐a	îndeplinit	obiectivele	propuse	atât	
prin	Documentul	strategic	 adoptat	în	2011 ,	cât	și	cele	stabilite	prin	Mecanismul	de	Cooperare	și	Verificare.	

	

„The	CNI	has	not	been	able	 to	act	as	an	 interface	between	ANI	and	politics	and	was	not	able	 to	
shield	the	agency	from	political	accusations	and	promote	its	development”	
	

Raport	MCV	(tehnic)	‐	20	iulie	2010	
	
„rolul	Consiliului	Național	de	Integritate	(CNI)	de	organ	de	control	al	ANI	nu	a	fost	exercitat	în	mod	
eficient”	

Raport	MCV	(intermediar)	‐	23	martie	2010	

„Consiliul	Național	de	Integritate	și‐a	dovedit	valoarea	de	organism	de	supraveghere	capabil	să	
explice	mandatul	ANI	și	să	intervină	public	atunci	când	e	necesar”	
	

Raport	MCV	‐	22	ianuarie	2014	
	

„În	 2013,	 când	 ANI	 (și	 CNI	 însuși)	 s‐a	 confruntat	 cu	 atacuri,	 uneori	 puternice,	 din	 partea	
politicienilor	 și	 a	 mass‐media,	 Consiliul	 a	 continuat	 să	 sprijine	 ANI	 și	 activitatea	 acesteia,	
apărând	ANI	de	critici	și	intervenind	în	mod	proactiv	în	Parlament.	Acest	lucru	s‐a	întâmplat	în	
special	 în	cazurile	 în	care	Parlamentul	a	contestat	hotărârile	 instanțelor	privind	deciziile	ANI.	
Consiliul	s‐a	pronunțat,	de	asemenea,	în	favoarea	majorării	bugetului	ANI”	
	

Raport	MCV	(tehnic)	‐	22	ianuarie	2014	
	
„Consiliul	 a	 dovedit	 că	 poate	 acționa	 asemenea	 unui	 instrument‐cheie	 pentru	 apărarea	
indepenței	Agenției,	protejarea	personalului	ANI	împotriva	presiunilor	externe”	
	

Raport	MCV	(tehnic)	‐	18	iulie	2012	
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În	 ceea	 ce	 privește	 dialogul	 cu	 experții	 Comisiei	 Europene,	 pe	 parcursul	 mandatului	 2010	 ‐	 2014,	
Președintele	Consiliului,	doamna	Cynthia	Carmen	Curt,	alături	de	mai	mulți	reprezentanți	ai	C.N.I.,	au	participat	
la	 șase	 întâlniri	 cu	 reprezentanții	 Comisiei	 Europene,	 în	 contextul	misiunilor	 de	 evaluare	 organizate	 în	 cadrul	
Mecanismului	de	Cooperare	și	Verificare.		

	În	 cadrul	 ședințelor	 publice	 ale	 C.N.I.,	 au	 fost	 analizate	 rapoartele	 publicate	 de	 Comisia	 Europeană	 în	
perioada	 2011	 ‐	 2014,	 privind	 progresele	 realizate	 de	 România	 în	 cadrul	 Mecanismului	 de	 Cooperare	 şi	
Verificare.	

În	 urma	 întâlnirii	 dintre	 Președintele	 Consiliului,	membrii	 C.N.I.	 și	 experţii	 Comisiei	 Europene	 în	 cadrul	
Misiunii	de	evaluare	ce	a	avut	loc	la	data	de	12	mai	2011,	reprezentanții	C.N.I.	au	prezentat,	în	plenul	Consiliului,	
un	 rezumat	 al	 discuțiilor	 purtate.	 Subiectele	 abordate	 au	 vizat	 clarificări	 privind	 competențele	 si	 limitele	
atribuțiilor	Consiliului	Național	de	Integritate,	precum	şi	cadrul	legislativ	potrivit	căruia	Consiliul	își	desfășoară	
activitatea.	

De	asemenea,	experții	Comisiei	Europene	au	fost	interesați,	în	principal,	de	rolul	Consiliului	Național	de	
Integritate	 în	 sprijinirea	 nevoilor	 bugetare	 ale	 Agenției	 Naționale	 de	 Integritate	 și	 de	 instrumentele	 de	 care	
Consiliul	 dispune	 în	 ceea	 ce	 privește	 înlăturarea	 dificultăților	 pe	 care	 le	 întâmpină	 Agenția	 Națională	 de	
Integritate	în	implementarea	atribuțiilor	sale.	

La	cea	de‐a	doua	întâlnire	cu	experţii	Comisiei	Europene	în	cadrul	Misiunii	de	evaluare	din	luna	noiembrie	
2011,	experții	au	fost	interesați	de	creșterea	vizibilității	C.N.I.	în	spațiul	public	și	de	modul	în	care	acesta	sprijină	
independența	 Agenției	 sub	 toate	 aspectele	 ei,	 precum	 și	 de	 consolidarea	 rolului	 Consiliului	 Național	 de	
Integritate.	Acest	fapt	a	generat	elaborarea	și	adoptarea	unor	documente	programatice	ale	C.N.I.,	care	au	ca	scop	
sprijinirea	Agenției	față	de	încercările	de	a	aduce	atingere	independenței	operaționale	a	A.N.I.	

În	cursul	anului	2012,	Președintele	C.N.I.,	doamna	Cynthia	Carmen	Curt,	împreună	cu	membrii	desemnați	
din	 cadrul	 Consiliului,	 au	 participat	 la	 o	 întânire	 cu	 experții	 Comisiei	 Europene,	 ce	 a	 avut	 loc	 la	 data	 de	 8	
noiembrie.	Subiectele	dezbătute	au	făcut	referire	 la	cele	mai	 importante	activități	ale	Consiliului,	rezultate	după	
publicarea	raportului	Comisiei	Europene	din	iulie	2012,	la	Strategia	Națională	Anticorupție	2012	‐	2015,	cât	și	la	
relația	 funcțională	 dintre	 Consiliul	 Național	 de	 Integritate	 și	 Agenția	 Națională	 de	 Integritate,	 mai	 ales	 din	
perspectiva	 procedurii	 operaționale	 privind	 îndeplinirea	 de	 către	 Consiliul	 Naţional	 de	 Integritate	 a	 rolului	 de	
garant	al	independenţei	Agenţiei	Naţionale	de	Integritate.	

	
	
	
	
	
În	 decursul	 anului	 2013,	 au	 avut	 două	 întâlniri	 de	 lucru	 între	 experții	 Comisiei	 Europene,	 Președintele	

C.N.I.,	doamna	Cynthia	Carmen	Curt,	 și	membrii	desemnați	din	cadrul	Consiliului,	 în	contextul	Mecanismului	de	
Cooperare	și	Verificare,	respectiv	în	luna	septembrie	și	în	luna	noiembrie.	În	cadrul	întâlnirilor,	a	fost	prezentată,	
succint,	 activitatea	 Consiliului	 pe	 parcursul	 anului	 2013,	 sub	 formă	 de	 raport.	 În	 același	 context,	 C.N.I.	 a	 fost	
susținut	și	încurajat	să	continue	activitatea	desfășurată.	

„Consiliul	a	dovedit	 că	poate	acționa	asemenea	unui	 instrument‐cheie	pentru	apărarea	 indepenței	Agenției,	
protejarea	personalului	ANI	împotriva	presiunilor	externe”	

Raport	MCV	(tehnic)	‐	18	iulie	2012
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Activitatea	Consiliului	a	fost	apreciată	în	Rapoartele	Comisiei	către	Parlamentul	European	și	Consiliu,	așa	
cum	 este	 evidențiat	 în	 raportul	 publicat	 în	 luna	 ianuarie	 2014:	 „Consiliul	 Național	 de	 Integritate	 și‐a	 dovedit	
valoarea	 de	 organism	 de	 supraveghere	 capabil	 să	 explice	mandatul	 ANI	 și	 să	 intervină	 public	 atunci	 când	 este	
necesar”.		

De	 asemenea,	 la	 data	 de	 25	 septembrie	 2014,	 Președintele	 C.N.I.,	 doamna	 Cynthia	 Carmen	 Curt,	 a	
participat	alături	de	mai	mulți	reprezentanți	din	cadrul	Consiliului	la	întâlnirea	cu	experții	Comisiei	Europene,	ce	
s‐a	desfășurat	la	sediul	Agenției	Naționale	de	Integritate,	în	contextul		misiunii	de	evaluare,	din	perioada	22	‐	26	
septembrie.	 Astfel,	 în	 cadrul	 ședinței	 Consiliului	 din	 data	 de	 29	 septembrie,	 Președintele	 C.N.I.	 a	 prezentat	
concluziile	 întâlnirii	 cu	 experții,	 întâlnire	 care	 s‐a	 axat,	 în	 principal,	 pe	 prezentarea	 celor	 mai	 importante	
activități	ale	Consiliului	pe	parcursul	celor	patru	ani	de	mandat.	

DECIZII		ALE		CONSILIULUI	NAȚIONAL	DE	INTEGRITATE	
	
	 Pe	 parcursul	mandatului	 2010	 ‐	 2014,	 Consiliul	 Național	 de	 Integritate	 a	 adoptat	 o	 serie	 de	 decizii	 și	
măsuri	 în	vederea	 îndeplinirii	atribuțiilor	conferite	de	 legislația	 în	vigoare,	 respectiv	de	exercitare	a	rolului	de	
garant	al	 independenței	Agenției,	de	susținere	a	demersurilor	pentru	adoptarea	bugetului	A.N.I.,	de	analizare	a	
activității	 insituției,	 cât	 și	 de	 evaluare	 a	 respectării	 regimului	 juridic	 al	 incompatibilităților,	 conflictelor	 de	
interese	și	al	dobândirii	licite	a	averilor	personalului	A.N.I.	

	
A  Adoptarea	Documentului	Strategic	privind	activitatea	Consiliului	Național	de	Integritate	în	perioada	

2011	‐	2014	

	
	 În	 ședința	 publică	 din	 18	 ianuarie	 2011,	 în	 scopul	 stabilirii	 unei	 strategii	 cu	 obiective	 specifice	 pentru	
îmbunătățirea	 activității	 C.N.I.,	 la	 propunerea	 Presedintelui	 C.N.I.,	 doamna	 Cynthia	 Carmen	 Curt,	 membrii	
Consiliului	 au	 dezbatut	 si	 au	 adoptat,	 în	 unanimitate,	 Hotărârea	 nr.	 1/18.01.2014,	 referitoare	 la	 Documentul	
strategic	privind	activitatea	Consiliului	Naţional	de	Integritate	 C.N.I. .	
	
	 	 În	lumina	criticilor	cuprinse	în	rapoartele	Comisiei	Europene	privind	progresele	înregistrate	de	România	
în	cadrul	Mecanismului	de	Cooperare	şi	Verificare	raportate	la	activitatea	Consiliului	Naţional	de	Integritate,	 la	
data	preluării	mandatului	 (noiembrie	2010),	 se	 impunea	 formularea	unei	viziuni	strategice,	 care	să	definească	
scopul	fundamental	al	acestui	organism	reprezentativ	şi	conturarea	unor	obiective	strategice	necesare	și	urgente.	
	
	 	 Documentul	strategic	al	C.N.I.	–	definirea	obiectivelor	specifice	și	a	direcțiilor	de	acțiune:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Obiectivul	nr.	1:	Eficientizarea	comunicării	şi	întărirea	relaţiei	de	încredere	între	C.N.I.	şi	A.N.I.	
 Direcţia	1:	conturarea	unor	proceduri	de	comunicare	şi	consolidare	a	încrederii		între	C.N.I.	şi	A.N.I.;	
 Direcţia	 2:	 Sprijinirea	 A.N.I.	 în	 realizarea	 unor	 demersuri	 pentru	 obţinerea	 resurselor	 necesare	 desfăşurării	 adecvate	 a	

activităţii;	
	
Obiectivul	nr.	2:	Realizarea	unei	monitorizări	eficiente	a	activităţii	A.N.I.	

 Direcţia	1:	emiterea	trimestrială	de	către	A.N.I.	a	unor	rapoarte	de	activitate,	conform	prevederilor	art.	38,	alin.	2,	lit.	e	din	
Legea	nr.	144/2007,	republicată;	

 Direcţia	2:	urmărirea	modului	şi	a	gradului	de	implementare	de	către	A.N.I.	a	recomandărilor	formulate	de	C.N.I.;	
 Direcţia	3:	adoptarea	unor	rapoarte	de	audit	extern	independent;	

	
Obiectivul	nr.	3:	Eficientizarea	activităţii	C.N.I.	

 Direcţia	1:	transparentizarea		şi	eficientizarea	activităţii	Consiliului.
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	 Obiectivele	și	direcțiile	menționate	au	fost	actualizate	anual	în	perioada	de	referință.	
	

B  Declanșarea	Procedurii	operaționale	privind	îndeplinirea	de	către	Consiliul	Naţional	de	Integritate	a
rolului	 de	 garant	 al	 independenţei	 Agenţiei	 Naţionale	 de	 Integritate,	 adoptată	 de	 Consiliu	 prin	 Hotărârea	 nr.	
7/31.11.2011	
		

În	perioada	2010	–	2014,	C.N.I.	a	declanșat	Procedura	operațională	privind	îndeplinirea	rolului	de	garant	al	
independenței	Agenției	în	șapte	cazuri.	

În	anul	2011,	conducerea	Agenției	a	solicitat	Consiliului	Național	de	Integritate	să	adopte	o	poziție	oficială	
față	de	intenția	Comisiei	juridice,	de	numiri,	disciplină	imunități	și	validări,	a	Comisiei	pentru	drepturile	omului,	
culte	 și	minorități	 și	 a	Comisiei	pentru	buget,	 finanțe,	 bănci,	 activități	 bancare	 și	piață	de	 capital	 de	 a	dezbate	
Raportul	 de	 activitate	 al	 managementului	 Agenției	 Naționale	 de	 Integritate	 pe	 anul	 2010,	 în	 vederea	 avizării	
acestuia,	fapt	ce	nu	face	obiectul	competențelor	acestor	Comisii,	potrivit	legislației	în	vigoare.	

Prin	 urmare,	 la	 data	 de	 22	 noiembrie	 2011,	 doamna	 Cynthia	 Carmen	 CURT,	 Președintele	 Consiliului, a	
participat	 la	 lucrările	comisiilor	reunite	‐	Comisia	 juridică,	de	numiri,	disciplină,	 imunităţi	şi	validări și	Comisia	
pentru	drepturile	omului,	culte	și	minorităţi	din	cadrul	Senatului	României.	Președintele	Consiliului	a	evidențiat	
faptul	 că	 numai	 Consiliul	 Național	 de	 Integritate	 este	 subordonat	 Senatului	 României,	 Agenția	 Națională	 de	
Integritate	 fiind	 o	 autoritate	 administrativă	 autonomă,	 care	 se	 bucură	 de	 independență	 operațională,	 singurul	
instrument	 prevăzut	 de	 lege	 prin	 care	 se	 poate	 evalua	 activitatea	 Agenției	 și	 a	 managementului	 acesteia fiind	
analizarea	Raportului	anual	de	audit	extern	independent în plenul	Consiliului Național	de	Integritate.

	
În	 luna	 iulie	 a	 anului	 2012,	 Consiliul	 a	 emis	 un	 comunicat	 de	 presă	 referitor	 la	 solicitarea	 adresată	

Parlamentului	României,	cu	privire	la	aplicarea	și	respectarea	hotărârii	Înaltei	Curți	de	Casație	și	Justiție,	precum	
și	 a	 actelor	 emise	 de	 Agenția	 Națională	 de	 Integritate,	 rămase	 definitive	 conform	 prevederilor	 legale,	 și	 care	
comportă	 consecințe	 juridice,	 cu	 privire	 la	 doi	 deputați,	 respectiv	 domnul	 Florin	 PÂSLARU	 și	 domnul	 Sergiu	
ANDON.	

Solicitarea	Consiliului	a	fost	adresată	având	în	vedere	votul	majoritar	exprimat	la	data	de	3	iulie	2012 de	
către	 Comisia	 juridică,	 de	 disciplină	 și	 imunități din	 Camera	 Deputaților,	 de	 respingere	 a	 solicitării	 Agenției	
Naționale	de	 Integritate	de	punere	 în	aplicare	a	deciziei	 Înaltei	Curți	de	Casație	și	 Justiție,	 în	cazul	deputatului	
Sergiu	ANDON,	și	a	raportului	de	evaluare	cu	caracter	definitiv,	în	cazul	deputatului	Florin	PÂSLARU.

	

De	 asemenea,	 în	 același	 context,	 la	 data	 de	 25	 octombrie	 2012,	 C.N.I.	 a	 solicitat	 Senatului	 României	
constatarea	încetării	de	drept	a	calităţii	de	senator	a	domnului	Mircea	Diaconu,	în	conformitate	cu	prevederile	art.	
7,	alin.	 1 	și	 3 	din	Legea	nr.	96/2006	privind	Statutul	deputaţilor	şi	al	senatorilor,	republicată.	

Solicitarea	Consiliului	a	avut	 în	vedere	necesitatea	respectării	 fără	 întârziere	a	Deciziei	nr.	3104	din	19	
iunie	2012	a	Înaltei	Curţi	de	Casaţie	şi	Justiţie,	irevocabilă,	prin	care	a	fost	respins	ca	nefondat	recursul	declarat	
de	domnul	Mircea	Diaconu	împotriva	Sentinţei	civile	nr.	5153	din	16	septembrie	2011	a	Curţii	de	Apel	Bucureşti	
‐	 Secţia	 a	 VIII‐a	 Contencios	Administrativ	 şi	 Fiscal,	 cu	 consecinţa	menţinerii	 ca	 legal	 şi	 temeinic	 a	 Actului	 de	
constatare	prin	care	s‐a	constatat	starea	de	incompatibilitate	în	care	se	afla	domnul	senator	Mircea	Diaconu.
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	 	 	În	 anul	2013,	 C.N.I.	 a	 adoptat	 o	poziție	publică	 referitoare	 la	 amendamentele	aduse	art.	2531	din	Codul	
Penal	al	României,	adoptate	în	ședința	de	plen	a	Camerei	Deputaților	din	data	de	10	decembrie	2013,	de	proiectul	
de	 modificare	 a	 Legii	 nr.	 96/2006	 privind	 statutul	 deputaților	 și	 senatorilor,	 precum	 și	 la	 decizia	 Curții	
Constituționale	nr.	460	din	13.11.2013.	

,,Consiliul	 Naţional	 de	 Integritate,	 în	 calitatea	 sa	 de	 garant	 al	 independenței	 operaționale	 a	 Agenției	
Naționale	de	Integritate,	atrage	atenția	cu	privire	la	faptul	că	proiectele	de	modificare	a	Codului	Penal	și	a	Legii	nr.	
96/2006	privind	 statutul	 deputaților	 și	 senatorilor	 vor	 avea	 ca	 efect	 dezincriminarea	 conflictului	 de	 interese	 în	
materie	 penală,	 precum	 și	 excluderea	 competenței	 Agenției	 de	 a	 verifica	 respectarea	 regimului	 juridic	 privind	
conflictul	de	interese	de	către	parlamentari,	în	conformitate	cu	dispozițiile	Legii	176/2010.	

De	asemenea,	Consiliul	Național	de	Integritate	solicită	aplicarea	deciziei	Curții	Constituționale	nr.	460	din	
13.11.2013,	potrivit	căreia	„Senatul	în	plenul	său	are	obligația	de	a	hotărî,	prin	vot,	cu	privire	la	încetarea	sau	nu	
a	calității	de	senator	a	domnului	Mora	Akos	Daniel,	ca	urmare	a	constatării	stării	de	incompatibilitate	a	acestuia	
de	către	Agenția	Națională	de	Integritate”.	Consiliul	apreciază	 faptul	că	respectarea	ordinii	 juridice	 în	statul	de	
drept	este	o	obligație	care	incumbă	Parlamentului	României,	în	calitatea	sa	de	autoritate	legiuioare”.	

Pe	parcursul	anului	2014,	Consiliul	Național	de	Integritate	și‐a	exercitat	rolul	de	garant	al	independenței	
A.N.I.	prin	declanșarea	procedurii	sus‐menționate	în	următoarele	cazuri:	

1 	La	data	de	17	aprilie	2014,	C.N.I.	a	emis	un	comunicat	de	presă	‐	ca	răspuns	la	atacurile	virulente	fără	
precedent,	 practicate	 de	 postul	 de	 televiziune	 „Antena	 3”	 și	 cotidianul	 „Jurnalul	 Național”	 la	 adresa	 Agenției	
Naționale	de	Integritate	și	a	Președintelui	A.N.I.,	domnul	Horia	Georgescu.	

„Prin	lansarea	în	spațiul	public	a	unor	informații	false,	tendenţioase	şi	speculative,	se	acreditează	ideea	că	
activitatea	 Agenției	 și	 a	 managementului	 său	 este	 abuzivă.	 Toate	 rapoartele	 Comisiei	 Europene	 referitoare	 la	
Mecanismul	 de	 Cooperare	 și	 Verificare,	 precum	 și	 cele	 de	 audit	 extern	 independent	 consemnează	 nu	 doar	 că	
Agenția	Națională	de	Integritate	și‐a	îndeplinit	misiunea,	dar	și	„abordarea	modernă	a	managementului	A.N.I.”	sau	
faptul	 că	 instituția	 „este	 percepută	 ca	 un	model	 bună	 practică	 la	 nivel	 internațional”.	 Raportul	 anual	 de	 audit	
extern	 independent,	 analizat	 de	 Consiliul	 Național	 de	 Integritate	 în	 ședință	 publică,	 este	 singurul	 instrument	
prevăzut	de	lege,	prin	care	se	poate	evalua	activitatea	Agenției	și	a	managementului	acesteia.	

Constatăm	 cu	 îngrijorare	 faptul	 că	 Agenția	 Națională	 de	 Integritate	 nu	 este	 nici	 prima	 și	 nici	 singura	
instituție	 din	 sfera	 justiției	 atacată	 mediatic	 de	 aceste	 organisme	 de	 presă.	 Fenomenul	 presiunilor	 mediatice	
asupra	 instituțiilor	statului	care	au	demonstrat	rezultate	concrete	 în	prevenirea	și	 combaterea	corupției	a	 fost	
remarcat	 inclusiv	 de	 Comisia	 Europeană,	 care	 nota	 în	 Raportul	 MCV	 din	 ianuarie	 2013:	 „Agenția,	 Consiliul	
Național	 de	 Integritate	 și	 personalul	 acestora	 au	 făcut	 obiectul	 unor	 frecvente	 atacuri	 politice	 și	 mediatice”,	
remarcând,	totodată,	„acte	de	intimidare	sau	hărțuire	comise	împotriva	unor	persoane	care	lucrează	în	instituții	
judiciare	 și	 anticorupție	 importante,	 inclusiv	 amenințări	 cu	 un	 caracter	 personal	 împotriva	 judecătorilor	 și	 a	
familiilor	acestora	și	campanii	mediatice	de	hărțuire”.	

	 	

	 2 	La	data	de	07	mai	2014,	procedura	a	fost	declanșată	din	nou,	Consiliul	luând	o	poziție	publică	față	de	
solicitarea	mai	multor	senatori,	referitoare	la	„urgentarea	dezbaterii	raportului	de	activitate	al	A.N.I.”.	Consiliul	a	
emis	un	comunicat	de	presă	prin	care	a	punctat	faptul	că	C.N.I.	este	organismul	abilitat	în	analizarea	și	dezbaterea	
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Raportului	de	audit	extern	independent	al	evaluării	calității	managementului	Agenției,	precum	și	a	Raportului	de	
activitate	al	A.N.I.,	conform	art.	38,	alin.	2,	lit.	e 	și	lit.	g 	din	Legea	nr.	144/2007,	republicată.	

„Potrivit	 legislației	 care	 reglementează	 funcționarea	Agenției,	 auditul	 extern	 independent	 este	 singurul	
instrument	în	baza	căruia	poate	fi	evaluată	calitatea	managementului	ANI,	Consiliul	Național	de	Integritate	fiind	
organismul	abilitat	în	analizarea	și	dezbatarea	raportului	de	audit	extern	independent	a	managementului	Agenției	
Naționale	 de	 Integritate	 ... ”.	 Toate	 rapoartele	 Comisiei	 Europene	 referitoare	 la	 Mecanismul	 de	 Cooperare	 și	
Verificare,	precum	și	cele	de	audit	extern	independent	consemnează	nu	doar	că	Agenția	Națională	de	Integritate	
și‐a	 îndeplinit	 misiunea,	 dar	 și	 „abordarea	 modernă	 a	 managementului	 ANI”	 sau	 faptul	 că	 instituția	 „este	
percepută	ca	un	model	de	bună	practică	la	nivel	internațional”.	

	 3 	La	data	de	23	 iunie	2014,	 C.N.I.	 a	 transmis	un	mesaj	 public	 ca	 răspuns	 la	 atacurile	domnilor	Mugur	
Ciuvică	și	Sorin	Roșca	Stănescu,	adresate	Președintelui	Agenției	Naționale	de	 Integritate,	precum	și	membrilor	
C.N.I.,	atrăgând	atenția	asupra	tentativelor	repetate	de	decredibilizare,	prin	campanii	mediatice	de	dezinformare,	
la	adresa	Agenției	Naționale	de	Integritate,	instituție	aflată	în	prima	linie	a	combaterii	corupției	în	România:	

	

„Atragem	 atenția	 asupra	 tentativelor	 repetate	 de	 decredibilizare,	 prin	 campanii	 mediatice	 de	
dezinformare,	la	adresa	Agenției	Naționale	de	Integritate,	instituție	aflată	în	prima	linie	a	combaterii	corupției	în	
România.	De	asemenea,	aducem	în	atenție	faptul	că	moderatorii	emisiunilor	din	spațiul	audiovizual	au	obligația	
de	a	 respecta	prevederile	art.	 40,	 alin.	 2 	din	Codul	de	 reglementare	a	 conţinutului	 audiovizual:	 „moderatorii	
programelor	 au	 obligaţia	 să	 solicite	 ferm	 interlocutorilor	 să	 probeze	 afirmaţiile	 acuzatoare	 sau	 să	 indice,	 cel	
puţin,	probele	care	le	susţin,	pentru	a	permite	publicului	să	evalueze	cât	de	justificate	sunt	acuzaţiile”,	în	cazul	de	
față,	 această	 obigație	 nefiind	 respectată.	 Pentru	 corecta	 și	 completa	 informare	 a	 opiniei	 publice,	 menționăm	
faptul	 că	 aspectele	 sesizate	 cu	 privire	 la	 respectarea	 de	 către	 domnul	 Horia	 Georgescu	 a	 regimului	 declarării	
averii	și	al	incompatibilităților	au	făcut	obiectul	cercetării	Comisiei	de	evaluare	din	cadrul	C.N.I.,	în	luna	februarie	
2014,	 respectiv	 în	 decembrie	 2012,	 nefiind	 identificate	 elemente	 de	 încălcare	 de	 către	 acesta	 a	 legislației	
referitoare	 la	 regimul	 averilor	 sau	 al	 incompatibilităților,	 urmând	 toate	 procedurile	 prevăzute	 de	 lege.	 Aceste	
aspecte	 au	 fost	 aduse	 la	 cunoștința	 opiniei	 publice	 prin	 mai	 multe	 comunicate	 de	 presă	 remise	 de	 Consiliul	
Național	de	Integritate”.	

	
	

C  Asigurarea	bugetului	Agenției	Naționale	de	Integritate

	
Pe	tot	parcursul	exercitării	mandatului,	Consiliul	Național	de	Integritate	a	susținut	demersurile	Agenției	

Naționale	 de	 Integritate	 pentru	 aprobarea	 bugetului	 instituției,	 solicitând	 instituțiilor	 competente	 avizarea	
Proiectului	 de	 buget	 al	 A.N.I.,	 astfel	 încât	 să	 asigure	 condițiile	 optime	 desfășurării	 activității	 prin	 prisma	
obiectivelor	asumate	de	România	în	cadrul	Mecanismului	de	Cooperare	și	Verificare.	
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D 	 	 	 Adoptarea	 Strategiei	 Agenției	 Naționale	 de	 Integritate	 pentru	 combaterea	 și	 prevenirea	 acumulării	
averilor	nejustificate,	conflictelor	de	interese	și	a	stărilor	de	incompatibilitate,	2011	‐	2014,	precum	și	a	Raportului	
de	 evaluare	 a	 Strategiei	 Agenției	 Naționale	 de	 Integritate	 pentru	 combaterea	 și	 prevenirea	 acumulării	 averilor	
nejustificate,	conflictelor	de	interese	și	a	stărilor	de	incompatibilitate

	
La	data	de	03	martie	2011,	 Strategia	Agenției	Naționale	de	 Integritate	pentru	combaterea	 și	prevenirea	

acumulării	 averilor	 nejustificate,	 conflictelor	 de	 interese	 și	 a	 stărilor	 de	 incompatibilitate	 	 a	 fost	 prezentată	 în	
plenului	Consiliului	Național	de	Integritate.	Ulterior,	în	ședința	publică	din	luna	aprilie,	C.N.I.	a	adoptat	Strategia	
A.N.I.	2011	‐	2014.	

	
Anual,	în	conformitate	cu	dispozițiile	art.	28,	alin.	 1 ,	lit.	h	din	Legea	nr.	144/2007,	republicată,	A.N.I.	a	

prezentat	Consiliului,	în	ședințele	publice,	Strategiile		și	Rapoartele	de	evaluare	a	Strategiei	Agenției	Naționale	de	
Integritate	pentru	combaterea	și	prevenirea	acumulării	averilor	nejustificate,	conflictelor	de	interese	și	a	stărilor	de	
incompatibilitate,	actualizate	și	revizuite	la	nivelul	anilor	2012,	2013	și	2014.	

	
Atât	 Strategia	 AN.I.	 și	 edițiile	 actualizate	 ale	 acesteia,	 cât	 și	 Rapoartele	 de	 evaluare	 anuale	 au	 fost	

dezbătute,	 evaluate	 și	 aprobate	 în	 unanimitate	 de	 voturi,	 fără	 recomandări,	 de	 către	membrii	 C.N.I.	 în	 ședințe	
publice.	Acestea	se	regăsesc	în	formă	finală	pe	pagina	de	Internet	a	Agenției.	
	

E 		Adoptarea	Rapoartelor	de	activitate	ale	Agenției	Naționale	de	Integritate		

	
Conducerea	Agenției	a	prezentat,	spre	analiză,	în	plenul	Consiliului,	Rapoartele	de	activitate	ale	Agenției,	

în	 vederea	 îndeplinirii	 obiectivelor	 asumate	 de	 C.N.I.	 în	 contextul	 Mecanismului	 de	 Cooperare	 și	 Verificare,	
respectiv	de	monitorizare	a	activității	Agenției.		

	
Astfel,	 în	conformitate	cu	art.	38,	alin.	2,	 lit.	e 	din	Legea	nr.	144/2007,	republicată,	în	cadrul	ședințelor	

publice,	membrii	 Consiliului	 au	 analizat	 și	 adoptat	 fără	 recomandări	 Rapoartele	 trimestriale	 și	 anuale	 privind	
activitatea	Agenției.	Acestea	se	regăsesc	publicate	pe	pagina	de	Internet	a	Agenției,	la	secțiunea	„A.N.I.	‐	Rapoarte	
și	audit”.	

	
Totodată,	Rapoartele	de	activitate	anuale	ale	Agenției	au	fost	transmise	de	către	membrii	Consiliului,	spre	

informare,	Senatului	României.	
	
F 	 	Analizarea	și	adoptarea	Rapoartelor	 finale	ale	Auditului	extern	al	managementului	Agenției	pentru	

anii2010,	2011,	2012	și	2013

		
Evaluarea	calității	managementului	Agenției	se	face	anual,	printr‐un	audit	extern	independent.	Raportul	de	

audit	se	comunică	Consiliului	Naţional	de	Integritate,	care	are	rolul	de	a	analiza	raportul	anual	de	audit	extern	
independent	prevăzut	la	art.	33:	„ 1 	Raportul	de	audit	se	întocmeşte	în	primele	3	luni	ale	anului	şi	cuprinde,	în	
mod	 obligatoriu,	 recomandări	 privind	 modul	 de	 îndeplinire	 a	 atribuţiilor	 manageriale,	 organizarea	 eficientă,	
comportamentul	 şi	 comunicarea,	 asumarea	 responsabilităţilor	 de	 către	 conducerea	 Agenţiei,	 precum	 şi	
recomandări	privind	necesitatea	de	reducere	sau,	după	caz,	de	suplimentare	a	posturilor	Agenţiei.	 2 	În	termen	
de	maximum	5	zile	de	la	primirea	raportului	de	audit	preşedintele	Agenţiei	procedează	la	comunicarea	acestuia	
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Consiliului	Naţional	de	Integritate”.	
	
Pe	parcursul	celor	patru	ani	de	mandat,	Consiliul	a	analizat	și	aprobat	în	plenul	său	Rapoartele	finale	de	

audit	extern	independent	al	managementului	Agenției	Naționalde	de	Integritate,	aferente	anilor	2010,	2011,	2012,	
2013.	

	
La	data	de	31	martie	2011,	Președintele	Agenției	a	 înaintat	Consiliului	Național	de	 Integritate	Raportul	

final	 al	 auditului	 extern	al	managementului	A.N.I.	 pentru	anul	 2010.	 În	 urma	 evaluării	 activităţii	 desfăşurate	 în	
anul	 2010,	 „s‐a	 constatat	 o	 evoluţie	 pozitivă	 în	 dezvoltarea	 proceselor	 manageriale	 ale	 A.N.I.	 –	 ca	 urmare	 a	
eforturilor	depuse	 la	nivel	de	management	–	pentru	 îmbunătăţirea	proceselor	 şi	 eficientizarea	activităţii	 pentru	
atingerea	obiectivelor	planificate”.	

	
În	 cadrul	 ședinței	 Consiliului	 Național	 de	 Integritate	 din	 data	 de	 03	mai	 2012,	 conducerea	 Agenției	 a	

înaintat	C.N.I.	Raportul	final	de	audit	extern	al	managementului	Agenției	Naționale	de	Integritate	pentru	anul	2011.		
În	 urma	 auditul	 extern	 realizat	 de	 DELOITTE	 AUDIT,	 auditorii	 externi	 independenți	 au	 constatat	 o	 evoluție	
pozitivă	în	dezvoltarea	proceselor	manageriale,	eforturile	A.N.I.	în	vederea	eficientizării	activității	concretizându‐se	
prin	standardizarea	proceselor	aferente	activității	desfășurate,	prin	elaborarea	și	aplicarea	procedurilor	de	lucru	
specifice	operațiunilor	desfășurate	la	nivelul	instituției,	cât	și	prin	implementarea	măsurilor	din	cadrul	Planului	de	
acțiune	pentru	implementarea	Strategiei	A.N.I.	
	

De	asemenea,	în	cadrul	ședinței	din	data	de	24	mai	2013,	domnul	Horia	Georgescu	a	prezentat	membrilor	
C.N.I.	 Raportul	 final	 de	 audit	 extern	 al	 managementului	 Agenției	 Naționale	 de	 Integritate	 pentru	 anul	 2012.	
Auditorii	externi	remarcă	faptul	că	„Agenția	este	percepută	ca	un	model	de	bună	practică	la	nivel	internațional,	
atât	pentru	statele	în	curs	de	dezvoltare,	cât	și	pentru	democrațiile	consolidate”.	

De	asemenea,	 raportul	a	 constatat	abordarea	modernă	a	managementului	A.N.I.,	 implementarea	a	90%	
din	 obiectivele	 Strategiei	 de	 prevenire	 și	 combatere	 a	 averilor	 nejustificate,	 conflictelor	 de	 interese	 și	
incompatibilităților	 2011	‐	2014 ,	precum	și	creșterea	numărului	de	dosare	câștigate	 în	 instanță.	Misiunea	de	
audit,	desfășurată	pe	parcursul	a	zece	săptămâni,	a	fost	efectuată	în	conformitate	cu	prevederile	art.	32,	alin.	 1 	
din	 Legea	 nr.	 144/2007	 privind	 înființarea,	 organizarea	 şi	 funcționarea	 Agenţiei	 Naţionale	 de	 Integritate,	
republicată,	 cu	completările	şi	modificările	ulterioare,	precum	și	 în	conformitate	cu	Standardele	 Internaționale	
privind	Serviciile	Conexe.	

Auditorii	 externi	 au	 remarcat	 faptul	 că	 Agenția	 „a	 implementat	 în	 proporție	 de	 90%	 recomandările	
aferente	observaţiilor	rezultate	în	urma	auditului	extern	al	managementului	ANI	pentru	anii	2009,	2010	și	2011”	
și	nu	au	identificat	„deficienţe	în	ceea	ce	priveşte	managementul	ANI”.	

Raportul	final	de	audit	extern	independent		al	managementului	Agenției	pentru	anul	2013	a	fost	înaintat	de	
Președintele	Agenției	membrilor	Consiliului	la	data	de	05	mai	2014.	

În	urma	auditului	efectuat,	experții	 independenți	au	constatat	faptul	că	„managementul	ANI	a	continuat	
linia	 stabilită	 prin	 documentele	 programatice	 ale	 instituției,	 Strategia	 pentru	 combaterea	 și	 prevenirea	
acumulării	averilor	nejustificate,	conflictelor	de	interese	și	a	stărilor	de	incompatibilitate	 2011	‐	2014 	și	Planul	
de	 management	 pentru	 2012	 ‐	 2016,	 axându‐se	 pe	 dezvoltarea	 instrumentelor	 informatice	 de	 lucru	 ale	
personalului	 instituției,	 îmbunătățirea	 istoricului	 de	 cazuri,	 asigurarea	 urmării	 eficiente	 a	 cazurilor	
instrumentate,	în	sensul	obținerii	de	rezultate	disuasive.	Rezultatele	și	eforturile	Agenției	au	fost	apreciate	prin	
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Rapoartele	Comisiei	Europene,	fie	că	vorbim	de	cele	emise	în	contextul	Mecanismului	de	Cooperare	și	Verificare,	
fie	că	vorbim	de	evaluarea	generală	care	s‐a	făcut	la	nivelul	tuturor	statelor	membre	ale	UE”.	

	
	 Toate	Rapoartele	de	audit	extern	independent	al	managementului	Agenției	Naționale	de	Integritate	au	fost	
adoptate,	fără	recomandări,	de	către	membrii	Consiliului	și	transmise,	spre	informare,	Senatului	României.	

	
	 Rapoartele	de	audit	pot	 fi	 consultate	pe	pagina	de	 Internet	a	Agenției,	 la	 secțiunea	 „A.N.I.	 ‐	Rapoarte	și	
audit”.	
	

	
G 		Comisia	de	evaluare	din	cadrul	Consiliului	Național	de	Integritate

Comisia	 	 de	 evaluare	 își	 desfășoară	 activitatea	 în	 conformitate	 cu	 dispozițiile	 art.	 381	 din	 Legea	 nr.	
144/2007,	 republicată,	 privind	 înfiinţarea,	 organizarea	 şi	 funcţionarea	 Agenţiei	 Naţionale	 de	 Integritate:	
„Activitatea	 de	 evaluare	 a	 averii,	 a	 intereselor	 şi	 a	 incompatibilităţilor	 pentru	 preşedintele	 şi	 vicepreşedintele	
Agenţiei,		precum	şi	pentru	personalul	acesteia,	se	face,	în	condiţiile	prezentei	legi,	de	către	o	comisie	de	evaluare	
din	 cadrul	 Consiliului	 Naţional	 de	 Integritate,	 alcătuită	 din	 5	 membri	 desemnaţi	 de	 Consiliu,	 la	 propunerea	
preşedintelui	Consiliului”.	

Membrii	Comisiei	de	evaluare	au	fost	desemnați	prin	hotărârea	Consiliului	din	data	de	18	ianuarie	2011,	
publicată	pe	pagina	de	Internet	a	Agenției,	la	secțiunea	„C.N.I.	‐	Hotărâri	și	recomandări”.		

Pe	durata	exercitării	celui	de‐al	doilea	mandat,	Comisia	de	evaluare	din	cadrul	C.N.I.,	desemnată	conform	
art.	381	din	Legea	nr.	144/2007,	republicată,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,	a	desfășurat	activitatea	de	
evaluare	în	trei		lucrări	ce	fac	referire	la	două	persoane,	astfel:	

	

																																	Anul	2012	 Anul	2013	

Număr	sesizări	 Obiectul	sesizării Număr	sesizări	 Obiectul	sesizării

3*	 incompatibilitate	/	avere	nejustificată 1 incompatibilitate
	

Membrii	Comisiei	de	evaluare	au	fost	desemnați	prin	hotărâri	ale	Consiliului,	componența	acesteia	fiind	
actualizată	pe	parcursul	mandatului.	Hotărârile	de	numire	ale	membrilor	Comisiei	de	evaluare	pot	fi	consultate	
pe	pagina	de	Internet		a	Agenției,	la	secțiunea	„C.N.I.	‐	Hotărâri	și	recomandări”.		
	

Urmare	a	finalizării	activității	de	evaluare,	cele	3	lucrări	au	fost	clasate,	deoarece	nu	au	fost	identificate	
elemente	 privind	 încălcarea	 regimului	 juridic	 al	 incompatibilităților	 sau	 existența	 unei	 diferențe	 nejustificate	
între	 veniturile	 realizate	 și	 averea	 dobândită	 în	 perioada	 supusă	 evaluării	 de	 către	 persoanele	 care	 au	 făcut	
obiectul	sesizării.	

	

                                                      
* două	sesizări	fiind	conexate,	acestea	având	același	obiect 
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ALTE	ELEMENTE	DE	PROGRES	
	
	
1  Participarea	activă	la	implementarea	Strategiei	Naționale	Anticorupție	2012	‐	2015	

	
Consiliul	 Național	 de	 Integritate	 s‐a	 implicat	 activ	 în	 procesul	 de	 implementare	 a	 Strategiei	 Naționale	

Anticorupție	 2012	 ‐	 2015,	 prin	 formularea	de	obiective	 și	măsuri	 potrivit	 legislației	 și	 atribuțiilor	 trasate	 prin		
Mencanismul	 de	 Cooperare	 și	 Verificare,	 precum	 și	 prin	 participarea	 la	 ședințele	 și	 reuniunile	 organizate	 la	
nivelul	 Platformei	 de	 cooperare	 a	 autorităților	 independente	 și	 a	 instituțiilor	 anticorupție	 ‐	 Strategia	 Națională	
Anticorupție	2012	‐	2015.	
	

	Contribuția	Consiliului	la	Raportul	de	progres	în	baza	Planului	sectorial	‐	Strategia	Națională	Anticorupție	
2012	 ‐	 2015	 a	 fost	 inclusă	 în	 rapoartele	 de	 progres	 ale	 Agenției	 Naționale	 de	 Integritate,	 prin	 introducerea	
Obiectivului	General	4:	„Exercitarea	de	către	Consiliul	Național	de	Integritate	a	rolului	de	garant	al	independenței	
și,	 totodată,	 de	 supervizor	 al	 activității	 Agenției	 Naționale	 de	 Integritate”,	 ce	 au	 fost	 transmise	 Secretariatului	
tehnic	 SNA	 semestrial,	 anual,	 sau	 ori	 de	 câte	 ori	 acesta	 a	 fost	 solicitat.	 Anterior	 transmiterii,	 rapoartele	 de	
progres	au	fost	analizate	și	aprobate	de	către	plenul	Consiliului.	

	
Obiectivele	și	măsurile	asumate	de	C.N.I.	în	cadrul	Strategiei	Naționale	Anticorupție	2012	‐	2015	au	avut	la	bază	
direcțiile	asumate	de	Consiliu	prin	Documentul	strategic	privind	activitatea	Consiliului	Național	de	Integritate:	
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2  Ședinte	organizate de	către	membrii	Consiliului	Național	de	Integritate		

	
Pe	parcursul	celor	patru	ani	de	mandat,	Consiliul	Național	de	Integritate	s‐a	reunit	în	49	ședinte	publice,	

ale	 căror	 procese‐verbale	 se	 regăsesc	 pe	 pagina	 de	 Internet	 a	 Agenției	 Naționale	 de	 Integritate,	 la	 secțiunea	
„C.N.I.	‐	Ședințe	C.N.I.”.	

	

	
	

3  Hotărâri	adoptate	de	către	Consiliul	Național	de	Integritate

	
În	perioada	de	referință,	Consiliul	Național	de	Integritate	a	adoptat	25	hotărâri,	acestea	fiind	publicate		pe	

pagina	de	Internet	a	Agenției	Naționale	de	Integritate,	la	secțiunea	„C.N.I.	‐	Hotărâri	și	recomandări”.		
	

	
	
Cele	mai	importante	hotărâri	adoptate	de	Consiliu	se	referă	la:	

 aprobarea	 Documentului	 strategic	 privind	 activitatea	 C.N.I.	 și	 actualizarea	 anuală	 a	 obiectivelor	
specifice;	

 organizarea	 concursurilor	 pentru	 ocuparea	 funcțiilor	 de	 Președinte	 și	 Vicepreședinte	 ai	 Agenției	
Naționale	 de	 Integritate.	 În	 urma	 desfășurării	 acestora,	 la	 data	 de	 21	 martie	 2012,	 au	 fost	 declarați	 admiși	
domnul	 Horia	 GEORGESCU,	 pentru	 funcția	 de	 Președinte,	 și	 domnul	 Bogdan	 STAN,	 pentru	 funcția	 de	
Vicepreședinte.	 Ulterior,	 la	 data	 de	 02	 aprilie	 2012,	 Senatul	 a	 validat	 numirile	 în	 funcțiile	 de	 Președinte	 și	 de	
Vicepreședinte	ai	Agenției	Naționale	de	Integritate;	
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 modificarea	 și	 completarea	 Regulamentului	 de	 desfășurare	 a	 concursului	 sau	 examenului	 pentru	
ocuparea	funcțiilor	de	Președinte	și	Vicepreședinte	ai	Agenției	Naționale	de	Integritate	și	desemnarea	comisiei	de	
evaluare	prevăzută	de	art.	381	din	Legea	nr.	144/2007,	republicată;	

 elaborarea	regulamentelor	de	organizare	și	 funcționare	a	comisiilor	din	cadrul	Consiliului	Național	de	
Integritate	și	actualizarea	Regulamentului	de	organizare	și	funcționare	a	Consiliului	Național	de	Integritate;	

 	aprobarea	 Procedurii	 operaţionale	 privind	 îndeplinirea	 de	 către	 Consiliul	 National	 de	 Integritate	 a	
rolului	de	garant	al	independenţei	Agenţiei	Naţionale	de	Integritate;	

 modificarea	Regulamentului	de	desfăşurare	a	concursului	sau	examenului	pentru	ocuparea	funcţiei	de	
inspector	de	integritate	în	cadrul	Agenţiei	Naţionale	de	Integritate.	

	

Hotărâri	adoptate	de	Consiliul	Național	de	Integritate	în	anul	2010	

8	noiembrie	 • Alegerea	Preşedintelui	Consiliului	Naţional	de	Integritate;	

• Constituirea	grupului	de	lucru	din	cadrul	Consiliului	Naţional	de	Integritate;

14	decembrie	 • Modificarea	grupului	de	lucru	din	cadrul	Consiliului	Naţional	de	Integritate;

	

	

Hotărâri	adoptate	de	Consiliul	Național	de	Integritate	în	anul	2011	

18	ianuarie	 • Adoptarea	Documentului	strategic	privind	activitatea	C.N.I.;	

• Desemnarea	Comisiei	de	evaluare	din	cadrul	C.N.I.;

1	februarie	 • Actualizarea	Regulamentului	de	organizare	și	funcţionare	a	C.N.I.;	

7	aprilie	 • Actualizarea	componenței Comisiei	de	evaluare	din	cadrul	C.N.I.;	

28	iulie	 • Desemnarea	membrilor	C.N.I.	care	vor	face	parte,	împreună	cu	reprezentanţii	A.N.I.,	
din	grupul	de	lucru	comun,	pentru	elaborarea	propunerilor	de	lege	ferenda	privind	
legile	care	reglementează	integritatea	în	România;	

• Susţinerea	demersurilor	efectuate	de	către	A.N.I.	în	vederea	suplimentării	bugetului	
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instituţiei	pentru	anul	în	curs;

31	octombrie	 • Aprobarea	Procedurii	 operaţionale	privind	 îndeplinirea	de	 către	C.N.I.	 a	 rolului	 de	
garant	al	independenţei	A.N.I.;	

• Desemnarea	membrilor	 care	 să	 reprezinte	 C.N.I.	 la	 întâlnirea	 cu	 experții	 Comisiei	
Europene	în	cadrul	misiunii	de	evaluare	din	perioada	21	‐	25	noiembrie	2011;

7	decembrie	 • Modificarea	 și	 completarea	 Regulamentului	 de	 desfășurare	 a	 concursului	 sau	
examenului	pentru	ocuparea	funcțiilor	de	Președinte	și	Vicepreședinte	ai	A.N.I.;	

• Constituirea	comisiilor	pentru	concursul	sau	examenul	pentru	ocuparea	funcţiilor	de	
Preşedinte	şi	Vicepreşedinte	ai	A.N.I.;

	

Hotărâri	adoptate	de	Consiliul	Național	de	Integritate	în	anul	2012	

18	ianuarie	 • Modificarea	şi	completarea	tematicii,	bibliografiei	şi	a	variantelor	de	subiecte	pentru	
proba	scrisă	a	concursului	sau	examenului	pentru	ocuparea	funcţiilor	de	Preşedinte	
și	Vicepreședinte	ai	A.N.I.;

1	martie	 • Selecţia	 dosarelor	 candidaţilor	 înscrişi	 la	 concursul	 /	 examenul	 pentru	 ocuparea	
funcţiilor	de	Preşedinte	și	Vicepreședinte	ai	A.N.I.;

15	martie	 • Actualizarea	Regulamentului	de	organizare	și	funcţionare	a	C.N.I.;	

14	iunie	 • Actualizarea	componenței comisiei	de	evaluare	din	cadrul	C.N.I.;	

15	octombrie	 • Desemnarea	 reprezentanților	 C.N.I.	 la	 întâlnirea	 cu	 experții	 Comisiei	 Europene	 în	
cadrul	misiunii	de	evaluare	din	perioada	07	‐	09	noiembrie	2012;	

17	decembrie	 • Aprobarea	 Strategiei	 A.N.I.	 pentru	 combaterea	 și	 prevenirea	 acumulării	 averilor	
nejustificate,	conflictelor	de	 interese	și	a	stărilor	de	 incompatibilitate,	actualizată	 la	
data	de	01	august	2012;
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Hotărâri	adoptate	de	Consiliul	Național	de	Integritate	în	anul	2013	

11	martie	 • Actualizarea	Documentului	 strategic	 al	C.N.I.	 și	definirea	obiectivelor	 și	priorităților	
Consiliului	pentru	anul	2013;

24	mai	 • Modificarea	Regulamentului	de	organizare	și	funcţionare	a	C.N.I.;	

• 	Actualizarea	Regulamentului	de	organizare	si	funcționare	a	Comisiei	de	evaluare	din	
cadrul	C.N.I.;	

• 	Actualizarea	Regulamentului	de	organizare	și	funcţionare	a	Comisiilor	de	concurs	din	
cadrul	C.N.I.;	

	

Hotărâri	adoptate	de	Consiliul	Național	de	Integritate	în	anul	2014	

24	februarie	 • Actualizarea	Documentului	 strategic	 al	C.N.I.	 și	definirea	obiectivelor	 și	priorităților	
Consiliului	Naţional	de	Integritate	pentru	anul	2014;

10	aprilie	 • Modificarea	 Regulamentului	 de	 desfăşurare	 a	 concursului	 sau	 examenului	 pentru	
ocuparea	funcției	de	inspector	de	integritate	în	cadrul A.N.I.	
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Actualizarea	Documentului	strategic	al	C.N.I.		și	definirea	obiectivelor	asumate	de	Consiliul	Național	de	
Integritate	pentru	anul	2014	

	

	

	

4  Activități	de	comunicare	și	informare	

	
a  Comunicate	de	presă	
	

	 În	perioada	2010	‐	2014,	Consiliul	Național	de	Integritate	a	emis	un	număr	de	15	comunicate	de	presă.	
	

	
	 Pe	parcursul	mandatului	2010	‐	2014,	Consiliul	Național	de	Integritate	a	adoptat	mai	multe	poziții	publice	
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prin	intermediul	comunicatelor	de	presă	emise	cu	scopul	îndeplinirii	rolului	de	garant	al	independenței	A.N.I.,	e.g.:	
	

	
,,Consiliul	 Naţional	 de	 Integritate,	 în	 calitatea	 sa	 de	 garant	 al	 independenței	 operaționale	 a	 Agenției	

Naționale	de	Integritate,	atrage	atenția	cu	privire	la	faptul	că	proiectele	de	modificare	a	Codului	Penal	și	a	Legii	
nr.	96/2006	privind	statutul	deputaților	și	senatorilor	vor	avea	ca	efect	dezincriminarea	conflictului	de	interese	
în	materie	penală,	precum	și	excluderea	competenței	Agenției	de	a	verifica	respectarea	regimului	juridic	privind	
conflictul	de	interese	de	către	parlamentari,	în	conformitate	cu	dispozițiile	Legii	176/2010”.	

20	decembrie	2013

„Prin	lansarea	în	spațiul	public	a	unor	informații	false,	tendenţioase	şi	speculative,	se	acreditează	ideea	că	
activitatea	 Agenției	 și	 a	 managementului	 său	 este	 abuzivă.	 Toate	 rapoartele	 Comisiei	 Europene	 referitoare	 la	
Mecanismul	 de	 Cooperare	 și	 Verificare,	 precum	 și	 cele	 de	 audit	 extern	 independent	 consemnează	 nu	 doar	 că	
Agenția	Națională	de	Integritate	și‐a	îndeplinit	misiunea,	dar	și	„abordarea	modernă	a	managementului	A.N.I.”	sau	
faptul	 că	 instituția	 „este	 percepută	 ca	 un	model	 bună	 practică	 la	 nivel	 internațional”.	 Raportul	 anual	 de	 audit	
extern	 independent,	 analizat	 de	 Consiliul	 Național	 de	 Integritate	 în	 ședință	 publică,	 este	 singurul	 instrument	
prevăzut	de	lege,	prin	care	se	poate	evalua	activitatea	Agenției	și	a	managementului	acesteia”.		

17	aprilie	2014

„Având	 în	 vedere	 solicitarea	 mai	 multor	 senatori,	 referitoare	 la	 „urgentarea	 dezbaterii	 raportului	 de	
activitate	al	ANI”,	pentru	o	corectă	și	completă	informare	a	opiniei	publice,	Consiliul	Naţional	de	Integritate,	 în	
calitatea	 sa	 de	 garant	 al	 independenței	 operaționale	 a	 Agenției	 Naționale	 de	 Integritate,	 face	 următoarele	
precizări:	Potrivit	legislației	care	reglementează	funcționarea	Agenției,	auditul	extern	independent	este	singurul	
instrument	 în	baza	căruia	poate	 fi	 evaluat	calitatea	managementului	ANI,	Consiliul	Național	de	 Integritate	 fiind	
organismul	abilitat	în	analizarea	și	dezbatarea	raportului	de	audit	extern	independent	a	managementului	Agenției	
Naționale	 de	 Integritate	 ... 	 Toate	 rapoartele	 Comisiei	 Europene	 referitoare	 la	 Mecanismul	 de	 Cooperare	 și	
Verificare,	precum	și	cele	de	audit	extern	independent	consemnează	nu	doar	că	Agenția	Națională	de	Integritate	
și‐a	 îndeplinit	 misiunea	 dar	 și	 „abordarea	 modernă	 a	 managementului	 ANI”	 sau	 faptul	 că	 instituția	 „este	
percepută	ca	un	model	de	bună	practică	la	nivel	internațional”.	

07	mai	2014
	
„Pentru	corecta	și	completa	informare	a	opiniei	publice,	menționăm	faptul	că	aspectele	sesizate	cu	privire	

la	 respectarea	de	către	domnul	Horia	Georgescu	a	 regimului	declarării	averii	 și	al	 incompatibilităților	au	 făcut	
obiectul	 cercetării	Comisiei	de	evaluare	din	 cadrul	C.N.I.,	 în	 luna	 februarie	2014,	 respectiv	 în	decembrie	2012,	
nefiind	 identificate	 elemente	 de	 încălcare	 de	 către	 acesta	 a	 legislației	 referitoare	 la	 regimul	 averilor	 sau	 al	
incompatibilităților,	 urmând	 toate	 procedurile	 prevăzute	 de	 lege.	 Aceste	 aspecte	 au	 fost	 aduse	 la	 cunoștința	
opiniei	publice	prin	mai	multe	comunicate	de	presă	remise	de	Consiliul	Național	de	Integritate”.	

23	iunie	2014
		
	 	 	

	 	 De	asemenea,	Consiliul	Național	de	Integritate	a	luat	poziții	publice	în	ceea	ce	privește	susținerea	aplicării	
unor	decizii	definitive	și	irevocabile	ale	instanțelor	în	materia	conflictelor	de	interese	și	a	incompatibilităților,	în	
cazul	unor	senatori	și	deputați,	e.g.:	
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„C.N.I.	 solicită,	 în	mod	 ferm,	 Parlamentului	 României	 aplicarea	 și	 respectarea	 hotărârii	 Înaltei	 Curți	 de	
Casație	 și	 Justiție,	 precum	 și	 a	 actelor	 emise	 de	 Agenția	 Națională	 de	 Integritate,	 rămase	 definitive	 conform	
prevederilor	 legale,	 și	 care	 comportă	 consecințe	 juridice.	 Solicitarea	 Consiliului	 este	 adresată	 având	 în	 vedere	
votul	 majoritar	 exprimat	 ieri,	 03.07.2012,	 de	 către	 Comisia	 Juridică,	 de	 Disciplină	 și	 Imunități	 din	 Camera	
Deputaților,	de	respingere	a	solicitării	Agenției	Naționale	de	 Integritate	de	punere	 în	aplicare	a	deciziei	 Înaltei	
Curți	de	Casație	și	Justiție,	în	cazul	deputatului	Sergiu	ANDON,	și	a	raportului	de	evaluare	cu	caracter	definitiv,	în	
cazul	deputatului	Florin	PÂSLARU”.	

04	iulie	2012

„Solicitarea	 Consiliului	 are	 în	 vedere	 necesitatea	 respectării	 fără	 întârziere	 a	 Deciziei	 nr.	 3104	 din	 19	
iunie	2012	a	Înaltei	Curţi	de	Casaţie	şi	Justiţie,	irevocabilă,	prin	care	a	fost	respins	ca	nefondat	recursul	declarat	
de	domnul	Mircea	Diaconu	împotriva	Sentinţei	civile	nr.	5153	din	16	septembrie	2011	a	Curţii	de	Apel	Bucureşti	‐	
Secţia	 a	 VIII‐a	 contencios	 administrativ	 şi	 fiscal,	 cu	 consecinţa	 menţinerii	 ca	 legal	 şi	 temeinic	 a	 Actului	 de	
constatare	nr.	5034/G/II/2011,	prin	care	s‐a	constatat	starea	de	incompatibilitate	în	care	se	afla	domnul	senator	
Mircea	Diaconu”.	

25	octombrie	2012	
	
	 	
	 Totodată,	 Consiliul	 a	 adoptat	 poziții	 publice	 de	 susținere	 a	 demersurilor	 Agenției	 în	 vederea	 aprobării	
bugetului,	solicitând	în	repetate	rânduri	instituțiilor	abilitate	avizarea	Proiectului	de	buget	al	A.N.I.,	e.g.:	
	

„Consiliul	Naţional	de	Integritate	apreciază	că,	în	contextul	recomandărilor	cuprinse	în	Raportul	Comisiei	
Europene	 privind	 progresele	 realizate	 de	 România	 în	 cadrul	 Mecanismului	 de	 Cooperare	 şi	 Verificare	
20.07.2011 ,	 în	elaborarea	proiectului	de	 rectificare	bugetară	 trebuie	 luat	 în	 considerare	 faptul	 că	asigurarea	
resurselor	 umane	 și	 financiare	 necesare	 Agenției	 Naționale	 de	 Integritate	 pentru	 îndeplinirea	 atribuțiilor	
prevăzute	de	lege	va	duce	la	eficientizarea	activității	de	evaluare	și	menținerea	evoluției	pozitive,	așa	cum	a	fost	
evidențiat	de	către	Comisia	Europeană	în	raportul	emis	în	luna	iulie	a	acestui	an”.	

28	iulie	2011

	
	
	 În	vederea	transparentizării	şi	eficientizării	activităţii	Consiliului,	pe	parcursul	celor	patru	ani	de	mandat,		
membrii	 Consiliului	 au	 informat	 opinia	 publică	 cu	 privire	 la	 asoptarea	 regulamentelor	 de	 organizare	 şi	
funcţionare	ale	Consiliului,	ale	comisiilor	Consiliului	și	de	organizare	a	concursurilor	de	ocupare	a	funcțiilor	de	
Președinte	și	Vicepreședinte	ai	A.N.I.,	e.g.:	
	

„La	expirarea	termenului	de	depunere	a	dosarelor	de	candidatură,	Comisia	de	organizare	a	concursului,	
elaborare	a	bibliografiei,	a	tematicii	de	concurs	și	a	subiectelor	din	cadrul	C.N.I.	a	prezentat	membrilor	Consiliului	
lista	 celor	 înscriși,	urmând	ca	aceștia	 să	analizeze	 listele	de	 candidați	 și	 să	 completeze	o	declarație	pe	propria	
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răspundere	că	nu	se	află	 într‐o	situație	de	conflict	de	 interese,	prevăzută	de	art.	4,	alin.	2	din	Regulamentul	de	
desfășurare	a	concursului	sau	examenului	pentru	ocuparea	funcțiilor	de	președinte	și	vicepreședinte	ai	Agenției	
Naționale	de	Integritate.	Potrivit	dispozițiilor	art.	12,	alin.	 8 	și	 9 	din	Regulament,	candidaturile	vor	fi	analizate	
în	cadrul	ședinței	Consiliului	Național	de	Integritate	din	data	de	1	martie	2012.”	

21	februarie	2012
		

„Astăzi,	 21	 martie	 2012,	 domnii	 Horia	 GEORGESCU	 și	 Bogdan	 STAN	 au	 susținut,	 în	 fața	 Plenului	
Consiliului	 Național	 de	 Integritate,	 proba	 interviului	 din	 cadrul	 Concursului	 sau	 examenului	 pentru	 ocuparea	
funcţiilor	de	preşedinte	şi	vicepreşedinte	ai	Agenţiei	Naţionale	de	Integritate.	Astfel,	domnul	Horia	GEORGESCU	a	
fost	 admis	 pentru	 ocuparea	 funcţiei	 de	 preşedinte	 al	 Agenţiei	 Naţionale	 de	 Integritate,	 întrucât	 a	 întrunit	
punctajul	 necesar	 promovării	 probei	 interviului.	 De	 asemenea,	 pentru	 ocuparea	 funcției	 de	 vicepreședinte	 al	
Agenției	 Naționale	 de	 Integritate,	 a	 fost	 admis	 domnul	 Bogdan	 STAN,	 întrucât	 a	 întrunit	 punctajul	 necesar	
promovării	probei		interviului”.	

21	martie	2012

	
	
	
b  Solicitări/petiții			

	
În	 perioada	 de	 referință,	 Consiliul	 Național	 de	 Integritate	 a	 înregistrat	 și	 răspuns,	 prin	 intermediul	

Secretariatul	Consiliului,	unui	număr	de	40	solicitări	adresate	în	baza	Legii	nr.	544/2001	privind	liberul	acces	la	
informațiile	de	interes	public,	petiții	și	memorii.	

	
În	același	context,	Consiliul	a	analizat	două	plângeri	referitoare	la	activitatea	de	evaluare	desfășurată	de	

către	inspectorii	de	integritate	din	cadrul	Agenției	și	o	reclamație	administrativă.		
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5 	Indemnizația	de	ședință	a	membrilor	Consiliului	Național	de	Integritate	

	
Indemnizația	de	ședință	pentru	membrii	Consiliului	este	de	90	Lei1.	
	
	
	
	 6 	PREVENT	‐	Sistem	informatic	integrat	de	prevenire	a	conflictelor	de	interese	în	achizițiile	publice

	
O	 dată	 cu	 demararea	 Proiectului	 „PREVENT	 ‐	 Sistem	 informatic	 integrat	 de	 prevenire	 a	 conflictelor	 de	

interese	 în	 achizițiile	 publice”,	 la	 începutul	 anului	 2013,	 domnul	 Horia	 GEORGESCU,	 Președintele	 Agenției	
Naționale	 de	 Integritate,	 a	 prezentat	 membrilor	 Consiliului	 stadiul	 acestuia	 pe	 parcursul	 ședințelor	 C.N.I.,	 în	
intervalul	2013	‐	2014.	

	
Etapele	proiectului	s‐au	desfășurat	astfel:		
	
 Președintele	Agenției,	domnul	Horia	GEORGESCU,	a	prezentat	 în	cadrul	 fiecărei	ședințe	a	Consiliului	

Național	de	 Integritate	 stadiul	Proiectului	 „PREVENT	‐	Sistem	 informatic	 integrat	de	prevenire	a	conflictelor	de	
interese	în	achizițiile	publice”,		în	perioada	2013	‐	2014.	Membrii	Consiliului	au	luat	act	de	Memorandumul	ce	va	
sta	la	baza	creării	unei	Platforme	informatice	de	analiză	inteligentă	a	datelor,	platformă	ce	va	fi	administrată	de	
A.N.I.	 Astfel,	 la	 data	 de	 30.01.2013,	 Guvernul	 României	 a	 aprobat	 Memorandumul	 pentru	 „Asigurarea	 unui	
mecanism	eficient	de	verificare	ex‐ante	a	conflictului	de	interese	în	procesul	de	atribuirea	contractelor	de	achiziții	
publice	 prin	 modificarea	 cadrului	 legal	 și	 implementarea	 unui	 sistem	 informatic	 integrat	 pentru	 prevenirea	 și	
identificarea	 situațiilor	 care	 determină	 un	 conflict	 de	 interese,	 astfel	 încât	 Agenția	 Națională	 de	 Integritate	 să	
semnaleze	autorităților	contractante	aceste	situații,	 în	procesul	de	achiziții	publice	derulate	 în	cadrul	proiectelor	
finanțate	din	fonduri	europene”.		
	 Angajamentele	 asumate	 de	 Guvernul	 României	 prin	 acest	 memorandum	 pun	 bazele	 implementării	
unui	 Sistem	 informatic	 integrat	 pentru	 prevenirea	 și	 identificarea	 potențialelor	 conflicte	 de	 interese	 în	
procedurile	 de	 achiziții	 publice,	 sistem	 ce	 va	 fi	 elaborat,	 implementat	 și	 administrat	 de	 Agenția	 Națională	 de	
Integritate.	Sistemul	 informatic	 integrat	va	 fi	completat	cu	un	pachet	 legislativ	ce	va	avea	ca	scop	consolidarea	
cadrului	legislativ	privind	conflictul	de	interese.	

 în	 luna	 februarie	 2013,	 a	 fost	 demarată	 procedura	 de	 achiziție	 de	 servicii	 de	 consultanță	 de	
specialitate,	 studiu	 de	 prefezabilitate,	 analiză	 de	 risc	 și	 de	 impact	 pentru	 dezvoltarea	 unui	 Sistem	 informatic	
privind	conflictul	de	interese	în	achizițiile	publice,	de	către	S.C.	DELOITTE	AUDIT	S.R.L.;	

 la	 data	 de	 07	 iunie	 2013,	 a	 fost	 demarată	 achiziţia	 de	 servicii	 de	 consultanţă	 pentru	 elaborarea	
proiectului	 tehnic	 şi	 a	 studiului	 de	 fezabilitate,	 conform	 cerinţelor	 din	 ghidul	 solicitantului,	 pentru	 accesarea	
fondurilor	nerambursabile	în	cadrul	POS	CCE	2007	–	2013;	

 în	luna	august	2013,	a	fost	depusă	Cererea	de	finanțare	la	Organismul	Intermediar	pentru	Promovarea	
Societății	Informaționale,	Ministerul	pentru	Societatea	Informaţională;	

                                                      
1
	Conform	Legii	nr.	144/2007,	republicată,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,	membrii	Consiliului	au	dreptul	la	o	indemnizaţie	de	şedinţă	de	1%	din	
venitul	salarial	brut	al	Preşedintelui	Agenţiei. 
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 în	 luna	octombrie	2013,	 a	 fost	demarată	procedura	de	achiziţie	 a	 serviciilor	de	asistență	 tehnică	de	
specialitate	 pentru	 elaborarea	 documentației	 de	 atribuire	 prin	 procedură	 de	 achiziție	 publică	 a	 unui	 Sistem	
informatic	integrat	de	prevenire	a	conflictelor	de	interese	în	achizițiile	publice;	

 la	 data	 de	 04	 decembrie	 2013,	 a	 fost	 aprobat	 contractul	 de	 finanțare	 nr.	 1144/322,	 în	 valoare	 de	
31.300.671,25	Lei;	

 tot	 în	 luna	decembrie	2013,	 a	 fost	publicată	 în	 S.E.A.P.	documentația	de	 atribuire	 aferentă	 achiziției	
publice	a	Sistemului	 informatic	„PREVENT	‐	Sistem	informatic	 integrat	de	prevenire	a	conflictelor	de	interese	în	
achizițiile	publice”;	

 la	 începutul	 anului	 2014,	 a	 fost	 aprobat	 și	 publicat	 anunțul	 de	participare	 al	 procedurii	 de	 achiziție	
publică	a	Sistemului	 informatic	„PREVENT	‐	Sistem	informatic	 integrat	de	prevenire	a	conflictelor	de	interese	în	
achizițiile	publice”;	

 la	 data	de	02	 iunie	2014,	 a	 fost	 finalizat	 raportul	 procedurii	 PREVENT,	 elaborat	de	Unitatea	pentru	
Coordonarea	și	Verificarea	Achizițiilor	Publice;	

 la	 sfârșitul	 lunii	 iunie	 2014,	 a	 fost	 semnat	 contractul	 cu	 S.C.	 SIVECO	 ROMÂNIA	 S.A.	 pentru	
implementarea	serviciilor	PREVENT,	astfel	că,	la	data	de	30	iunie,	a	fost	demarată	implementarea	propriu‐zisă	a	
Proiectului	„PREVENT	‐	Sistem	informatic	integrat	de	prevenire	a	conflictelor	de	interese	în	achizițiile	publice”.	

Având	 în	vedere	dificultățile	bugetare	de	 la	 începutul	 anului	2014	pentru	Proiectul	 „PREVENT	‐	Sistem	
informatic	integrat	de	prevenire	a	conflictelor	de	interese	în	achizițiile	publice”,	precum	și	semnarea	contractului	
cu	 întârziere,	 la	 sfârșitul	 anului	 2013,	 o	 parte	 din	 activitățile	 proiectului	 au	 fost	 decalate,	 fără	 a	 afecta	 însă	
implementarea	proiectului.	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Potrivit	 evaluărilor	 experților	 Comisiei	 Europene,	 formulate	 prin	
intermediul	 Rapoartelor	 MCV,	 Consiliul	 Național	 de	 Integritate	 a	
implementat	 toate	 obiectivele	 stabilite	 de	 lege,	 rapoartele	MCV	 si	 prin	
Documentul	 strategic	 al	 C.N.I.	 Mai	 mult,	 conform	 acelorași	 evaluări,	
Consiliul	și‐a	îndeplinit	rolul	de	garant	al	independenței	şi,	totodată,	de	
supervizor	al	activităţii	A.N.I.	


