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În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, CNI supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind 
modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea 
funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, însoţit de referatul de aprobare prezentat mai jos. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi 
transmise în scris, în perioada 01 – 11 martie 2021, la adresele de e-mail: secretariat.cni@integritate.eu; 
secretariat.cni@gmail.com, prin fax : +40 37 206 98 88, sau la sediul Agenției Naționale de Integritate din 
Bd. Lascăr Catargiu, nr. 15, sector 1, București, cod poștal 010661. 

REFERAT DE APROBARE AL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE    

privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru 

ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare 

Prin Legea  nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, a fost înființată ANI. În conformitate cu 
dispozițiile art. 19, alin. (1) din același act normativ, președintele și vicepreședintele Agenției sunt numiți 
în funcție de către Senat, pentru un mandat de 4 ani, care nu poate fi reînnoit, în urma concursului 
organizat potrivit legii. 

Potrivit art. 38, alin. (2), lit. d) din actul normativ anterior menționat, Consiliul Național de 
Integritate aprobă regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcție a 
președintelui și vicepreședintelui Agenției, adoptând hotărâri în acest sens. 

În conformitate cu art. 34 din Legea nr. 144/2007, Consiliul Național de Integritate (C.N.I) este 
organismul reprezentativ, aflat sub control parlamentar exercitat de Senat, cu activitate nepermanentă, 
care îndeplineşte atribuţiile prevăzute de prezenta lege. Potrivit atribuțiilor legale C.N.I a emis în anul 
2007, Hotărârea nr. 2 privind Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru 
ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate. 

 
Analizând Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor 

de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 şi constatând că acesta necesită unele modificări şi 
completări, Consiliul supune aprobării proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte 
şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate. 
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