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În atenţia domnului Mircea Geoană, Preşedintele Senatului României 
 
În atenţia domnului Toni Greblă, Preşedintele Comisiei Juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări a Senatului României 
 
 

30.09.2010 
Stimaţi domni, 

 
Centrul de Resurse Juridice vă solicită să anunţaţi public data audierilor noilor membri 

ai Consiliului Naţional de Integritate (C.N.I.), iar dacă audierile au avut loc vă rugăm să 
prezentaţi public lista senatorilor prezenţi la sedinţă şi să publicaţi lista tuturor persoanelor 
desemnate de către entităţile prevăzute la art. 35 din Legea nr. 144/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

CRJ vă mai solicită să publicaţi calendarul şi procedura pe care aţi urmat-o în vederea 
desemnării noilor membri ai C.N.I. (inclusiv data limită până la care au fost primite scrisorile 
privind persoanele desemnate de entităţile prevăzute la art. 35), având în vedere că mandatul 
actualilor membri ai Consiliului Naţional de Integritate expiră în data de 9 octombrie 2010. 

Din punctul nostru de vedere, demersurile legate de numirea noilor membri ai C.N.I. 
sunt caracterizate de întârzieri nejustificate şi lipsă de transparenţă. Astfel, deşi Legea nr. 
144/2007 cu modificările şi completările ulterioare precizează la art. 37, alin. 6 că “între a 90-
a zi şi a 30-zi înaintea expirării mandatului Consiliului, se vor desemna membrii viitorului 
Consiliu”, Comisia juridică a Senatului nici nu a finalizat audierile. Mai mult, în data de 28 
septembrie 2010, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a avut pe 
ordinea de zi “numirea membrilor în cadrul Consiliului Naţional de Integritate: scrisoarea 
MAI- ANFP, scrisoarea Grupului parlamentar al PD-L din Senat, scrisoarea Asociaţiei 
Municipiilor din România”. Din pacate, această sedinţă a fost caracterizată prin lipsă de 
transparenţă nefiind invitaţi toţi candidaţii propuşi, cum ar fi, de pildă, cei ai societăţii civile, 
iar rezultatele audierilor, dacă astfel de audieri au avut loc şi dacă lucrările Comisiei au 
beneficiat de cvorum, nu sunt anunţate public. 

Numirea noilor membri în Consiliul Naţional de Integritate reprezintă o prioritate în 
contextul în care Agenţia Naţională de Integritate (A.N.I.) nu are nici acum un vicepreşedinte, 
după 2 ani de la data la care a a devenit operaţională.   

Amintim că asigurarea bunei funcţionări a A.N.I. este o condiţionalitate în cadrul 
Mecanismului de cooperare şi verificare (M.C.V.), agreat de Uniunea Europeană iar ultimul 
raport al Comisiei Europene, din data de 20.07.2010, recomandă ca măsură imediată întărirea 
rolului Consiliului Naţional de Integritate. 

Dată fiind lipsa totală de comunicare şi coordonare instituţională dintre Senatul 
României, C.N.I. şi A.N.I. în anul 2009 şi 2010, considerăm că se impune ca Senatul 
României să îşi exercite competenţele legale în monitorizarea îndeplinirii de către C.N.I. şi 
A.N.I. a mandatului încredinţat. 
 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să luaţi legătura cu: 
 
Radu Nicolae, Manager de program, 0720.535.029 
Georgiana Iorgulescu, Director Executiv, 0722.505.181 


