Comunicat de presă
Lipsă de voinţă politică în prevenirea corupţiei
26.10.2010

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) consideră că amânarea votului pentru numirea membrilor
Consiliului Naţional de Integritate (CNI) de către plenul Senatului, ca urmare a lipsei de
cvorum, dovedeşte lipsa de voinţă politică în prevenirea şi combaterea corupţiei şi reprezintă
un serios pas înapoi în eforturile României de îndeplinire a condiţionalităţilor din cadrul
Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV). CRJ aduce aminte senatorilor care au
părăsit astăzi sala de şedinţă că asigurarea bunei funcţionări a A.N.I. este o condiţionalitate în
cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, agreat de România cu Uniunea Europeană.
În plus, ultimul raport al Comisiei Europene, din data de 20.07.2010, recomandă ca măsură
imediată întărirea rolului Consiliului Naţional de Integritate.
Menţionăm că Senatul României a avut pe ordinea de zi, astăzi, 26.10.2010, un punct
important privind asigurarea integrităţii, şi anume numirea membrilor Consiliului Naţional de
Integritate (CNI), organismul care supraveghează activitatea Agenţiei Naţionale de Integritate
(ANI). Din păcate, după ce propunerea domnilor senatori Teodor Meleşcanu şi Cristian
Rădulescu de amânare a acestui punct de pe ordinea de zi a fost respinsă, mai mulţi senatori
de la P.D.L., U.D.M.R. şi U.N.P.R. au decis să părăsească sala, determinând astfel închiderea
lucrărilor plenului Senatului din cauza lipsei de cvorum şi, implicit, amânarea numirii
membrilor CNI.
Amintim că mandatul membrilor CNI a expirat în data de 9 octombrie 2010 după ce acesta
fusese anterior prelungit cu 3 luni de zile, iar utlima şedinţă a C.N.I a avut loc în data de
19.05.2010, acum aproape cinci luni de zile. Astfel, în acest moment CNI este nefuncţional.
CNI are atribuţii cheie precum organizarea concursului şi stabilirea câştigătorului pentru
funcţia de vicepreşedinte al A.N.I., în condiţiile în care A.N.I. nu are nici acum un
vicepreşedinte, după 2 ani de la data la care a devenit operaţională.
CRJ a făcut mai multe demersuri în ultimele săptămâni pentru responsabilizarea senatorilor în
privinţa numirii membrilor CNI, inclusiv transmiterea unei scrisori deschise adresată
preşedintelui Senatului şi a unei petiţii îndreptată către Comisia Juridică de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări a Senatului României.
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Anexa 1 – Atribuţiile Consiliului Naţional de Integritate

Conform art. 38 , alin. 2 din Legea nr. 144/2007 cu modificările şi completările ulterioare,
CNI are următoarele atribuţii.
a) propune Senatului numirea şi revocarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui
Agenţiei;
b) constată suspendarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei;
c) aprobă prin hotărâre regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului şi comisiilor
Consiliului, precum şi norme interne de conduită;
d) 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;
e) 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;
f) formulează recomandări referitoare la strategia şi activitatea Agenţiei de evaluare a averilor,
a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;
g) analizează raportul anual de audit al A.N.I.;
h) înaintează Senatului, anual şi ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea
Agenţiei;
CNI mai are drept responsabilitate evaluarea averii, a intereselor şi a incompatibilităţilor
pentru preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei, precum şi pentru personalul acesteia, prin
intermediul unei comisii de evaluare alcătuită din 5 membri desemnaţi de Consiliu, la
propunerea preşedintelui Consiliului. C.N.I. mai poate constanta incapacitatea managerială a
preşedintelui sau vicepreşedintelui A.N.I.
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