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

08.10.2010

Stimate domnule Preşedinte,
Având în vedere atribuţiile Comisiei pe care o prezidaţi de verificare a legalităţii
desemnării membrilor Consiliului Naţional de Integritate (C.N.I.), Centrul de Resurse Juridice
vă solicită, în baza O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor
cu modificările şi completările ulterioare, să analizaţi următoarele probleme de legalitate
privind desemnarea reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile în C.N.I.:
1. Conform art. 35, alin. 1, lit. i din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare,
“Consiliul este numit de Senat şi este format dintr-un număr de membri desemnaţi după cum
urmează: un reprezentant desemnat de organizaţiile societăţii civile legal constituite ...”.
Această desemnare a membrilor C.N.I. se face într-un anumit termen cu respectarea art. 37,
alin. 6 din Legea nr. 144/2007, şi anume: “Între a 90-a zi şi a 30-a zi înaintea expirării
mandatului Consiliului, se vor desemna membri viitorului Consiliu”.
Deşi informaţiile nu apar pe pagina oficială a Senatului, ci doar pe pagina de Internet
personală a vicepreşedintelui Comisiei pe care o conduceţi, în privinţa reprezentanţilor
organizaţiilor societăţii civile există două desemnări: prima desemnare, în ordine cronologică,
este a domnului Răzvan Codru Vrabie (desemnat, în termenul legal, respectiv între a 90-a şi a
30-a zi înaintea expirării mandatului, la data de 28.05.2010 de către Transparency
International Romania, Centras, Asociaţia Pro Democraţia şi Active Watch Agenţia de
Monitorizare a Presei), iar cea de-a doua, este cea a domnului Florea Sava (desemnat la data
de 01.10.2010, în afara termenului legal de desemnare, de către Fundaţia Orizont, fiind
sprijinit de alte organizaţii neguvernamentale).
Iniţial, conform Hotarârii Senatului nr. 26/2007, mandatul membrilor C.N.I expiră pe
data 28 iunie 2010. Astfel, în teremen legal, cu 30 de zile înaintea expirării mandatului,
organizaţiile societăţii civile legal constituite l-au desemnat pe domnul Răzvan Codru Vrabie.
Apoi, prin Hotărârea Senatului nr. 13/28 iunie 2010 mandatul membrilor C.N.I. a fost
prelungit până la data de 09 octombrie 2010. Automat, termenul pentru desemnarea
membrilor C.N.I. s-a prelungit până la data de 09 septembrie 2010. Cu toate acestea, nicio altă
desemnare nu a mai avut loc până la expirarea termenului legal. Orice prelungire de către
Comisia juridică a termenului de desemnare nu are acoperire în Legea nr. 144/2007.
În aceste condiţii considerăm că desemnarea domnului Florea Sava la data de
01.10.2010, cu 3 săptămâni după expirarea termenului legal, este tardivă şi, pe cale de
consecinţă, solicităm Comsiei să ia act de această realitate juridică şi să respingă această
desemnare.
2. Conform art. 35, alin. 1, lit i din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare, în
C.N.I. se regăseşte şi “un reprezentant desemnat de organizaţiile societăţii civile legal
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financiar”. Pentru a verifica legalitatea desemnării, Comisia trebuie să solicite entităţilor
societăţii civile care au desemnat persoane pentru C.N.I documente statutare din care să
rezulte că respectiva entitate/entităţi are activitate într-unul dintre cele trei domenii stabilite
clar de lege. Cu alte cuvinte, înainte de a verifica eligibiltatea candidatului, Comisia juridică a
Senatului trebuie să verifice eligibilitatea entităţii/entităţilor care au facut desemnarea, ca o
condiţie prealabilă şi obligatorie a fi îndeplinită.
În spiritul transparenţei, solicităm Comisiei publicarea pe pagina de Internet a
Senatului României a copiilor scanate de pe documentele statutare ale entităţilor care au
desemnat membri în C.N.I., precum şi rezultatul verificării acestor documente.
Precizăm că Centrul de Resurse Juridice nu a desemnat nicio persoană pentru a fi
numită membru în C.N.I., manifestând un interes numai din perspectiva aplicării legii, în
litera şi spiritul acesteia.
Vă rugăm să ne comunicaţi răspunsul dvs. la prezenta petiţie.
Vă mulţumim,
Radu Nicolae
Manager program
Centrul de Resurse Juridice
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