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Căutare

Guvernul a adoptat proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
de Integritate, act normativ care răspunde recomandărilor Comisiei Europene în ceea privinţa
combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Cauta
Arhiva teme prim-plan

Ministere
Şedinţe de guvern

Site-uri ministere

Ministrul Justiţiei, Monica Macovei a afirmat că a cerut procedură de urgenţă în Parlament, pentru
dezbaterea proiectului de lege, întrucât adoptarea acestor reglementări reprezintă o măsură care
trebuie realizată până la următorul raport al Comisiei Europene.
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interese

Purtătorul de Cuvânt al Guvernului, Oana Marinescu, a menţionat că înainte de începerea şedinţei
Guvernului a avut loc o discuţie privind necesitatea promovării acestei legi astfel încât să fie respectat
termenul de 31 august, convenit cu UE, pentru adoptarea sa.
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Primul ministru
Biografie
Cancelaria Primului-ministru
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Intern
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"Toţi participanţii la această discuţie au convenit că acest proiect să fie introdus pe ordinea de zi, după
ce au fost clarificate, în prealabil, câteva chestiuni aflate în suspensie. De exemplu, doamna ministru
Macovei a acceptat ca prevederile privind conflictul de interese să fie cele din legislaţia actuală", a
adăugat Oana Marinescu. Proiectul va fi transmis la Parlament şi va fi dezbătut într-o sesiune
extraordinară, care va avea loc la sfârşitul lunii august.
"Proiectul de lege nu a fost blocat nici la Guvern, nici la Ministerul Justiţiei. Proiectul a fost în lucru până
acum, ca dovadă, au mai fost aduse modificări chiar în şedinţa de astăzi", a declarat Purtătorul de
Cuvânt al Guvernului.
Proiectul de Lege reglementează organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) ca
instituţie administrativă, autonomă, cu personalitate juridică şi buget propriu. ANI este instituţia care
efectuează activitatea de control al averilor şi de verificare a conflictelor de interese şi a
incompatibilităţilor.

Conferinţe de presă

Ministrul Justiţiei a subliniat că ANI nu se va suprapune Parchetului.

Agenda

„Agenţia face verificări, de exemplu, în situaţia în care nu se poate dovedi caracterul penal al anumitor
fapte, când nu se poate dovedi că averea este dobândită prin infracţiune”, a explicat ministrul Justiţiei.

Album foto

http://www.gov.ro/presa/afis-doc.php?idpresa=48847&idrubricapresa=&idrubricaprimm=&idtema=&tip=&pag=1&dr=
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Contact

Ministrul Macovei a precizat că prin atribuţiile pe care le au inspectorii Agenţiei, nu se pune problema
încălcării dreptului la viaţă privată sau a altor drepturi.

http://legislatie.just.ro/

Constituţia României

Obiective
Cine conduce ANI
Programul de guvernare
Strategii, politici, programe

pâna în prezent, la
adresa:

Conducerea Agenţiei va fi asigurată de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, numiţi de Preşedintele
României, la propunerea Consiliului Naţional de Integritate, după ce aceştia au promovat un concurs.

Note de fundamentare
Iniţiative legislative

Anunţ

Consiliul Naţional de Integritate este un organism autonom şi reprezentativ, cu activitate nepermanentă,
care îndeplineşte atribuţiile prevăzute de această lege, în principal cu privire la numirea şi revocarea
preşedintelui şi a vicepreşedintelui Agenţiei.
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Comunicate şi informaţii de
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Discursuri, declaraţii,
mesaje
Conferinţe de presă
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Rapoarte, analize, situaţii

„Din Consiliul Naţional de Integritate vor face parte reprezentanţi ai tuturor celor controlaţi”, a afirmat
ministrul justiţiei.
Consiliul Naţional de Integritate este format din: câte un membru desemnat de fiecare grup parlamentar,
2 judecători din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, desemnaţi de Colegiul de conducere al acestei
instanţei, 2 reprezentanţi ai Guvernului, câte un reprezentant al Asociaţiei Municipiilor din România,
Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia
Comunelor din România, al înalţilor funcţionari publici şi al funcţionarilor publici, 2 reprezentanţi ai
societăţii civile, cu titlul de observatori, fără drept de vot. Autorităţile, instituţiile şi structurile menţionate
vor desemna câte un supleant.

Conturile în care pot fi
facute donatii în bani
pentru ajutorarea familiilor
afectate de inundatii sunt:

RO65RNCB5 0100001
38390083 LEI
RO11RNCB50100001
38390085 USD
RO38RNCB50100001
38390084 EUR
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Informaţii de presă
Prefecturi
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Ştiri în format RSS

Recomandari: Rezolutie
video minim 800x600, high
color, Internet Explorer
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Preşedintele şi vice-preşedintele sunt numiţi pentru un mandat de 4 ani. Ei nu trebuie să facă parte sau
să fi făcut parte, în ultimii 10 ani, dintr-un partid sau dintr-o alianţă politică şi să nu fi fost agent sau
colaborator ai serviciilor de informaţii înainte de 1990, lucrător operativ, informator sau colaborator al
serviciilor de informaţii.
Consiliul Naţional de Integritate are atribuţii doar în ceea ce priveşte numirea şi revocarea din funcţiei a
preşedintelui şi vicepreşedintelui ANI. Revocare se poate face doar pe baza unui audit extern
independent care se face anual.

Design şi dezvoltare
Ion Oana Cristina
Departamentul de
Analiză şi Planificare
Politică

Personalul Agenţiei este format din preşedinte, vicepreşedinte, inspectori şi alţi funcţionari publici,
precum şi personal contractual, numiţi de preşedinte, potrivit legii. Pentru operaţionalizarea Agenţiei, 25
de persoane vor fi detaşate de la alte instituţii publice.
Organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi sarcinile personalului se stabilesc prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Integritate.
Evaluarea activităţii Agenţiei se face printr-un audit extern independent care se întocmeşte anual şi se
plăteşte din bugetul ANI, potrivit regulilor de achiziţii publice.
Pentru a veni în sprijinul persoanelor care au obligaţia declarării averilor şi a conflictelor de interese,
proiectul de lege propune desemnarea unor persoane specializate în cadrul tuturor autorităţilor,

http://www.gov.ro/presa/afis-doc.php?idpresa=48847&idrubricapresa=&idrubricaprimm=&idtema=&tip=&pag=1&dr=
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instituţiilor şi societăţilor care să aibă atribuţii privind monitorizarea acestor declaraţii (primirea,
înregistrarea, publicarea pe site a declaraţiilor etc) şi acordarea de consultanţă privind modul de
completare a acestora.

Controlul averilor
Proiectul stabileşte clar categoriile de demnitari şi funcţionari care sunt obligate să depună declaraţii de
avere (de exemplu, şefii serviciilor secrete). De asemenea, prevederile proiectului extind categoria
persoanelor care trebuie să depună aceste declaraţii. Astfel, vor depune declaraţii de avere membrii
Consiliului Economic şi Social, membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private, şefii cultelor religioase, personalul cu funcţii de conducere şi control din unităţile sistemului de
învăţământ şi al celui de sănătate.
Proiectul prevede sancţionarea disciplinară a persoanei publice, care poate merge, după caz, până la
eliberarea acesteia din funcţie. Persoanele eliberate din funcţie sunt decăzute din dreptul de a exercita o
demnitate sau o funcţie publică pe o perioadă de trei ani după eliberarea sau revocarea din funcţie, cu
excepţia aleşilor.
Declaraţia de avere se face la numirea în funcţie pentru bunurile personale comune şi cele deţinute în
indiviziune şi se actualizează până la data de 31 mai a fiecărui an.
Persoanele care au ocupat funcţii sau demnităţi publice după 1 ianuarie 1990 pot fi supuse controlului
averilor cu privire la bunurile supuse obligaţiei declarării prin reglementările în vigoare la momentul
deţinerii publice sau a funcţiei, dacă există date sau indicii că unele bunuri ori valori nu pot fi justificate
de persoana în cauză cu veniturile obţinute.
Controlul averilor de către Agenţia Naţională de Integritate se va face din oficiu sau la sesizarea oricărei
persoane. Dacă persoana a cărei avere este supusă controlului este căsătorită, controlul se extinde şi
asupra bunurilor soţului/soţiei.
Pe baza sesizărilor, se declanşează o cercetare prealabilă care se poate finaliza cu începerea efectivă a
controlului, dacă cele semnalate se confirmă.
Verificările de conturi bancare se pot face doar după începerea controlului, nu şi în perioada de verificare
prealabilă, prin intermediul Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
Dacă se constată că există probe privind justificarea rezonabilă a averii, se decide clasarea verificării.
Dacă apar elemente noi, cercetarea se reia.
Dacă persoana în cauză nu depune dovezi pentru justificarea rezonabilă a averii sau dacă dovezile
prezentate nu sunt suficiente, inspectorul Agenţiei Naţionale de Integritate constată prin decizie că nu se
justifică diferenţa de bunuri şi valori deţinute şi cele care puteau fi dobândite din veniturile realizate.
Acest fapt constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementările aplicabile demnităţii,
funcţiei sau activităţii respective.
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Actul de constatare poate fi atacat la Curtea de Apel, secţia de Contencios administrativ şi fiscal în a
cărei rază teritorială este domiciliul persoanei cercetate.
Nu este obligatorie depunerea de dovezi pentru bunurile şi valorile economisite sau primite cu titlu de
dar manual, dacă acestea reprezintă 2%, dar nu mai mult de 10.000 Euro, reprezentând diferenţa dintre
averea declarată şi veniturile obţinute.
Actul definitiv de constatare al Agenţiei se comunică în termen de 10 zile organelor care pot aplica
sanţiuni disciplinare sau care pot dispune revocarea sau eliberarea din funcţie, precum şi organelor
fiscale. Dacă sunt indicii că bunurile obţinute prin săvârşirea unei fapte penale, decizia va fi comunicată
şi organelor de cercetare penală.
De asemenea, proiectul conţine sancţiuni constând în amendă de la 100 la 500 RON (1-5 milioane lei
vechi) pentru nedepunerea la termen a declaraţiilor de avere, nepublicarea declaraţiilor de avere, etc.

Verificarea conflictului de interese
Verificarea intereselor se face de către Agenţia Naţională de Integritate, din oficiu, sau la sesizarea
oricărei persoane.
Procedura şi etapele verificării sunt aceleaşi ca în situaţia verificării declaraţiilor de avere.
În cazul în care se constată că a existat un conflict de interese, toate actele încheiate direct sau prin
persoane interpuse sunt lovite de nulitate absolută.
Acţiunea de constare a nulităţii absolute a actelor juridice sau administrative încheiate în condiţiile
existenţei unui conflict de interese poate fi introdusă de Agenţie chiar dacă persoana în cauză nu mai
deţine respectiva funcţie. Verificarea conflictului de interese pentru o persoană poate fi efectuată în
termen de 5 ani de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii.
În cazul în care se constată existenţa unui conflict de interese, persoana care l-a săvârşit poate fi
sancţionată mergând până la eliberarea sa din funcţie. Persoanei eliberate din funcţie i se interzice să
mai exercite timp de 3 ani funcţia respectivă, cu excepţiapersoanelor alese.
Proiectul sancţionează cu amendă de la 100 la 500 RON nedepunerea sau depunerea peste termen a
declaraţiilor de interese, nepublicarea declaraţiilor de interese etc.

Verificarea incompatibilităţilor
Proiectul extinde sfera cazurilor de incompatibilitate. De exemplu, calitatea de parlamentar, membru al
Guvernului, precum şi cea de prefect şi subprefect va fi incompatibilă cu cea de avocat, notar public,
executor judecătoresc sau mediator. De asemenea, proiectul permite parlamentarilor şi membrilor
Executivului, prefecţilor şi subprefecţilor exercitarea de activităţi în domeniul didactic, cu excepţia
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funcţiilor de conducere şi administrare.

Verificarea incompatibilităţilor se face de către inspectorul Agenţiei Naţionale de Integritate din oficiu sau
la sesizarea oricărei persoane.
Procedura şi etapele sunt cele similare controlului averilor şi verificării conflictului de interese.
În situaţia în care se constată că a existat un conflict de interese în exercitarea funcţiei sau activităţii
sancţiunea poate merge până la eliberarea din funcţie. Persoanelor eliberate din funcţie li se interzice să
mai exercite timp de trei ani funcţii şi demnităţi publice prevăzute de lege, cu excepţia funcţiilor elective.
Proiectul de lege va fi trimis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului, în procedură de urgenţă.
Guvernul României - Biroul de presă - 05.07.2006
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