Proiect

AGENDA ȘEDINȚEI
CONSILIULUI DE INTEGRITATE
din 09 septembrie 2019, ora 14.00
1. Cu privire la activitatea de 1 an a Inspectoratului de Integritate: (Rezultate
problematice și așteptări, documente de politici, condiționalități și cadrul
legislativ)
2. Cu privire la selectarea a doi inspectori de integritate din patru nominalizați în
răspunsul ANI nr. 07/851 din 08.05.2019, în procedura de verificare și efectuarea
controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese
personale de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către
inspectorii de integritate
3. Cu privire la informarea privind concursul pentru selectarea reprezentanților
societății civile și ai mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI și
anunțarea unui nou concurs.
4. Cu privire la modificarea unor Hotărâri a Consiliului de Integritate:
1) Hotărârea nr. 3 din 23 aprilie 2018 cu privire la reprezentarea Consiliului de
Integritate în Comisia de concurs pentru selectarea inspectorilor de integritate (T.
Pașcovschi);
2) Hotărârea nr. 8 din 15 aprilie 2019 cu privire la desemnarea membrilor
Consiliului de Integritate în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de
Integritate (V. Micu) (demersurile Autorității Naționale de Integritate nr. 07/1632
din 06.08.2019 și nr. 07/1811 din 21.08.2019);
3) Hotărârea nr. 9 din 15 aprilie 2019 cu privire la desemnarea membrilor
Consiliului de Integritate în procedura de efectuare a controlului privind
depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către
președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate, precum și de
către inspectorii de Integritate (V. Micu);
5. Cu privire la recomandarea Consiliului de Integritate către Colegiul disciplinar
al Autorității Naționale de Integritate întru convocare și întreprinderea măsurilor
de rigoare în vederea asigurării funcționalității acestuia
6. Cu privire la revizuirea prevederilor pct.71, lit. b), cap. V din Regulamentul cu
privire la suplinirea funcției de inspector de integritate (Hotărârea Consiliului de
Integritate nr.2 din 21.02.2018, în sensul excluderii posibilității de contestare a
probei interviului)

7. Cu privire la revizuirea candidaturilor delegate din partea Consiliului de
Integritate în cadrul comisiei de contestare a rezultatelor probei scrise, în sensul
neadmiterii situației când același membru al CI este concomitent membru al
Comisiei de concurs și membru al Comisiei de contestare: (Ordinul ANI nr. 89
din 04.10.2018 - Comisia de concurs, Ordinul ANI nr. 25 din 08.07.2019 –
Comisia de contestare).

8. Diverse.

