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Focus:

1. Cum funcționează ANI;

2. Sistemul românesc al declarațiilor de avere și de 

interese;

3. Incidente de integritate / Rezultate;

4. Activitatea de colectare a declarațiilor de  

avere și de interese.
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1/5  Cum funcționează 

ANI

“ANI este instituția cea mai detestată de politicienii 

români si totuși este foarte necesară”

Sergiu Miscoiu (CESPRI - think tank politic),

citat de Reuters
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ANI, pe scurt:

 Înființată în 2007, operațională din 2008;

MCV;

 Investigație și prevenție;

Competență exclusivă – conflicte de 

interese, incompatibilități și averi 

nejustificate; Declarații de avere și de 

interese;

Autoritate autonomă;

 Independență operațională;

Evaluare printr-un audit extern 

independent.
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Staff:

Președinte

Mandat de 4 ani

Departamente 
suport  - I.I.

Juridic, IT, 
Registratura

Inspecția de 
integritate

35 de inspectori cu 
studii economice sau 

juridice

Departamentele

administrative

Economic, HR etc.

Vicepreședinte

Mandat de 4 ani
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ANI – motorul care alimentează un proces complex

de implementare a conceptului de integritate

Persoane 

desemnate din 

instituțiile publice

Sesizări 

persoane fizice 

sau juridice

Mass media / 

ONG-uri

ANI

Date și informații 

solicitate de la 

autorități publice sau 

private

Dreptul persoanei la 

apărare. Expertize 

extrajudiciare

Parchete.

Organe fiscale.
Instanțe

Comisii de 

disciplină

Comisiile de 

cercetare a 

averilor
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2/5  Sistemul românesc al 

declarațiilor de avere și 

de interese

“Agenția a devenit o componentă esențială a cadrului de 

lupta împotriva corupției, o instituție cu rezultate 

semnificative”

COMISIA EUROPEANĂ
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PREMISE:

 1996 – start ezitant;

 2003 – noi măsuri anticorupție; 

 2007 – schimbare de paradigmă –

înființarea Agenției Naționale de Integritate; 

 2008 – 2014: istoric de cazuri semnificativ

 2015: sistem solid și matur
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Cine? Când? Ce?
O perspectivă generală

CINE?

 Peste 350.000 persoane anual;

 Anii electorali – numărul crește la 1 milion de deponenți.

CÂND?

 Anual, nu mai târziu de 15 iunie;

 La numirea / eliberarea din funcție;

 Depunerea candidaturii la diferite procese electorale;

CE?

 Deponentul trebuie să completeze și să depună 2 formulare:

 Declarația de avere (imobiliare, tranzacții financiare, datorii, venituri, bunuri

mobile, cadouri etc.)

 Declarația de interese (funcțiile / calitățile deținute în mediul privat sau

public, contracte cu statul etc.)
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3/5  Incidentele de integritate / 

Rezultate

“ În România, șapte miniștri și-au părăsit 

funcțiile ca urmare a investigațiilor ANI. Pentru 

prima dată, oaia neagră a UE ne dă un 

exemplu.”

Le Monde
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1. AVERI NEJUSTIFICATE

• diferențe vădite (cel puțin 10.000 euro) între

venituri obținuteși averea dobândită;

• nejustificat NU înseamnă ilicit;

• cea mai complexă investigație;

• 87 de cazuri (cele mai multe dintre ele încă pe

rolul instanței);

• 19,7 milioane Euro – diferența totală constatată de

ANI;

• 5 decizii definitive emise de Înalta Curte;

• aprox. 1.1 million Euro confiscați și stabiliți la

bugetul de stat;

• parlamentari, funcționari publici, aleși locali;

Ce investighează A.N.I.? 
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2.    CONFLICT DE INTERESE

• luarea unei deicizii sau participarea la

procesul de luare a deciziilor care

genereaza un avantaj patrimonial pentru

sine sau pentru rudele sale de gradul I

(administrativ) sau de gradul II (penal)

• conflict de interese administrativ (252

cazuri) 82 definitive, câștigate de ANI

• conflict de interese penal (199 cazuri)

• parlamentari, aleși locali, șefi ai

administrației locale ;

• contractele semnate in conflict de interese

sunt nule de drept
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SPEȚE – CONFLICT DE INTERESE

 ANGAJAREA MEMBRILOR FAMILIEI LA CABINETELE PARLAMENTARE

- 23 de deputați și senatori au încalcăt regimul juridic al conflictului de interese administrativ și penal prin

angajarea rudelor la cabinetele parlamentare;

- Follow-up - penal: 12 cazuri– condamnări la închisoare cu suspendare (1 definitiv, 11 cu drept de recurs),

8 cazuri – trimitere în judecată; 1 caz – începerea urmăririi penale, 2 cazuri- pe rol;

- Follow-up - administrativ : 11 dosare câștigate de A.N.I., 1 dosar anulat.; 11 pe rolul instanței

 ANALIZA EFECTUATĂ LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE:

- A.N.I. a auditat aleșii locali din toate consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București si

consilieri locali din municipiile reședință de județ;

- Constatările A.N.I.: 78 de aleși locali care dețin 105 companii, în care ei sau soții lor au acțiuni sau sunt

administratori și care au încheiat contracte cu Consiliul Județean, Consiliul Local sau autoritățile

subordonate, cu încălcarea prev. legislative ref. La incompatibilități sau conflicte de interese;

- Prejudiciul total: 8,1 milioane Euro;

- Tipuri de incidente de integritate: 42 conflicte de interese, 75 incompatibilități, 17 posibile infracțiuni
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3. Incompatibilități

• deținerea simultană a două sau mai multe funcții publice dintre care cel puțin una o exclude

pe cealaltă;

• situații explicite prevăzute de diverse legi

• 1010 cazuri 431 definitive

• parlamentari, șefi ai instituțiilor, aleși locali, funcționari publici (multi dintre ei și-au

pierdut mandatul ca urmare a investigațiilorANI);
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Rezultate. 2008 - 2015

87
Averi nejustificate

8804
Cazuri finalizate

1010
Incompatibilități

19,7

milioane 

euro
Diferență 

totală 

semnificativ

ă

5500
Sancțiuni 

administrative 

(amenzi)

451
Conflicte de 

interese

490
Cazuri înaintate 

parchetelor
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Rata de confirmare a investigațiilor ANI de către instanțe

 Toate cazurile finalizate de ANI pot fi contestate în instanță;

 Rata de succes – dosare definitive:

Incompatibilitati

90%

castigate 10 %

pierdute

Conflicte de interese

91%

9%

Averi nejustificate

62,5% 37,5%

Amenzi contraventionale

82% 18%
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Senatori, 30

Deputati, 78
Presedinti / 

Vicepresedinti CJ, 20

Ministri, 6

Secretari de stat, 4

Inalti functionari 

publici , 5

Funcțiile persoanelor investigate de ANI 2008 - 2015

Incompatibilitati 80

Alte fapte penale, 39

Averi nejustificate, 8

Conflict penal, 37

Conflict administrativ, 

33

Conflict de interese, 70

Incidente de integritate 2008 - 2014
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Alte cazuri importante finalizate de ANI

Management; 174

Alesi locali, 832

Ofiteri de politie, 

47

Magistrati, 15
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4/4 Activitatea de 

colectare a declarațiilor 

de avere și de interese

“ANI folosește un sistem informatic integrat cu un design special care 

permite o abordare strategică și o viziune modernă pentru dezvoltarea 

și îmbunătățirea activității instituționale”

Deloitte Audit



Page 20

• Completează declarații de 
avere și de interese

• Are posibilitatea de a 
consulta ghidurile specifice 
/ de a solicita consultanță 
persoanei desemnate sau 
Agenției

Deponent

• Interfață între deponent și 
ANI

• Poartă o responsabilitate 
semnificativă

• Sancțiuni administrative 
pentru neîndeplinirea 
obligațiilor

Persoana 
desemnată • Primește copii certificate 

ale declarațiilor de interese 

• Publică pe Portal în termen 
de 30 de zile

• Declarațiile se mențin pe 
Portal pe toată durata 
mandatului și trei ani de la 
terminare după care se 
arhivează

ANI
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Atribuțiile persoanelor desemnate (i)

 primesc, înregistrează declarațiile de

avere și declarațiile de interese şi

eliberează la depunere o dovadă de

primire;

 pun la dispoziția personalului formularele

declarațiilor de avere şi ale declarațiilor de

interese;

 oferă consultanță pentru completarea

corectă a rubricilor din declarații şi pentru

depunerea în termen a acestora;

 evidențiază declarațiile de avere şi

declarațiile de interese în registre speciale

cu caracter public.
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Atribuțiile persoanelor desemnate (ii)

• asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, pe pagina de internet a

instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin

anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituţiei care

administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii;

• trimit Agenției, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi

ale declarațiilor de interese depuse şi câte o copie certificată a registrelor speciale, în termen de cel mult 10

zile de la primirea acestora;

• întocmesc, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declaraţiile

de avere şi declaraţiile de interese în acest termen şi informează de îndată aceste persoane,

solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;
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Sancțiuni

 Conducătorul instituției are obligația de a desemna o persoană care asigură implementarea

prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese. Persoana desemnată

este subordonată direct conducătorului instituției respective.

 „Nerespectarea obligaţiilor (…) de către persoanele responsabile cu implementarea

prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50

lei la 2.000 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective, dacă

acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de (…) lege.”
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2008: Relația ANI – persoanele desemnate

 1285 de instituții comunicau Agenției

datele de contact;

 declarațiile erau înregistrate în registre

în format hârtie;

 nu exista o evidență exactă a

instituțiilor și persoanelor care

transmiteau declarațiile la ANI;

 caracterul nou al cadrului legislativ;

 desemnarea persoanelor se realiza pe

cale informală;

 nu existau materiale consultative;

 spațiu insuficient pentru stocarea

declarațiilor (503.000 documente)

 lipsa nomenclatoarelor de instituții și

funcții

 personal insuficient
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Ce măsuri a luat ANI pentru a remedia aceste deficiențe?

Elaborarea unei baze de date solide a persoanelor desemnate

• Adrese către principalele instituții din țară (ministere, prefecturi, autorități,
deconcentrate);

• Autorități centrale și subordonate / sub control;

• Persoane de contact din cadrul Inspecției;

Creșterea nivelului de conștientizare și responsabilizarea 
factorilor de decizie sau a persoanelor desemnate

• Aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea atribuțiilor prevăzute de lege de către
șefii de instituții / persoanele desemnate;

• 50 – 2000 lei – cuantumul sancțiunii contravenționale;

• Elaborarea și diseminarea de ghiduri (offline și online)
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Pregătire profesională 

• 2011 – 400 de participanți (20x20) – proiect cu implicarea societății civile;

• 2013 – 360 de participanți (12x30) – lansarea formularelor electronice;

• Persoanele desemnate, invitate în mod constant la evenimentele pe care le
organizează Agenția.

• Grupuri de lucru mixte: persoane desemnate – inspectori ANI – consilieri juridici –
experți ONG

TEMATICA:

- modalități de completare și problemele întâlnite

- familiarizarea cu prevederile legale (2010)

- procesul transmitere a formularelor

- conștientizare și prevenție
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2015: Relația ANI – persoanele desemnate

2008 Astăzi

1285 persoane desemnate identificate 6700 persoane desemnate identificate 

503.000 declarații de avere și de interese 4.690.000 declarații de avere și de interese

80% din sancțiuni aplicate până în anul 2010 Doar 20% din nr. total de sancțiuni au fost 

aplicate, începând cu anul 2011. 

Desemnare neoficială, informală Persoanele sunt desemnate prin acte oficiale 

ale conducătorului instituției

Resurse insuficiente PORTAL, Website, Materiale consultative, 

Comunicare proactivă. E-forms
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Concluzii

 Procesul de identificare și consiliere a persoanelor desemnate este permanent;

 Eforturile de cooperare trebuie dublate de transparența

 „One size does NOT fit all” – instrumente de comunicare
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Thank you !

facebook.com/integritate

twitter.com/integritate

www.integritate.eu

ani@integritate.eu


