
Expunere de motive

Consiliul Naţional de Integritate, denumită în continuare CNI, este organismul 
reprezentativ, aflat sub control parlamentar exercitat de Senat, cu activitate nepermanentă, 
având rolul de garant al independenţei Agenţiei Naţionale de Integritate. Totodată, Consiliul 
supraveghează şi formulează recomandări referitoare la activitatea şi strategia Agenţiei de 
evaluare a averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor. Mai mult, CNI 
organizează concursul pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte al Agenţiei 
Naţionale de Integritate şi, ulterior, propune Senatului numirea în funcţie a acestora.

Prin OUG nr. 49/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cuantumul 
indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului Naţional de Integritate a fost stabilit la 
art. 28 alin. (7), astfel: ‘Y7j Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă egală 
cu 20% din venitul salarial brut pe care îl încasează preşedintele Agenţiei, iar preşedintele 
Consiliului va avea o indemnizaţie de şedinţă mai mare cu 10% decât indemnizaţia ce se 
acordă membrilor Consiliului. Aceste drepturi se impozitează în condiţiile legii.”

Ulterior, prin Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative, cuantumul indemnizaţiei membrilor CNI a fost modificat în 
sensul acordării unei indemnizaţii de şedinţă pentru membrii Consiliului reprezentând 1% din 
venitul salarial brut al preşedintelui Agenţiei.

Având în vedere că modificările stabilite prin Legea nr. 176/2010 în ceea ce priveşte 
cuantumul indemnizaţiei membrilor CNI au avut loc în contextul măsurilor economic- 
financiare luate în perioada respectivă, ţinând cont de constrângerile bugetare care au vizat 
interesul public, constituind situaţii extraordinare şi de urgenţă, astfel cum s-a şi invocat în 
OUG nr. 27/2010, prin care s-a prelungit perioada de plafonare a unor categorii de 
indemnizaţii şi remuneraţii, ţinând cont de faptul că actualmente acel context economic-social 
s-a schimbat, propunem modificarea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Consiliului 
Naţional de Integritate astfel cum este prezentată în prezenta iniţiativă legislativă.

Iniţiatori:

Senator Cătălin Daniel Fenechiu

Senator Cristian Augustin Niculescu Ţ^ârlaş
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Propunerea legislativă privind modificarea alin. (5) al art. 29 din Legea nr. 144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
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