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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 

 
Adresată:  Domnului Florin Ionel MOISE, Vicepreședine al Agenției 

Naționale de Integritate (ANI) 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 21/07/2020 
Obiectul întrebării: Numărul persoanelor înpotriva cărora au fost dispuse 
sancțiuni sau au fost solicitate instanțele de judecată pentru confiscarea 
averilor ilicite. 
 
 
Stimate domnule Vicepreședinte, 
 
Agenția Națională de Integritate (ANI) este o instituție independentă 
operațional, ce exercită un control administrativ, specializată în verificarea 
averilor dobândite în timpul exercitării unei funcții publice, conflictelor de 
interese și a incompatibilităților. 

Potrivit legislației în vigoare, ANI exercită următoarele atribuții: 

 verifică declarațiile de avere și de interese; 

 efectuează controlul depunerii la termen a declarațiilor de avere și a 
declarațiilor de interese de către persoanele prevăzute de lege; 
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 constată că între averea dobândităpe parcursul exercitării funcției și 
veniturile realizate în aceeași perioadă există o diferență vădită, care 
nu poate fi justificată și sesizează instanța competentă pentru 
stabilirea părții de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit 
cu caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită; 

 constată nerespectarea dispozițiilor legale privind conflictul de 
interese și regimul incompatibilităților; 

 sesizează organul de urmărire penală dacă există probe sau indicii 
temeinice privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală; 

 aplică sancțiunile și ia măsurile prevăzute de lege în competența sa 
sau, după caz, sesizează autoritățile ori instituțiile competente în 
vederea luării măsurilor și aplicării sancțiunilor prevăzute de lege; 

 elaborează studii, analize, întocmește statistici anuale privind 
declarațiile de avere, declarațiile de interese precum și cu privire la 
verificarea acestora, efectuată de către cei în drept și dezvoltă relații 
de parteneriat cu persoanele care exercită demnitățile și funcțiile 
prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin acordarea de servicii de 
asistență; 

 elaborează și difuzează ghiduri practice sau alte materiale în 
domeniu, întocmind propriile materiale în acest sens, având în vedere 
practica organelor judiciare. 

ANI monitorizează permanent declarațiile de avere/interese, conflictele de 
interese și regimul incompatibilităților în vederea asigurării exercitării 
funcțiilor și demnităților publice în condiții de imparțialitate, integritate, 
transparență. 

În urma activității de evaluare desfășurată de Agenția Națională de 
Integritate în conformitate cu Legea nr.144/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate și  cu Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților 
publice, în fiecare an sunt constatate multiple incidente de integriate (cazuri 
de incompatibilitate, conflicte de interese administrative sau penale, avere 
nejustificată etc.). 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne 
transmiteți:  

Numărul membrilor Parlamentului și Guvernului României și numărul altor 
demnitari români împotriva cărora ANI a dispus sancțiuni sau în privința 
cărora ANI s-a adresat în instanțele de judecată cu solicitarea confiscării 
părții de avere dobândite în mod ilegal, defalcat pe fiecare an și pe fiecare 
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tip de incident de integritate, începând cu anul 2007 (anul înființării ANI) și 
până în prezent. 

În context vă rugăm să specificați dacă există demnitari români împotriva 
cărora, în perioada 2007-2020, au fost dispuse sancțiuni în mod repetat și 
care este numărul acestor demnitari. 

         Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei 
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 

 




