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 RAPORT COMUN 

asupra Proiectului de Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire  

a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată împreună cu Comisia pentru industrii şi servicii, spre dezbatere în fond, cu 
Proiectul de Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, trimis cu adresa nr. PL-x 626 din 30 septembrie 2015. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct. 2, lit. i din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  
                    Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 962 din 10 septembrie 2015. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil proiectul de lege, 
conform avizului nr. 4c-6/332 din 20 octombrie 2015. 
                   Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat favorabil proiectul de lege. 

          Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui mecanism de verificare ex ante, în scopul 
prevenirii conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

         Potrivit proiectului de act normativ, mecanismul de verificare ex ante se exercită de către Agenţia 
Naţională de Integritate, prin Sistemul Prevenţie şi activitatea specifică a inspectorilor de integritate, prin raportare 
exclusivă la persoanele prevăzute în art. 1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
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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, cu 
modificările ulterioare.  
                     În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
celor două Comisii au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţe separate. Astfel, membrii Comisiei 
pentru industrii şi servicii au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 14 octombrie 2015, iar membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut această iniţiativa legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2015.   

În temeiul art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea acestui proiect de lege 
au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, domnul Liviu Stancu, secretar de stat, iar din 
partea Agenţiei Naţionale de Integritate, doamna Lazăr Ioana, director şi doamna Grosu Cristinela, şef serviciu. 

  În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii şi 
de către invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, Proiectul de Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, în forma iniţiatorului cu amendamentul  respins, redat în Anexa la 
prezentul raport. 

Din numărul total de 26 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la 
dezbateri 22 deputaţi. Din numărul totalul de 18 membri ai Comisei pentru industrii şi servicii au participat la 
dezbateri 16 membri. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, fiind 
incidente prevederile art. 117 alin. (3) din Constituţia României, republicată. 

 
 

 
                              VICEPREŞEDINTE,                                                                     PREŞEDINTE,                                            
                                   Ioan CUPŞA                                                                               Iulian IANCU                                            
                                         
                                      

                                          
                         
 
                                                SECRETAR,                                                                                     SECRETAR,  
                 Sorin Constantin STRAGEA                                                                Radu Bogdan ŢÎMPĂU 
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Anexa   

AMENDAMENT RESPINS: 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Textul din Proiectul de 
Lege privind instituirea unui 
mecanism de prevenire a 
conflictului de interese în 
procedura de atribuire a 
contractelor de achiziţie 
publică 

Text adoptat de Comisie (autorul 
amendamentului) 

1. Motivaţia pentru susţinere; 
2. Motivaţia pentru respingere 

Camera 
decizională 

1 Art.9. - Neluarea de măsuri 
urmare primirii unui avertisment 
de integritate sau necompletarea 
formularului de integritate 
potrivit art. 6 alin. (4), 
declanşează din oficiu procedura 
de evaluare a conflictului de 
interese, după finalizarea 
procedurii de atribuire, exclusiv 
cu privire la persoanele faţă de 
care sunt incidente prevederile 
Legii nr. 176/2010, cu 
modificările ulterioare. 
 

Se elimină 
 

Autor: Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului. 

2. Prin vot, amendamentul a fost 
respins. 
Se impune eliminarea art.9 datorită 
faptului ca aceleaşi prevederi se 
regăsesc în Legea nr. 176/2010 
privind integritatea in exercitarea 
funcţiilor si demnităţilor publice, 
cu modificările ulterioare. 

Senatul 
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