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AVIZ 
asupra proiectului de Lege  privind instituirea unui mecanism de 
prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură obișnuită, 

prin adresa nr. PLx. 626 din 30 septembrie 2015, cu proiectul de Lege  

privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în 

procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului au examinat proiectul de Lege mai sus menţionat în şedinţa din 20 

octombrie 2015. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu 

amendamentul admis prezentat în Anexa la prezentul aviz. 

 

 

         PREŞEDINTE               SECRETAR 

         VICTOR PAUL DOBRE              RADU BABUȘ 
 
 
 
 
Întocmit: 
Consilier parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC

Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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ANEXA 
 

Amendament admis 
 
 

Nr. 
crt. Forma adoptată de Senat 

Text amendament 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea amendamentului 
propus 

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

  
 
 
                 Se elimină 

(Autor: Comisia pentru administraţie 
publică și amenajarea teritoriului) 

 
 
 
 
 
 

 

         Se impune eliminarea art. 9 
datorită faptului că aceleași prevederi se 
regăsesc în Legea nr. 176 din 1 
septembrie 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. 
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