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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 6 octombrie 2015 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 6 octombrie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, 
Mircea Cazan, Titi Holban, Daniel Iane,  Josif Moldovan, Murgu Neagu, Cornel Mircea 
Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu Florin, Grindeanu Sorin Mihai, 
Iusein Ibram, Varujan Pambuccian, Ion Şcheau. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
1. Plx.626/2015 – proiect de lege privind instituirea unui mecanism de prevenire 

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

2. Plx.625/2015 - propunerea legislativă privind monitorizarea activităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale şi organismelor prestatoare de 
servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean; 

3. Diverse. 
 

Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Vasile Oajdea 
– preşedintele comisiei. 

1. Plx.626/2015 – proiect 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, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare proiectul de lege privind instituirea unui mecanism de 
prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică. 
 Proiectul de lege are ca obiect instituirea unui mecanism de verificare ex ante, în 
scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică. 
 Proiectul de act normativ propune constituirea, în cadrul Agenţiei Naţionale de 
Integritate (ANI), a unui sistem informatic integrat pentru prevenirea şi identificarea 
potenţialelor conflicte de interese, denumit Sistemul Prevenţie. 
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 Acesta va funcţiona pe baza datelor din formularele de integritate prelucrate, 
potrivit legii, de sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP), în cadrul procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică.  
 Conform proiectului de lege, mecanismul de verificare ex ante se exercită de către 
ANI, prin Sistemul Prevenţie şi activitatea specifică a inspectorilor de integritate.  
 Autorităţile contractante vor avea obligaţia de a asigura completarea şi 
actualizarea unui formular de integritate, care face parte din documentaţia de atribuire, 
atât înainte de transmiterea spre publicare în SEAP a acesteia, cât şi pe parcursul derulării 
procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică.  
 De asemenea, fiecare autoritate contractantă are obligaţia de a desemna, prin act 
administrativ, una sau mai multe persoane responsabile cu completarea, actualizarea sau 
modificarea formularelor de integritate aferente autorităţii respective.  
 Avertismentul de integritate emis de ANI va fi disponibil prin intermediul SEAP 
autorităţilor contractante, precum şi autorităţilor cu atribuţii de verificare, monitorizare şi 
control a procedurii de achiziţie publică. 
 Totodată, ANI are obligaţia de a comunica avertismentul, prin mijloace 
electronice, persoanei responsabile cu completarea, actualizarea sau modificarea 
formularelor de integritate, care este obligată să-l transmită de îndată persoanei vizate, 
precum şi conducătorului autorităţii contractante. În sarcina acestuia din urmă intră 
dispunerea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea conflictului de interese. Neluarea 
de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necomunicarea 
măsurilor dispuse, declanşează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, 
după finalizarea procedurii de atribuire.  
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. 
 Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice, potrivit dispoziţiilor art.117 alin.(3) din Constituţia României, republicată, iar 
în aplicarea art.75 alin. (1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Camera 
Deputaţilor. 
 La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi: din partea Agenţiei 
Naţionale pentru Integritate  doamna Ioana Lazăr - Director General şi doamna Cristinela 
Grosu - şef serviciu IT , din partea Autorităţii Naţionale pentru Achiziţii Publice domnul 
Eduard Badea -  consilier superior, din partea Ministerului Justiţiei doamna Alina Barbu 
– consilier şi domnul Adrian Dumitru – consilier. 
 Domnul preşedinte Daniel Oajdea a dat cuvântul reprezentanţilor MJ, ANI şi 
ANAP pentru a prezenta punctul de vedere pe marginea acestui proiect de lege. 
 Reprezentanţii MJ au precizat că mecanismele actuale pentru detectarea ex ante a 
conflictului de interese nu sunt suficiente. Prin acest proiect de lege se creează un 
mecanism de verificare ex ante în scopul prevenirii conflictului de interese în procedura 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiată prin sistemul electronic de achiziţii 
publice (SEAP), astfel încât aceste conflicte de interese să poată fi înlăturate fără a fi 
afectate respectivele proceduri. Se propune constituirea, în cadrul ANI, a unui sistem 
informatic integrat pentru prevenirea şi identificarea potenţialelor conflicte de interese, 
denumit Sistemul Prevenţie. Acesta va funcţiona pe baza datelor din formularele de 
integritate prelucrate de SEAP, în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică.  



 Reprezentanţii ANI au menţionat în acest proiect de lege se pune accent pe 
componenta de prevenţie. Este mai eficient să previi decât să sancţionezi. Recuperarea 
prejudiciului este foarte dificilă. La nivelul ANI este prevăzut un serviciu specializat.  
 Reprezentantul ANAP a precizat că această lege este necesară şi că instituţia pe 
care o reprezintă susţine acest proiect de lege. 
 În continuare domnul deputat Daniel Iane a întrebat dacă sistemul detectează şi 
conflictul de interese atunci când se acţionează prin interpuşi. 
 Reprezentanţii ANI au precizat că ANI verifică conflictul de interese care 
conform legislaţiei în vigoare, prin conflict de interese se înţelege situaţia în care 
persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de 
natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care 
îi revin. Conform legislaţiei în vigoare  privind achiziţiile publice, ANI verifică rudele 
până la gradul IV. În scopul detectării conflictului de interese ANI efectuează verificări 
încrucişate cu alte baze de date de stat, cum ar fi registrul comerţului sau administraţia 
fiscală. Acţionarea prin interpuşi generează mai multe abordări. Pin acest sistem se 
verifică şi firmele subcontractante. La baza creării acestui sistem s-au avut în vedere două 
criterii: identificarea relaţiilor de rudenie şi identificarea relaţiilor comerciale. 
 În continuare domnul preşedinte Daniel Oajdea a menţionat că este bun, dar nu 
poate răspunde tuturor problemelor existente. 
 Domnul deputat Iosif Moldovan a felicitat iniţiatorii pentru acest proiect de lege, 
precizând că un act legislativ care să prevină ar trebui să fie o normalitate şi a întrebat 
câte postări sunt zilnic în SEAP, câţi angajaţi are ANI în serviciul de prevenţie şi dacă 
validarea se face de către o persoană sau o face sistemul automat. 
 Reprezentanţii ANI au menţionat că din perspectiva respectării drepturilor omului 
nu poate fi lăsat un sistem să facă validarea, ci este necesară implicarea umană. De 
asemenea, din perspectiva protecţiei datelor cu caracter personal la sfârşitul operaţiunii 
validarea trebuie făcută de componenta umană. În ceea ce priveşte postările în SEAP 
statistic în intervalul 1 ianuarie-30 septembrie 2014 au fost 13263 de proceduri postate în 
SEAP, aproximativ 80 de proceduri pe zi. În prezent serviciul de prevenţie din cadrul 
ANI numără 5 posturi cu posibilitatea măririi la 7.  
 Domnul deputat Iosif Moldovan a întrebat cât durează o verificare în sistem. 
 Reprezentanţii ANI au precizat că Sistemul Prevenţie operează cu date colectate 
prin formularele de integritate din SEAP şi prin interogarea bazelor de date naţionale ale 
Ministerului Afacerilor Interne – evidenţa populaţiei şi Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului.  Validarea avertismentului de integritate emis de Sistemul Prevenţie de către 
inspectorii de integritate se  realizează în maxim 3 zile lucrătoare. 
 Domnul deputat Ionuţ Săvoiu a întrebat cum va fi gestionată situaţia în care 
românii plecaţi în străinătate vin în România ca reprezentanţi ai unor firme străine. Ar 
trebui să existe un registru naţional al consultanţilor.  
 Reprezentanţii ANI au precizat că în formularul de integritate există rubrică 
pentru consultanţi. În ceea ce priveşte participarea la licitaţie a unor cetăţeni români 
plecaţi în străinătate sistemul verifică doar persoanele care depun declaraţii de avere şi de 
interese. 
 Domnul deputat Sorin Iacoban a întrebat cât costă sistemul şi pe ce perioadă se 
întinde proiectul. 



 Reprezentanţii ANI au menţionat că a fost prevăzut un buget de 24 de milioane 
RON (5,1 milioane EUR) din care 14 milioane lei pentru customizarea softului, iar 10 
milioane lei pentru echipamente, soft şi licenţe. Proiectul s-a derulat în perioada 7 
decembrie 2013 – 7 iulie 2015. 
 În continuare domnul preşedinte Daniel Oajdea a supus la vot proiectul de lege. În 
urma votului s-a hotărât, cu unanimitate avizarea favorabilă a acestuia.  
 

2. Plx.625/2015 - propunerea legislativă privind monitorizarea activităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale şi organismelor prestatoare de servicii publice şi de 
utilitate publică de interes local sau judeţean 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare propunerea legislativă privind monitorizarea activităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale şi organismelor prestatoare de servicii publice şi 
de utilitate publică de interes local sau judeţean. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea unor reguli 
minimale în vederea monitorizării activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi 
organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau 
judeţean. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, iar Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 22 septembrie 2015. 
 Prin conţinutul şi obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(1) din legea 
fundamentală, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
            Multe din prevederile prezentei iniţiative legislative se regăsesc în Legea nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională, Legea nr.544/2011 privind liberul acces la 
informaţii şi Legea nr. 215.2001 a administraţiei publice locale. 
 Art. 8 (1) ”Publicarea listei angajaţilor/funcţionarilor care au săvârşit infracţiuni 
de serviciu”, trebuie să aibă în vedere dispoziţiile art.10 din Legea nr.677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulaţie a acestor date, ceea ce nu se întâmplă, nu sunt prevăzute nici un fel de garanţii 
adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate. 
 Art.8 alin. (2) nu îndeplineşte exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate, 
deoarece nu reglementează în mod expres care anume sunt informaţiile care ar urma să 
fie făcute publice. Astfel, alin. (2) se referă doar la anumite informaţii care trebuie incluse 
în raportare, existând posibilitatea ca, pe lângă informaţiile statistice prevăzute să fie 
făcute publice şi alte informaţii care pot aduce atingere dreptului la viaţă intimă, familial 
şi privată, precum şi dreptului la protecţia datelor cu caracter personal. 
 Având în vedere cele de mai sus, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au dezbătut propunerea legislativă şi au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor 
prezenţi, avizarea negativă a acesteia.  
 

3. Diverse 
a. Memoriul Siveco 

 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată de către 
SIVECO România S.A. cu Memoriu referitor la Decizia Ministerului Fondurilor 
Europene de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca 



obiect ”Achiziţionarea de servicii de arhivare fizică şi servicii de arhivare electronică 
aferente documentelor elaborate/gestionate în cadrul Ministerului Fondurilor Europene” 
iniţiată prin anunţul de participare publicat în SEAP cu nr.149113/02.02.2014. 

În urma discuţiilor membrii Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
redirecţionarea acestui memoriu către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi 
pentru petiţii şi Comisia pentru afaceri europene deoarece soluţionarea situaţiei 
prezentate nu intră în competenţele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor. 
 

b. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei 
 Domnul preşedinte Daniel Oajdea a supus la vot Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Comisiei. În urma votului s-a hotărât cu unanimitatea adoptarea acestuia. 
 

c. Memoriu SRTv cu privire la Plx nr.593/2015. 
 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată de către 
SRTv  cu Memoriu referitor la Plx nr.593/2015. 
 În urma discuţiilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 
convocarea pentru următoarea săptămână a unei şedinţe comune împreună cu, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi invitarea reprezentanţilor 
Ministerului Finanţelor Publice, MSI-ului, Consiliului Concurenţei şi SRTv-ului. 

                  
 
 

 
 
 
               PREŞEDINTE, 
 

Daniel Vasile Oajdea 
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