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Achiziţii publice1

Nr. crt. Aspecte apreciate pozitiv
1. Modificările recente ale legislației în domeniul achizițiilor publice ar trebui să îmbunătățească protecția juridică împotriva 

conflictelor  de  interese  (în  special  în  cazurile  de  conflict  de  interese  care  au  legătură  cu  interesele  de  afaceri  ale  
politicienilor locali și ale familiilor acestora). 

Nr. crt. Deficienţe
1. Sunt necesare îmbunătățiri substanțiale în ceea ce privește protecția împotriva conflictelor de interese  și a corupției în 

procedurile de achiziții publice:

- Legislația română în domeniu pare inconsecventă, deoarece conflictul de interese este reglementat prin diverse legi,  
iar lacunele legislative permit anumitor cazuri să eludeze sistemul.

- Potrivit  evaluării  efectuate  de  Comisie,  organismele  administrative  competente  nu  realizează  controale  eficace 
pentru depistarea conflictelor de interese și a corupției și nu cooperează suficient în acest domeniu. 

- Autoritățile de aplicare a legii, precum procuratura, DNA și ANI nu primesc notificări sistematice privind potențialele 
cazuri de conflict de interese, fraudă și corupție. 

1 Instituţii responsabile: Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;  
Autoritatea Naţională de Audit. 



- Autoritățile administrative competente nu depistează și nu sancționează aproape niciun caz de conflict de interese și 
nu anulează decât foarte puține licitații publice pentru încălcarea normelor privind conflictele de interese.

- Autoritățile judiciare ar trebui să acorde o mai mare atenție cazurilor de conflict de interese și de fraudă în cadrul 
achizițiilor publice și să urmărească activ cazurile care le sunt aduse la cunoștință.

2. Lipsa unor bune practici cu aplicabilitate generală în domeniul achizițiilor publice, precum și a cooperării orizontale pentru 
monitorizarea punerii în aplicare a legislației produce instabilitate și incertitudine juridică pentru autoritățile contractante.

3. Îngrijorări privind posibilitatea ca rezultatele asistenței pe care Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF) o acordă 
Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) în vederea protejării intereselor financiare ale UE să fie afectate în mod 
negativ de hotărârea Curții Constituționale a României din noiembrie 2009 privind temeiul juridic al DLAF.

Nr. crt. Recomandări formulate de Comisia Europeană
1. Evaluarea eficacității cadrului legislativ și a atribuirii responsabilităților în rândul autorităților competente în ceea ce privește 

protejarea împotriva conflictelor de interese, precum și efectuarea eventualelor modificări, acolo unde este necesar.
Luarea în considerare a interzicerii ca funcționarii publici cu grad înalt  și reprezentanții aleși să poată beneficia în mod 
direct sau indirect de contractele comerciale încheiate în numele instituției lor și instaurarea transparenței depline în acest 
domeniu.

2. Evaluarea eficacității autorităților competente în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației în domeniul achizițiilor 
publice și aplicarea măsurilor
corective destinate îmbunătățirii coordonării diferitelor instituții, precum și a
eficienței acestora.
Stabilirea unor obiective de referință în ceea ce privește performanța pentru autoritățile competente în următoarele domenii 
și  monitorizarea punerii  în aplicare a acestora: activități  de prevenire,  activități  de control,  sancționarea conflictelor de 
interese, cooperarea interinstituțională și cooperarea cu autoritățile judiciare.


