
Transparency International România atrage atenția că toate măsurile luate în cadrul stării de urgență trebuie să fie strict 

legate de această situație, trebuie să aibă un caracter temporar și trebuie să fie proporționale față de scopul care le-a 

impus:  

 

 Eventualele limitări de drepturi și libertăți trebuie să fie făcute cu deplina respectare a prevederilor art. 4 numai în măsura 

în care situația o cere și cu respectarea art. 53 din Constituție, numai și dacă este necesară într-o societate democratică, 

dacă este proporţională cu situaţia care a determinat-o, dacă este aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce 

atingere existenţei dreptului sau a libertăţii. [ Exemplu: nu se poate suprima libertatea presei și nu se poate introduce 

cenzura dacă presa semnalează nereguli cu privire la gestionarea stării de urgență de către guvern, ci numai 

interzicerea difuzării unor informații care afectează concret operativ capacitatea de acțiune în combaterea 

exinderii epidemiei ].  
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 Pactele de Integritate (Integrity Pacts)

reprezintă un acord între  o instituţie publică şi 

o companie/un grup de companii participante 

la un proces de achiziţie publică. Acest acord 

implică angajamentul părților de a se abţine de 

la a plăti, oferi, solicita sau promite mită , trafic 

de influenţă sau orice alte forme de coluziune 

pe parcursul procesului de achiziție. Totodată 

instituie o formă de transparentizare a 

achiziţiei, prin facilitarea accesului unei terţe 

părţi la proces, în calitate de monitor 

independent. Monitorul este de regulă o 

organizaţie a societății civile, iar monitorizarea 

se poate desfăşura de la începutul procesului 

de achiziţie şi până la finalizarea implementării 

contractului. 
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 Măsurile economice de ajutor de stat sau cele de achiziție publică trebuie să fie strict limitate la efectele situației care le 

necesită legat de epidemia Coronavirus, cu justificarea explicită a legăturii cu aceasta și a criteriului proporționalității. 

 

[Exemplu: legea la art. 9 alin (2) prevede obligativitatea furnizorilor de servicii de comunicații de a continua 

furnizarea acestora neîntrerupt. În cazul în care nu se emite prelungirea licențelor operatorilor de telefonie cu plata 

redevenței stabilită, nu se poate face prelungirea pe 10 ani fără redevență, ci doar continuarea emiterii pe frecvența 

3G fără reînoire aprobată după data de 30 martie, pe toata durata stării de urgență ].  

 

 Măsurile de natura asigurării facilităților pentru asigurarea prevenirii răspândirii infecției cu Conoravirus trebuie să fie 

egale și nediscriminatorii.  

 

[Exemplu: nu se poate realiza diferențiat rechiziția pentru unii dintre operatorii de servicii hoteliere, iar pentru alții 

asigura plata contravalorii costurilor de cazare și masă în cadrul măsurii de carantinare instuționalizată, sau 

selectarea aleatorie, fără demonstrarea unui criteriu al achiziției directe, doar a unor operatori care au capacitate 

extrasezon, dar nu și a altora din același areal ].  

 

Celelalte măsuri economice sau administrative trebuie să fie adoptate în cadrul procedurilor și conform standardelor 

obișnuite în afara derogărilor date de starea de urgență. Astfel, atât autoritățile centrale cât și cele ale administrației locale 

au obligația de a respecta criteriile din legislație pentru toate măsurile adoptate cu efecte mai extinse decât combaterea 

răspândirii epidemiei și de a nu se folosi de planurile de acțiune la nivel generic cu scopul de a favoriza agenți economici, de 

a da „tunuri” pentru finanțarea campaniilor sau pentru realizarea unor măsuri de campanie electorală sub „steagul 

Cornavirus”.  
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TITLUL PROIECTULUI: Pactele de Integritate – Mecanisme de control civil pentru salvgardarea fondurilor europene  

Scop: Reducerea riscurilor de corupție în achizițiile publice, prin implementarea unui mecanism de control civil în           

proiectele finanțate din fonduri europene. 

Obiective: Asigurarea transparenței, integrității, răspunderii și responsabi- lității în proiectele cofinanțate din fonduri      

europene structurale și de coeziune, prin implementarea unui instrument pilot – Pactele de Integritate în România. 

Crearea revendicării de  responsabilitate socială în contractele publice mari precum şi deprinderea unor lecții învățate, cu 

scopul unei viitoare replicări și propagări a Pactelor de Integritate. 

Parteneri:Proiectul este coordonat de Secretariatul Transparency International, în parteneriat cu alte 15 organizaţii din 11 

state: România, Italia, Polonia, Bulgaria, Cehia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Portugalia, Slovenia. 

Perioada de implementare: Aprilie 2016 – Decembrie 2021  


