
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
 
 
 
 
 

A V I Z 
asupra proiectului de Lege privind achiziţiile publice 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată, pentru dezbatere şi 
avizare, în procedură de urgenţă, prin adresa nr. PLx.18/2016  din 10 februarie 2016, cu 
proiectul de Lege privind achiziţiile publice. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de lege mai sus menţionat în 
şedinţa din 8 martie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezentul aviz.  

În raport de conţinutul şi natura sa, se încadrează în categoria legilor ordinare. 
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Anexa 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse/Observaţii Motivaţie 
Observaţii 

0 1 2 3 
1. Art.2. - (1) Scopul prezentei legi îl constituie: 

a) promovarea concurenţei între operatorii economici; 
b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea între 
operatorii economici; 
c) obţinerea celui mai bun raport calitate-preţ; 
d) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie 
publică; 
e) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie publică şi organizarea concursurilor de soluţii de către 
autorităţile contractante. 
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de 
achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt: 
a) nediscriminarea; 
b) tratamentul egal; 
c) recunoaşterea reciprocă; 
d) transparenţa; 
e) proporţionalitatea; 
f) asumarea răspunderii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) utilizarea eficienta a fondurilor. 
 

Dep.Gheorghe Udrişte-neafiliat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avand in vedere ca la art. 186, 
alin. (3) lit. a) unul dintre 
criteriile de atribuire este 
“pretul cel mai scazut”, 
propunem copletarea art. 2 
alin. (2) cu  principiul 
“utilizarea eficienta a 
fondurilor”. 
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3.  Art.3. - (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de 
mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) achiziţie sau achiziţie publică - achiziţia de lucrări, de 
produse sau de servicii prin intermediul unui contract de 
achiziţie publică de către una sau mai multe autorităţi 
contractante de la operatori economici desemnaţi de către 
acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt 
destinate sau nu realizării unui interes public; 
b) acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau 
mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi 
operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi 
condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce 
urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în 
ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere; 
c) activităţi de achiziţie auxiliare - activităţi care constau în 
furnizarea de asistenţă şi suport pentru activităţile de achiziţie, 
în special infrastructura tehnică care să permită autorităţilor 
contractante atribuirea de contracte de achiziţie publică sau 
încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse sau 
servicii, sau asistenţă şi consiliere cu privire la desfăşurarea sau 
structurarea procedurilor de achiziţie publică, sau pregătirea şi 
administrarea procedurilor de atribuire în numele şi în 
beneficiul autorităţii contractante în cauză; 
d) activităţi de achiziţie centralizate - activităţile desfăşurate de 
o unitate de achiziţii centralizate în mod permanent prin 
achiziţia în nume propriu de produse şi/sau servicii destinate 
unei/unor alte autorităţi contractante, sau prin atribuirea de 
contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru 
pentru lucrări, produse sau servicii în numele şi pentru o 
altă/alte autoritate/autorităţi contractante; 
e) anunţ de intenţie valabil în mod continuu - anunţul de 
intenţie publicat de autoritatea contractantă ca modalitate de 
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iniţiere a unei proceduri de atribuire pentru achiziţia de servicii 
sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr.2, 
alternativă anunţului de participare, în cuprinsul căruia se face 
referire în mod specific la categoriile de servicii care fac 
obiectul contractelor care urmează să fie atribuite, se indică 
faptul că respectivele contracte sunt atribuite fără publicarea 
ulterioară a unui anunţ de participare şi se invită operatorii 
economici interesaţi să îşi exprime în scris interesul pentru 
participarea la procedura de atribuire; 
f) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare 
de participare în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, 
negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru 
inovare sau care a fost invitat să participe la o procedură de 
negociere fără publicare prealabilă; 
g) cerinţe de etichetare - cerinţele care trebuie să fie îndeplinite 
de lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a 
obţine o anumită etichetă; 
h) ciclu de viaţă - ansamblul etapelor succesive şi/sau 
interdependente, care includ cercetarea şi dezvoltarea care 
urmează a fi efectuate, producţia, comercializarea şi condiţiile 
acesteia, transportul, utilizarea şi întreţinerea, pe toată durata 
existenţei unui produs sau a unei lucrări sau a prestării unui 
serviciu, de la achiziţia materiilor prime sau generarea 
resurselor până la eliminare, curăţarea amplasamentului şi 
încheierea serviciului sau a utilizării; 
i) concursuri de soluţii - procedurile care permit autorităţii 
contractante să achiziţioneze, în special în domeniul amenajării 
teritoriului şi urbanismului, al arhitecturii şi ingineriei sau al 
prelucrării datelor, un plan sau un proiect selectat de un juriu 
pe baze concurenţiale, cu sau fără acordarea de premii; 
j) construcţie - rezultatul unui ansamblu de lucrări de 
construcţii de clădiri sau lucrări de geniu civil, care poate 
îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau tehnică; 
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k) contract de achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, 
asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris 
între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai 
multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de 
lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 
l) contract de achiziţie publică de lucrări - contractul de 
achiziţie publică care are ca obiect: fie exclusiv execuţia, fie 
atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una 
dintre activităţile prevăzute în anexa nr.1; fie exclusiv execuţia, 
fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; fie 
realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care 
corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care 
exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării 
construcţiei; 
m) contract de achiziţie publică de produse - contractul de 
achiziţie publică care are ca obiect achiziţia de produse prin 
cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau 
fără opţiune de cumpărare sau prin orice alte modalităţi 
contractuale în temeiul cărora autoritatea contractantă 
beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau 
nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie publică 
de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări sau 
operaţiuni de amplasare şi de instalare; 
n) contract de achiziţie publică de servicii - contractul de 
achiziţie publică care are ca obiect prestarea de servicii, altele 
decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie publică 
de lucrări potrivit lit.l); 
o) contract pe termen lung - contractul de achiziţie publică 
încheiat pe o durată de cel puţin 5 ani care cuprinde durata de 
execuţie a lucrărilor ori a construcţiei, dacă acesta are o 
componentă care constă în execuţie de lucrări ori a unei 
construcţii, precum şi durata de prestare a serviciilor, stabilite 
astfel încât contractantul să obţină un profit rezonabil; 
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p) contractant - orice operator economic care este parte la un 
contract de achiziţie publică; 
q) CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor 
publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr.2195/2002 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 
privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV); 
r) DUAE - documentul unic de achiziţii european furnizat în 
format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de 
Comisia Europeană, constând în declaraţia pe propria 
răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea 
criteriilor de calificare şi selecţie; 
s) e-Certis - sistemul electronic implementat şi administrat de 
Comisia Europeană cuprinzând informaţii privind certificate şi 
alte documente justificative solicitate în mod obişnuit de 
autorităţile contractante în cadrul procedurilor de atribuire; 
t) etichetă - orice document, certificat sau atestare care 
confirmă că lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri 
îndeplinesc anumite cerinţe; 
u) evaluare tehnică europeană - evaluarea documentată a 
performanţelor unui produs pentru construcţii, în ceea ce 
priveşte caracteristicile esenţiale ale acestuia, în conformitate 
cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este 
definit în articolul 2 punctul 12 din Regulamentul (UE) 
nr.305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 
martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru 
comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a 
Directivei 89/106/CEE a Consiliului; 
v) furnizor - entitatea care pune la dispoziţia unui contractant 
produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, 
dacă este cazul, sau care prestează servicii către acesta, care nu 
are calitatea de subcontractant; 
w) furnizor de servicii de achiziţie - o persoană de drept public 
sau de drept privat care oferă pe piaţă activităţi de achiziţie 
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auxiliare; 
x) document al achiziţiei - anunţul de participare, documentaţia 
de atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de 
autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru 
a descrie sau stabili elemente ale achiziţiei sau ale procedurii 
de atribuire; 
y) documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care 
cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare 
pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, 
corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale 
achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a 
procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau 
documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, 
formatele de prezentare a documentelor de către 
candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale 
aplicabile; 
z) inovare - realizarea unui produs, serviciu sau proces nou sau 
care este îmbunătăţit în mod semnificativ, inclusiv procese de 
producţie sau de construcţie, noi metode de comercializare sau 
noi metode organizatorice în activitatea comercială, 
organizarea locului de muncă sau relaţiile externe ale 
organizaţiei, printre altele, cu scopul de a contribui la 
soluţionarea provocărilor societale sau de a sprijini strategia 
Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, ecologică şi 
favorabilă incluziunii; 
aa) licitaţie electronică - procesul repetitiv desfăşurat prin 
mijloace electronice după o evaluare iniţială completă a 
ofertelor, în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a reduce 
preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte valori ale unor 
elemente ale ofertei, care permite clasificarea ofertelor prin 
metode automate de evaluare; 
bb) liste oficiale - listele administrate de organismele 
competente, cuprinzând informaţii cu privire la operatorii 
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economici înscrişi pe liste şi care reprezintă un mijloc de 
dovadă a îndeplinirii cerinţelor de calificare şi selecţie 
prevăzute în liste; 
cc) lucrări de geniu civil - lucrările de construcţii prevăzute în 
cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 şi 45.25 din anexa nr.l, cu 
excepţia celor care au ca obiect construcţia de clădiri; 
dd) mijloace electronice - echipamente electronice de 
procesare, inclusiv compresie digitală, şi stocare a datelor 
emise, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace 
optice sau prin alte mijloace electromagnetice; 
ee) ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în 
cadrul unei proceduri de atribuire; 
ff) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi 
manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-
un contract de achiziţie publică, format din propunere 
financiară şi propunere tehnică, şi care, împreună cu 
prevederile corespunzătoare ale documentaţiei de atribuire, 
cuprinde condiţiile în care se încheie contractul de achiziţie 
publică; 
 
 
 
 
 
gg) ofertă alternativă - oferta care respectă cerinţele minime şi 
eventualele cerinţe specifice prevăzute în documentele 
achiziţiei, dar care propune o soluţie diferită într-o măsură mai 
mare sau mai mică; 
hh) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de 
drept public sau de drept privat, sau grup ori asociere de astfel 
de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de 
lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse sau 
prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ff) ofertă – actul juridic prin care operatorul 
economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din 
punct de vedere juridic într-un contract de 
achiziţie publică. Oferta cuprinde Propunerea 
Financiară, Propunerea Tehnică, precum şi alte 
documente stabilite prin Documentaţia de 
Atribuire; 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunem modificarea întrucât 
nu se înţelege dacă oferta este 
compusă din PT şi PF sau 
numai contractul (un contract 
cuprinde şi: contractele cu 
subcontractori, caietul de 
sarcini, garanţia de bună 
execuţie, comunicarea 
rezultatului şamd). 
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între două sau mai multe dintre aceste entităţi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) parteneriat pentru inovare - procedura de atribuire utilizată 
de autoritatea contractantă pentru dezvoltarea şi achiziţia 
ulterioară a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, 
în condiţiile în care soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit 
moment nu satisfac necesităţile autorităţii contractante; 
jj) persoane cu funcţii de decizie - conducătorul autorităţii 
contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii 
contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi 
orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot 
influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea 
procedurii de atribuire; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
hh1) Organism Tehnic de Certificare - 
reprezintă organismul de certificare a situaţiei 
economice şi financiare, precum şi a 
capacităţii tehnice şi profesionale a 
operatorilor economici participanţi în cadrul 
procedurilor de achiziţie publică pentru 
proiectele de infrastructură de transport 
trans-europene, organism aflat sub  
coordonarea/autoritatea/ subordonarea 
Ministerului Transporturilor. 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jj1) proiecte de infrastructură de transport 
trans-europene - proiectele de infrastrucutră 
de transport aferente domeniului rutier, 
feroviar, naval, aerian situate pe reţeaua de 
transport (TEN-T) centrală (Core) şi globală 
(Comprehensive)  aşa cum este definită 
potrivit art. 9, alin. (1), lit.b) şi art.38 din 
Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 şi în 
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kk) referinţă tehnică - orice specificaţie elaborată de 
organismele europene de standardizare, alta decât standardele 
europene sau alte organizaţii care au activităţi de standardizare 
la care România este parte, în conformitate cu proceduri 
adaptate în funcţie de evoluţia cerinţelor pieţei; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

corespondenţă cu prevederile art. 11; 14; 17; 
20; 24 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 
al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind orientările 
Uniunii pentru dezvoltarea reţelei 
transeuropene de transport şi de abrogare a 
Deciziei nr. 661/2010/UE, inclusiv variantele 
ocolitoare ale localităţilor urbane, precum şi 
proiectele de infrastructură aferente 
transportului cu metroul. 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
 
 
 
 
 
 
kk1) Registrul unic electronic al operatorilor 
economici din domeniul construcţiilor, denumit 
în continuare Registrul – reprezintă un 
registru unic în format elecronic, gestionat de 
Autoritatea Naţională pentru Achiziţii 
Publice, în care operatorii economici din 
domeniul construcţiilor se pot înscrie pentru a 
obţine certificatul care atestă capacitatea 
tehnico-economică a operatorului economic 
de a executa lucrări în domeniul 
construcţiilor; 
 
Dep.Mihai Lupu-PNL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acest Registru vine în 
întâmpinarea operatorilor 
economici, în sensul în care 
certificatul care atestă 
capacitatea tehnico-economică 
poate înlocui totalitatea 
documentelor solicitate în 
cadrul documentaţiei de 
participare la licitaţie (caiet de 
sarcini). De asemenea, 
Registrul conţine informaţii 
relevante cu privire la numărul 
şi felul utilajelor aflate în 
dotarea operatorului economic, 
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ll) Sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP - 
desemnează sistemul informatic de utilitate publica, accesibil 
prin internet la o adresa dedicata, utilizat în scopul aplicării 
prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire; 
mm) scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre 
care poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior, inclusiv 
informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice; 
nn) sistem dinamic de achiziţii - procesul de achiziţie organizat 
în integralitate prin mijloace electronice şi deschis, pe întreaga 
sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care 
îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie, pentru achiziţii 
de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă 
satisfac necesităţile autorităţii contractante; 

 
 
 
kk1) Registrul unic electronic al operatorilor 
economici din domeniul construcţiilor, denumit 
în continuare Registrul Unic de Evidenţă - 
reprezintă un registru unic în format 
electronic, gestionat de Ministerul 
Transporturilor, în care operatorii economici 
din domeniul construcţiilor se pot înscrie 
pentru a obţine certificatul care atesta situatia 
economica şi financiara, precum şi 
capacitatea tehnică şi profesională a acestora 
în vederea îndeplinirii criteriilor privind 
capacitatea stabilite în cadrul procedurilor de 
achiziţie publică pentru proiectele de 
infrastructură de transport trans-europene; 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

precum şi structura şi 
calificările personalului de 
execuţie.  
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oo) solicitare de participare - solicitarea transmisă de 
operatorul economic împreună cu documentele necesare în 
vederea îndeplinirii cerinţelor de calificare în prima etapă în 
cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere 
competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare; 
pp) specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de 
natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să 
fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare 
îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante; 
qq) specificaţie tehnică comună - o specificaţie tehnică în 
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor elaborată în 
conformitate cu articolele 13 şi 14 din Regulamentul (UE) 
nr.1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de 
modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale 
Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 
2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi 
de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei 
nr.1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului; 
rr) standard - o specificaţie tehnică adoptată ca standard 
internaţional, standard european sau standard naţional de către 
un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare 
repetată sau continuă, care nu este obligatorie; 
ss) standard european - un standard adoptat de o organizaţie de 
standardizare europeană, care este pus la dispoziţia publicului; 
tt) standard internaţional - un standard adoptat de un organism 
de standardizare internaţional, care este pus la dispoziţia 
publicului; 
uu) standard naţional - un standard adoptat de un organism de 
standardizare naţional, care este pus la dispoziţia publicului; 
vv) Stat Membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau 
al Spaţiului Economic European; 
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ww) subcontractant - orice operator economic care nu este 
parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută 
anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei 
şi/sau prestează anumite servicii ce reprezintă, activităţi care 
fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, 
răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea 
tuturor etapelor necesare în acest scop; 
 
 
 
 
 
xx) TFUE - Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;  
yy) Tratate - Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene; 
zz) unitate de achiziţii centralizate - o autoritate contractantă 
care furnizează activităţi de achiziţie centralizate şi, după caz, 
activităţi de achiziţie auxiliare; 
aaa) unitate operaţională separată - structură din cadrul 
autorităţii contractante, separată din punct de vedere tehnic, 
geografic sau organizatoric de alte structuri ale autorităţii 
contractante; 
bbb) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se 
prevede expres că sunt zile lucrătoare. 
 (2) Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei legi se 
calculează conform următoarelor reguli: 
a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un 
anumit eveniment sau act ori acţiune, data la care se produce 
respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; 
b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit.a) şi d), 
termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei 
ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei 
ore a ultimei zile a termenului; 

ww) subcontractant – orice operator economic 
care nu este parte a unui contract de achiziţie 
publică, dar care execută sau prestează ori 
furnizează părţi din obiectul contractului de 
achiziţie publică, răspunzând în fața 
contractantului de organizarea și derularea 
tuturor etapelor necesare în acest scop; 
 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 
 
 
 
 
 

Se poate înțelege, în mod 
eronat, că nu sunt acceptați 
subcontractanți în cazul 
contractelor de furnizare. 
Sensul prevederilor art. 71 alin. 
(5) din Directiva 24/2014/UE 
nu se referă la o astfel de 
restricție, ci vizează doar o 
anumită regulă, aplicabilă cu 
precădere contractelor de 
lucrări și anumitor contracte de 
servicii servicii. 
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c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit.a) şi d), 
termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul 
primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea 
ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an 
corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, 
în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se 
încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a 
început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea 
ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; 
d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani 
este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul 
se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 
e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică 
în mod corespunzător dispoziţiile lit.a), b) şi d), cu deosebirea 
că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în 
considerare. 
 

4.  Art.4. - (1) Au calitatea de autoritate contractantă în sensul 
prezentei legi: 
a) autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum 
şi structurile din componenţa acestora care au delegată calitatea 
de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în 
domeniul achiziţiilor publice; 
b) organismele de drept public; 
c) asocierile care cuprind cel puţin o autoritate contractantă 
dintre cele prevăzute la lit.a) sau b). 
(2) Prin organisme de drept public în sensul alin.(1) lit.b) se 
înţelege orice entităţi altele decât cele prevăzute la alin.(1) lit.a) 
care, indiferent de forma de constituire sau organizare, 
îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: 
a) sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără 
caracter comercial sau industrial; 
b) au personalitate juridică; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) sunt înfiinţate în scopul specific de a satisface 
nevoi de interes general, fără caracter comercial 
sau industrial; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuala formulare nu transpune 
corect prevederile art. 2 alin. 
(1) pct. 4 lit. a) din Directiva 
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c) sunt finanţate, în majoritate, de către entităţi dintre cele 
prevăzute la alin.(1) lit.a) sau de către alte organisme de drept 
public sau se află în subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea ori controlul unei entităţi dintre cele prevăzute la 
alin.(1) lit.a) sau ale unui alt organism de drept public sau mai 
mult de jumătate din membrii consiliului de 
administraţie/organului de conducere sau de supraveghere sunt 
numiţi de către o entitate dintre cele prevăzute la alin.(1) lit.a) 
sau de către un alt organism de drept public. 
 

 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 
 
 
 

2014/24/EU, respectiv 
,,„organisme de drept public” 
înseamnă organismele care au 
toate caracteristicile următoare: 
(a) sunt înființate în scopul 
specific de a răspunde unor 
necesități de interes general, 
fără caracter industrial sau 
comercial;" 
Astfel, introducerea expresiei 
,,în scopul specific" clarifică, 
conform recitalului 10 teza 2 
din Directiva faptul că ,,un 
organism care funcționează în 
condiții normale de piață, care 
urmărește obținerea unui profit 
și care suportă pierderile care 
rezultă din exercitarea 
activității sale nu ar trebui să 
fie considerat ca fiind un 
„organism de drept public”, 
deoarece necesitățile de interes 
general, pentru îndeplinirea 
cărora a fost creat sau pentru 
care i s-a încredințat sarcina de 
a le îndeplini, pot fi considerate 
a avea caracter industrial sau 
comercial. 
 

5.  Art.7. - (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta 
lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, 
este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: 
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a) 22.908.118 lei, pentru contractele de achiziţie 
publică/acordurile-cadru de lucrări; 
 
 
 
 
 
 
 
b) 591.918 lei, pentru contractele de achiziţie 
publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 3.312.975 lei, pentru contractele de achiziţie 
publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii 
sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr.2. 
 

a) 22.908 mii lei pentru contractele de achiziţie 
publică/acordurile-cadru de lucrări;  
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 
 
 
 
 
b) 591.918 lei, pentru contractele de achiziţie 
pubtică /acordurite-cadru de produse şi de 
servicii şi concursurile de soluții atribuite / 
organizate de autorităţile şi instituţiile publice 
centrale, respectiv 914.381 lei pentru 
contractele de achiziţie publică/acordurile-
cadru de produse şi de servicii și concursurile 
de soluții atribuite / organizate de autorităţile 
şi instituţiile publice locale sau regionale; 
 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 
 
b) 529 mii lei pentru contractele de achiziţie 
publică/acordurile-cadru de produse şi de 
servicii, realizate de autoritatile centrale;  
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 
 
 
c) 1.000.000 lei, pentru contractele de achiziţie 
publică/acordurile-cadru de servicii care au ca 
obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, 
prevăzute în anexa nr.2. 

Propun stabilirea pragurilor in 
lei prin rotunjire la mii lei asa 
cum procedeaza si Comisia 
Europeana cand modifica 
pragurile in euro si sa 
respectam noile praguri 
stabilite incepand cu 
01.012016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propun stabilirea pragurilor in 
lei prin rotunjire la mii lei asa 
cum procedeaza si Comisia 
Europeana cand modifica 
pragurile in euro si sa 
respectam noile praguri 
stabilite incepand cu 
01.012016. 
Reducerea pragului de 
3.312.975 lei la o valoare de 
maxim 1.000.000 lei. Pragul de 
3.312.975 lei pentru servicii 
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(2) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie 
publică/acordurile-cadru şi organizează concursurile de soluţii 
care privesc achiziţii publice a căror valoare estimată este mai 
mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin.(1) prin 
aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea 
principiilor prevăzute la art.2 alin.(2). 
(3) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se 
stabilesc condiţiile şi modalităţile de aplicare a procedurii 

 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 
 
 
 
 
 
 
 
c) 3.312 mii lei pentru contractele de achiziţie 
publică/acordurile-cadru de servicii care au ca 
obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, 
prevăzute în anexa nr. 2. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 
 
 
d) 925 mii lei pentru contractele de achiziţie 
publică/acordurile-cadru de produse şi de 
servicii, realizate de autoritatile regionale si 
locale;  
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

din Anexa 2 este foarte ridicat, 
vor fi foarte putine proceduri 
care vor avea buget peste acest 
prag, iar majoritatea daca nu 
toate achizitiile se vor face 
simplificat, ceea ce lasa 
libertate AC-urilor de a 
achizitiona fara o concurenta 
libera serioasa. 
Propun stabilirea pragurilor in 
lei prin rotunjire la mii lei asa 
cum procedeaza si Comisia 
Europeana cand modifica 
pragurile in euro si sa 
respectam noile praguri 
stabilite incepand cu 
01.012016. 
 
Propunem respectarea pragului 
pentru produse si servicii de 
207.000 euro pentru autoritatile 
regionale si locale prin 
completarea prevederilor cu lit. 
d) 
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simplificate prevăzute la alin. (2). 
(4) Condiţiile şi modalităţile de aplicare a procedurii 
simplificate prevăzute la alin.(2) presupun cel puţin termene 
mai scurte decât cele prevăzute în cuprinsul prezentei legi şi 
formalităţi procedurale reduse faţă de cele prevăzute în 
cuprinsul acesteia pentru atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, acordurilor-cadru si concursurilor de soluţii a căror 
valoare estimată este mai mare decât pragurile corespunzătoare 
prevăzute la alin.(1). 
(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct 
produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a 
achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 66.259,5 lei, respectiv 
lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără 
TVA, este mai mică decât 265.038 lei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
5) Autoritatea contractantă are dreptul de a 
achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în 
care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 
este mai mică decât 132.519 lei, respectiv 
lucrări, în cazul în care valoarea estimată a 
achiziţiei, fără TVA este mai mică decât 441.730 
lei. 
 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nepreluarea prevederilor art. 4 
lit. c) din Directiva 
2014/24/EU, respectiv ,,c) 
207000 EUR, pentru 
contractele de achiziții publice 
de produse și de servicii 
atribuite de autoritățile 
contractante regionale și locale 
și concursurile de proiecte 
organizate de aceste autorități;” 
Stabilirea unui prag mai înalt 
pentru autoritățile locale sau 
regionale este justificată de 
capacitatea administrativă mai 
redusă a acestora față de 
autoritățile centrale 
Revenirea la pragurile 
mentionate la art. 19 din OUG 
34/2006, intrucat exista o 
analiza care justifica aceste 
praguri, chiar daca in Strategia 
aprobata prin HG 901/2015 
este mentionata ca reducerea 
pragurilor de CD se face 
inclusiv la recomandarea 
COM, care nu a furnizat 



 
 
 

0 1 2 3 
 
 
sau 
(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a 
achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în 
care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 
este mai mică decât echivalentul in lei a 30.000 
euro, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea 
estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică 
decât echivalentul in lei a 100.000 euro. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 
(6) Atunci când valoarea estimată a achiziţiei, 
fără TVA, este mai mică decât valorile 
prevăzute la alin. (5), prevederile prezentei 
legi nu sunt aplicabile. 
(7) Pentru proiectele de infrastructură de 
transport trans-europene, aşa cum sunt 
definite în prezenta lege, procedura 
simplificată prevăzută la alin. (2) se stabileşte 
de către autorităţile contractante din 
subordinea/autoritatea /coordonarea 
Ministerului Transporturilor şi se aprobă 
prin Ordin comun al ministrului 
transporturilor şi al preşedintelui agenţiei 
naţionale pentru achiziţii publice. Procedura 
simplificată va respecta principiile prevăzute 
la art.2 alin.(2) din prezenta lege. 
(8) Asistenţa şi consultanţa juridică acordată 
de un avocat, în sensul Legii nr. 51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat, republicată, cu modificările 

argumente clare in sustinerea 
acestor recomandari. 
 
Pentru fluidizarea realizarii 
achizitiilor publice si accesarea 
mai facila a fondurilor de care 
dispunem ca si tara membra a 
Uniunii Europene, propunem 
stabilirea pragurilor pentru 
achizitia directa la 30.000 euro 
pentru produse si servicii si 
100.000 euro pentru lucrari. 
 
Concomitent cu reducerea 
pragurilor pentru achiziția 
directă, dar în primul rând 
ținând cont de problemele cu 
care se confruntă autoritățile 
contractante în practică legate 
de controalele cu privire la 
documentele referitoare la 
realizarea achizițiilor directe, 
precum și la regulile ce trebuie 
respectate, pentru o practică 
unitară și un real ajutor pentru 
achizitori, este bine să se 
reglementeze expres că în ceea 
ce privește achiziția directă ale 
cărei valori, în principiu, nu 
prezintă interes pe piață,  nu 
sunt aplicabile prevederile 
legislației în domeniu 
achizițiilor publice, nefiind 
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ulterioare, pentru anumite servicii juridice 
prevăzute în Anexa nr.2 şi care ţin exclusiv de 
dreptul intern, procedura simplificată 
prevăzută la alin.(2) se stabileşte de către 
autorităţile contractante din 
subordinea/autoritatea /coordonarea 
Ministerului Transporturilor şi se aprobă 
prin Ordin comun al ministrului 
Transporturilor şi al preşedintelui agentiei 
naţionale pentru achizitii publice. Procedura 
simplificată va respecta principiile prevăzute 
la art. 2 alin. (2) din prezenta lege. 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 

ținuți nici măcar de respectarea 
principiilor. 
In Directiva 24/2014 se 
mentioneaza altfel decat 
propunerea de lege. Prin 
propunerea de lege se elimina 
consultanta juridica pentru 
exproprieri. 
 

6.  Art.12. - Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte de 
iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul 
iniţierii procedurii de atribuire prin una dintre următoarele 
modalităţi: 
 
 
a) transmiterea spre publicare a anunţului de participare; 
 
b) în cazul achiziţiei de servicii sociale ori alte servicii 
specifice, prevăzute în anexa nr.2, transmiterea spre publicare a 
anunţului de participare ori a anunţului de intenţie care este 
valabil în mod continuu; 
 
c) transmiterea invitaţiei de participare la procedura de 
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 
 

Art. 12. Valoarea estimată a achiziţiei se 
determină înainte de iniţierea procedurii de 
atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii 
procedurii de atribuire. Initierea procedurii de 
atribuire se realizeaza prin una dintre 
următoarele modalități:  
a) transmiterea spre publicare a anunţului de 
participare;  
b) în cazul achiziţiei de servicii sociale ori alte 
servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, 
transmiterea spre publicare a anunţului de 
participare ori a anunţului de intenţie care este 
valabil în mod continuu;  
c) transmiterea invitaţiei de participare la 
procedura de negociere fără publicarea 
prealabilă. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 

Pentru a se evita cofuziile cat si 
pentru consecventa cu 
procedurile stabilite prin art. 
68, va propunem reformularea 
textului. 
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(2) Nici o procedură de atribuire nu poate fi 
iniţiată fără a fi asigurată sursa de finanţare a 
obiectivului. 
 
Dep.Mircea Toader-PNL 

Procedura de atribuire este 
initiata sub incidenta prezentei 
clauze rezolutorii, in sensul ca 
incheierea contractului de 
achizitie publica este 
conditionata de includerea 
proiectului in POIM 2014-2020 
sau de obtinerea/aprobarea 
finantarii lucrarilor din fonduri 
europene nerambursabile si/sau 
fonduri de la bugetul de stat, 
semnarea contractului facandu-
se cu respectarea dispozitiilor 
art. 94 din HG nr. 925/2006, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare. In cazul în care, 
indiferent de motive, 
obtinerea/aprobarea finantarii 
lucrarilor din fonduri europene 
nerambursabile si/sau fonduri 
de la bugetul de stat nu se 
realizeaza, Autoritatea 
Contractanta va aplica 
prevederile art. 209 alin (1) lit. 
c) teza a II-a din OUG 34/2006 
cu modificarile si completarile 
ulterioare, fiind imposibila 
încheierea contractului de 
achizitie publică.  
Precizam ca astfel de precizari 
in cadrul fiselor de date sunt de 
natura a crea costuri 
ofertantilor fara posibilitatea 
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recuperarii acestora. Obligatia 
asigurarii finantarii contractelor 
atribuite este sarcina 
Autoritatilor contractante, 
neputand fi transferata catre 
operatori economici/ofertanti, 
nefiind un risc al ofertei. 
 

7.  Art.16. - În cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări 
valoarea estimată a achiziţiei se calculează luând în considerare 
atât costul lucrărilor, cât şi valoarea totală estimată a 
produselor şi serviciilor puse la dispoziţia contractantului de 
către autoritatea contractantă, necesare pentru executarea 
lucrărilor. 
 

Art. 16. (1) În cazul contractelor de achiziţie 
publică de lucrări valoarea estimată a 
achiziţiei se calculează luând în considerare 
atât costul lucrărilor, cât şi valoarea estimată 
a produselor şi serviciilor  necesare pentru 
executarea lucrărilor. 
(2) În cazul contractelor de achiziţie publică de 
lucrări valoarea estimată a achiziţiei se 
calculează luând în considerare atât costul 
lucrărilor, cât şi valoarea totală estimată a 
produselor şi serviciilor puse la dispoziţia 
contractantului de către autoritatea contractantă, 
necesare pentru executarea lucrărilor. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 

Propunem realizarea a doua 
aliniate: 
- alin. (1) sa prezinte estimarea 
valorii unui contract de lucrari; 
- alin. (2) pentru estimarea 
valorii contractului de lucrari 
in situatia in care autoritatea 
contractanta pune la dispozitia 
contractantului produse sis au 
servicii necesare pentru 
executia lucrarilor. 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Art.29. - (1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de servicii 
care au ca obiect: 
a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, 
de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a 
drepturilor asupra acestora; 
b) cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de 
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materiale pentru programe destinate serviciilor media 
audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, sau 
contractelor pentru spaţiu de emisie sau furnizarea de programe 
care sunt atribuite furnizorilor de servicii media; 
c) servicii de arbitraj, mediere şi alte forme de soluţionare 
alternativă a disputelor; 
d) oricare dintre serviciile juridice prevăzute la alin.(3); 
e) servicii financiare în legătură cu emisiunea, vânzarea, 
cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor 
instrumente financiare, în sensul art.4 alin.(1) din 
Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale 
pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de 
modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012, servicii ale 
băncilor centrale şi operaţiuni efectuate cu Fondul European de 
Stabilitate Financiară şi cu Mecanismul European de 
Stabilitate; 
f) împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu 
emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor 
mobiliare sau al altor instrumente financiare; 
g) contracte de muncă; 
h) servicii de apărare civilă, protecţie civilă şi prevenirea 
pericolelor, prestate de persoane fără scop patrimonial, care fac 
obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 
75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 
98113100-9 şi 85143000-3, cu excepţia serviciilor de 
ambulanţă pentru transportul pacienţilor; 
i) servicii de transport public de călători feroviar sau cu 
metroul. 
(2) În sensul alin.(1) lit.b): 
a) noţiunile „serviciu media audiovizual” şi „furnizor de 
servicii media” au înţelesurile prevăzute la art.1 alin.(1) pct.1 şi 
12 din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare; 
b) noţiunea “program” cuprinde atât programele având 
înţelesul prevăzut la art.1 alin.(1) pct.4 din Legea nr.504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, incluse într-un 
serviciu de programe de televiziune, cât şi programele incluse 
într-un serviciu de programe de radiodifuziune şi materialele 
pentru programe, iar noţiunea “material pentru programe” are 
acelaşi înţeles cu noţiunea “program”. 
(3) Serviciile juridice care fac obiectul alin.(1) lit.d) sunt 
următoarele: 
a) asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în 
sensul Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, în 
cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al altei 
forme de soluţionare alternativă a disputelor desfăşurate în faţa 
unei instanţe sau alt organism naţional de arbitraj sau de 
mediere ori de soluţionare alternativă a disputelor în altă formă 
din România ori din alt stat sau în faţa unei instanţe 
internaţionale de arbitraj sau de mediere ori de soluţionare 
alternativă a disputelor în altă formă ori în cadrul unor 
proceduri judiciare în faţa instanţelor de judecată sau a 
autorităţilor publice naţionale din România ori din alt stat sau 
în faţa instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) asistenţa şi reprezentarea unui client de către 
un avocat în sensul Legii nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 
republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul 
unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al 
altei forme de soluţionare alternativă a disputelor 
desfăşurate în faţa unei instanţe sau alt organism 
naţional de arbitraj sau de mediere ori de 
soluţionare alternativă a disputelor în altă formă 
din România ori din alt stat sau în faţa unei 
instanţe internaţionale de arbitraj sau de mediere 
ori de soluţionare alternativă a disputelor în altă 
formă; 
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a1) asistenţa şi reprezentarea unui client de 
către un avocat în sensul Legii nr. 51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat, republicată, cu modificările 
ulterioare,  în cadrul unor proceduri judiciare în 
faţa instanţelor de judecată sau a autorităţilor 
publice naţionale din România ori din alt stat sau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Directiva 24/2014 se 
mentioneaza altfel decat 
propunerea de lege. Prin 
propunerea de lege se elimina 
reprezentarea juridica in 
litigiile de orice fel precum si 
consultanta juridica pentru 
exproprieri. 
 
Art. 10 din Directiva 
d) oricare dintre următoarele 
servicii juridice:  
(i) reprezentarea legală a unui 
client de către un avocat în 
sensul articolului 1 din 
Directiva 77/249/CEE a 
Consiliului ( 2 ):  
— în cadrul unei proceduri de 
arbitraj sau de conciliere 
desfășurate într-un stat 
membru, într-o țară terță sau în 
fața unei instanțe internaționale 
de arbitraj sau de conciliere; 



 
 
 

0 1 2 3 
 
 
 
 
 
b) asistenţă şi consultanţă juridică acordată de un avocat, 
anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile 
prevăzute la lit.a) sau în cazul în care există indicii concrete şi 
o probabilitate ridicată ca speţa în legătură cu care este 
acordată asistenţa şi consultanţa juridică să facă obiectul unor 
astfel de proceduri; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) servicii de certificare şi autentificare a documentelor care 
sunt prestate de notari publici potrivit dispoziţiilor legale; 
d) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori-
sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entităţi 
desemnate de o instanţă judecătorească naţională sau care sunt 
desemnaţi potrivit dispoziţiilor legale să îndeplinească sarcini 
specifice sub supravegherea şi controlul instanţelor 
judecătoreşti; 
e) servicii prestate de executorii judecătoreşti. 
 

în faţa instanţelor de judecată ori a instituţiilor 
internaţionale; 
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b) asistenţă şi consultanţă juridică acordată de un 
avocat, anticipat sau în vederea pregătirii 
oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit.a) si 
b)  sau în cazul în care există indicii concrete şi o 
probabilitate ridicată ca speţa în legătură cu care 
este acordată asistenţa şi consultanţa juridică să 
facă obiectul unor astfel de proceduri; 
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sau  
— în cadrul unor proceduri 
judiciare în fața instanțelor, a 
tribunalelor sau a autorităților 
publice ale unui stat membru 
sau ale unei țări terțe sau în fața 
instanțelor judecătorești sau 
instituțiilor internaționale;  
Consilierea juridică oferită 
anticipat sau în vederea 
pregătirii oricăreia din 
procedurile menționate la 
punctul (i) de la prezenta literă 
sau în cazul în care există un 
indiciu tangibil și o mare 
probabilitate ca respectiva 
cauză la care face referire 
consilierea să devină obiectul 
unor astfel de proceduri, cu 
condiția ca respectiva 
consiliere să fie acordată de un 
jurist în înțelesul articolului 1 
din Directiva 77/249/CEE; 
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9.  Art.43. - (1) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a 

aplica procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege 
atunci când, în condiţiile stabilite prin hotărârea Guvernului 
prevăzută la art.40, atribuie unei unităţi de achiziţii centralizate 
un contract de achiziţie publică de servicii având ca obiect 
furnizarea de activităţi de achiziţie centralizate. 
(2) Contractele de achiziţie publică de servicii prevăzute la 
alin.(1) pot include şi furnizarea de activităţi de achiziţie 
auxiliare. 
(3) Atribuirea contractelor de achiziţii publice de servicii 
privind furnizarea de activităţi de achiziţie auxiliare altfel decât 
de către o unitate de achiziţii centralizate potrivit alin.(2) se 
realizează prin aplicarea procedurilor de atribuire reglementate 
de prezenta lege în cazul contractelor de achiziţie publică de 
servicii. 
(4) Dispoziţiile prezentei legi nu sunt aplicabile în cazul în care 
o unitate de achiziţii centralizate furnizează activităţi de 
achiziţie centralizate sau un furnizor de servicii de achiziţie 
furnizează activităţi de achiziţie auxiliare pentru o autoritate 
contractantă altfel decât în temeiul unui contract de achiziţie 
publică. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(4) se elimină. 

 
Dep.Mircea Toader-PNL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In ce conditii poate o autoritate 
contractanta sa achizitioneze 
activităţi de achiziţie auxiliare, 
altfel decat in temeiul unui 
contract de achizitie publica? 
 

10.   Art.501 – (1) Autoritatea Naţională pentru 
Achiziţii Publice înfiinţează şi administrează 
Registrul. 
(2) Registrul face parte integrantă din 
platforma electronică SEAP, iar informaţiile 
conţinute pot fi accesate doar de autorităţile 
conractante. 
(3) Registrul conţine informaţii tehnico-
economice, furnizate de către operatorii 
economici care activează în domeniul 
construcţiilor, cu privire la: 

Acest Registru vine în 
întâmpinarea operatorilor 
economici, în sensul în care 
certificatul care atestă 
capacitatea tehnico-economică 
poate înlocui totalitatea 
documentelor solicitate în 
cadrul documentaţiei de 
participare la licitaţie (caiet de 
sarcini). De asemenea, 
Registrul conţine informaţii 



 
 
 

0 1 2 3 
a) numărul şi felul utilajelor aflate în dotarea 
operatorului economic; 
b) structura şi calificările personalului de 
execuţie şi ale personalului de spcialitate, 
respectiv atestate şi certificate, după caz; 
c) cifra de afaceri pe ultimii trei ani; 
d) profit/pierdere. 
(4) Înscrierea operatorilor economici în 
Registru nu reprezintă o condiţie pentru 
participarea la licitaţii, autoritatea 
contractantă fiind obligată să accepte şi 
operatori economici care nu deţin un astfel de 
certificat, dar care sunt obligaţi să prezinte 
toate elemenetele solicitate prin caietul de 
sarcini. 
 
Dep.Mihai Lupu-PNL 
 

relevante cu privire la numărul 
şi felul utilajelor aflate în 
dotarea operatorului economic, 
precum şi structura şi 
calificările personalului de 
execuţie.  
 

11.  Art.54. - (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a 
impune operatorilor economici care participă în comun la 
procedura de atribuire să adopte sau să constituie o anumită 
formă juridică pentru depunerea unei oferte sau a unei solicitări 
de participare. 
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita 
operatorilor economici participanţi în comun la procedura de 
atribuire a căror ofertă a fost desemnată câştigătoare să adopte 
sau să constituie o anumită formă juridică, cu condiţia ca acest 
lucru să fi fost prevăzut în anunţul de participare şi 
documentaţia de atribuire şi în măsura în care o astfel de 
modificare este necesară pentru executarea în mod 
corespunzător a contractului de achiziţie publică.  
(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin 
documentaţia de atribuire, atunci când este necesar şi justificat 
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din motive obiective, modul în care operatorii economici 
urmează să îndeplinească cerinţele referitoare la capacitatea 
economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi profesională în 
cazul participării în comun la procedura de atribuire, cu 
respectarea principiului proporţionalităţii. 
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin 
documentaţia de atribuire anumite condiţii specifice privind 
executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în 
cazul în care operatori economici participă în comun la 
procedura de atribuire, diferite de cele aplicabile ofertanţilor 
individuali, justificate de motive obiective şi cu respectarea 
principiului proporţionalităţii. 
(5) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se 
stabilesc prevederi sau cerinţe standard în legătură cu 
modalităţile de îndeplinire de către operatori economici care 
participă în comun la procedura de atribuire a cerinţelor 
referitoare la capacitatea economică şi financiară şi capacitatea 
tehnică şi profesională. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Prin hotărâre de Guvern se stabilesc 
prevederi sau cerinţe standard în legătură cu 
modalităţile de îndeplinire de către operatori 
economici care participă în comun la procedura 
de atribuire a cerinţelor referitoare la capacitatea 
economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi 
profesională. 
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Normele Metodologice se 
aproba prin hotărîre de Guvern. 

12.  Art.60. - (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de 
conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia 
unui conflict de interese în sensul art.59, cum ar fi următoarele, 
reglementate cu titlu exemplificativ: 
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor 
de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, 
părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi 
ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi 
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propuşi; 
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor 
de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă 
sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau 
de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi 
susţinători sau subcontractanţi propuşi; 
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor 
de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată 
sau cu privire la care există indicii rezonabile că poate avea, 
direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori 
de altă natură, sau se află într-o altă situaţie de natură să îi 
afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului 
de evaluare; 
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul 
asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are 
drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului 
de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi 
semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante 
sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura 
de atribuire; 
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre 
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane 
cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire. 
(2) În sensul dispoziţiilor alin.(1) lit.d), prin acţionar sau 
asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi 
aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% 

 
 
 
 
 
 
 
Lit. c) se elimină. 
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Autoritatile Contractante nu au 
competenta de a analiza ce 
inseamna indicii rezonabile 
care pot avea direct sau indirect 
un inters personal . 
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din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% 
din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 
 

13.  Art.64. - (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare 
şi altele asemenea, prevăzute de prezenta lege, sunt transmise 
în scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca 
excepţie, prin alte mijloace decât cele electronice. 
(2) Instrumentele şi dispozitivele utilizate pentru comunicarea 
prin mijloace electronice, precum şi caracteristicile tehnice ale 
acestora trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter 
general, trebuie să asigure interoperabilitatea cu produsele de 
uz general în domeniul tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor şi să nu limiteze accesul operatorilor economici 
la procedura de atribuire. 
(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), comunicarea 
verbală poate fi utilizată pentru alte comunicări decât cele 
privind elementele esenţiale ale unei proceduri de atribuire, cu 
condiţia consemnării în scris a principalelor elemente ale 
conţinutului comunicării verbale. 
(4) În sensul dispoziţiilor alin.(3), elementele esenţiale ale 
procedurii de atribuire includ documentele achiziţiei, 
solicitările de participare şi ofertele. 
(5) Conţinutul comunicărilor verbale cu ofertanţii care ar putea 
avea un impact semnificativ asupra conţinutului şi evaluării 
ofertelor se consemnează prin mijloace corespunzătoare, cum 
ar fi minute, înregistrări audio sau sinteze ale principalelor 
elemente ale comunicării. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 64 alin. (3), (4) și (5) se elimină. 
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14.  Art.82. - (1) Procedura de negociere competitivă se desfăşoară, 
de regulă, în trei etape obligatorii: 
a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării 
candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie; 
b) etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii selectaţi 

 
 
 
 
b) etapa depunerii ofertelor iniţiale de către 

 
 
 
 
Propunem sa se realizeze de 
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în cadrul primei etape şi a evaluării conformităţii acestora cu 
cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă 
potrivit art.83 alin.(2); 
 
 
 
 
 
c) etapa negocierilor în vederea îmbunătăţirii ofertelor iniţiale, 
a depunerii ofertelor finale şi a evaluării acestora, prin aplicarea 
criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare. 
 
(2) În etapa prevăzută la alin.(1) lit.a), autoritatea contractantă 
are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc 
criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună 
oferte iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un anumit număr 
minim de candidaţi. 
(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul 
de participare criteriile sau regulile obiective şi 
nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice, numărul 
minim de candidaţi pe care intenţionează să îi invite să depună 
oferte iniţiale în etapa a doua a procedurii şi, dacă este cazul, 
numărul maxim. 
(4) Numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de 
participare conform dispoziţiilor alin.(3) trebuie să fie suficient 
pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate 
fi mai mic de trei. 
(5) Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă 
are obligaţia de a aplica numai criteriile de selecţie prevăzute în 
anunţul de participare. 
(6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin.(1) lit.a), 
autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor 
selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua. 

candidaţii selectaţi în cadrul primei etape, a 
negocierilor în vederea îmbunătăţirii ofertelor 
iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a evaluării 
acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi 
a factorilor de evaluare. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 
Lit.c) se elimină. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

regula numai in doua etape, 
conform prevederilor art. 29 
din Directiva 2014/24/UE. 
 
 
 
 
 
 
Este preluata la lit.b). 
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(7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a 
doua un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim 
de candidaţi indicat în anunţul de participare conform 
dispoziţiilor alin.(4). 
(8) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc 
criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul 
minim indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor 
alin.(4), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a 
continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei 
candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate şi a 
anula procedura, în condiţiile prevăzute la art.212. 
(9) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a 
doua un operator economic care nu a depus o solicitare de 
participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de 
calificare şi selecţie. 
(10) În urma finalizării etapei prevăzute la alin.(1) lit.b), 
autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor 
rămaşi în competiţie o invitaţie de participare la etapa a treia. 
 
(11) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), autoritatea 
contractantă poate atribui contractul de achiziţie 
publică/acordul-cadru pe baza ofertelor iniţiale, fără 
parcurgerea etapei prevăzute la alin.(1) lit.c), în cazul în care 
şi-a rezervat această posibilitate prin anunţul de participare. 
(12) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide 
organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care 
are obligaţia de a preciza această decizie în anunţul de 
participare şi în documentaţia de atribuire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(10) se abrogă. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 
(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), 
autoritatea contractantă poate atribui contractul 
de achiziţie publică/acordul-cadru pe baza 
ofertelor iniţiale, fără realizarea negocierii, în 
cazul în care şi-a rezervat această posibilitate 
prin anunţul de participare. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin. (11) al art. 82 se modifica 
pentru consecventa cu 
prevederile alin. (1). 

15.  Art.104. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica 
procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii 
publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de servicii 
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într-unul din următoarele cazuri: 
a) dacă în cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă ori licitaţie 
restrânsă organizate pentru achiziţia produselor, serviciilor sau 
lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de 
participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de 
participare neconforme, cu condiţia să nu se modifice în mod 
substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei şi, la solicitarea 
Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport; 
b) dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai 
de către un anumit operator economic pentru unul dintre 
motivele prevăzute la alin.(2); 
c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de 
aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă 
sau negociere competitivă nu pot fi respectate din motive de 
extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi 
care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni 
a autorităţii contractante. 
(2) Motivele prevăzute la alin.(1) lit.b) sunt următoarele: 
a) scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere 
de artă sau unei reprezentaţii artistice unice; 
b) concurenţa lipseşte din motive tehnice; 
c) protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de 
proprietate intelectuală. 
(3) Autoritatea contractantă poate aplica procedura de 
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 
în cazul prevăzut la alin.(1) lit.b) numai dacă, în legătură cu 
motivele prevăzute la alin.(2) litb) şi c), nu există o soluţie 
alternativă sau înlocuitoare rezonabilă, cum ar fi utilizarea unor 
canale de distribuţie alternative pe teritoriul României ori în 
afara acestuia sau achiziţia unor lucrări, produse sau servicii 
comparabile, iar absenţa concurenţei sau protecţia drepturilor 
exclusive nu sunt rezultatul unei restrângeri artificiale de către 
autoritatea contractantă a parametrilor achiziţiei în vederea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Autoritatea contractantă poate aplica 
procedura de negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunţ de participare în cazul prevăzut la 
alin. (1) lit. b) numai dacă, în legătură cu 
motivele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), nu 
există o alternativă sau un substitut rezonabil, 
iar absența concurenței nu este rezultatul unei 
restrângeri artificiale a parametrilor achiziției 
din partea autoritatii contractante; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederea este confuza, 
utilizand termini nedefiniti. 
Propunem includerea 
formularii de la art. 32 alin. (2) 
lit. b) ultimul paragraph din 
Directiva 2014/24/UE pentru 
diminuarea confuziei. 
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viitoarei proceduri de atribuire. 
 
(4) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.c), autoritatea contractantă 
nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai 
mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă 
care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 
(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura 
de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de 
produse într-unul din următoarele cazuri: 
a) atunci când produsele care fac obiectul achiziţiei sunt 
fabricate exclusiv în scop de cercetare ştiinţifică, experimental, 
de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achiziţie publică 
nu prevede producţia în serie a unor cantităţi ale produsului în 
vederea stabilirii viabilităţii comerciale a acestuia sau 
recuperarea costurilor de cercetare şi dezvoltare; 
b) atunci când este necesară achiziţionarea de la contractantul 
iniţial a unor cantităţi suplimentare de produse destinate 
înlocuirii parţiale sau extinderii produselor sau instalaţiilor 
existente şi numai dacă schimbarea contractantului iniţial ar 
pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona 
produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente 
care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice 
disproporţionate de utilizare şi întreţinere; 
c) pentru mărfuri fungibile, cum ar fi produse agricole, materii 
prime şi energie, cotate pe platforme de tranzacţionare şi 
achiziţionate prin intermediul acestora; 
 
 
 
 
 

Gheoghe Udrişte-neafiliat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o 
piaţă de mărfuri; 
 
Gheoghe Udrişte-neafiliat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederea va creea din nou 
confuzii cu privire la marfurile 
fungibile pe care nu le 
defineste clar actul normativ. 
Propunem preluarea formularii 
de la art. 32 alin. (3) lit. c) din 
Directiva 2014/24/UE, care 
este mai permisiva si foarte 
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d) pentru cumpărarea de produse sau servicii în condiţii 
speciale avantajoase de la un operator economic care încetează 
definitiv activităţile comerciale sau care se află într-o 
procedură de faliment, de concordat preventiv sau într-o 
procedură similară. 
(6) Durata contractelor/actelor adiţionale încheiate potrivit 
prevederilor alin.(5) lit.b), precum şi durata contractelor 
iniţiale nu pot depăşi, de regulă, trei ani. 
(7) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura 
de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de 
servicii atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, 
contractul de achiziţii publice de servicii urmează să fie 
atribuit, conform regulilor stabilite în cadrul concursului de 
soluţii respectiv, concurentului câştigător sau unuia dintre 
concurenţii câştigători ai concursului respectiv; în acest din 
urmă caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite 
invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători. 
(8) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura 
de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare atunci când, ulterior atribuirii unui contract de 
achiziţie publică de lucrări sau de servicii, autoritatea 
contractantă intenţionează să achiziţioneze lucrări sau servicii 
noi şi numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele 
condiţii: 
a) atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, 
respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrări sau 
servicii similare prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt 
conforme cu cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei 
elaborate cu ocazia atribuirii contractului iniţial; 
b) valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări sau servicii 
s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor 

precisa. 
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sau serviciilor noi care pot fi achiziţionate ulterior; 
c) în anunţul de participare la procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea 
contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea 
ulterioară de noi lucrări, respectiv noi servicii, de la operatorul 
economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul 
procedurii respective; 
d) procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunţ de participare este aplicată într-un interval care nu poate 
depăşi 3 ani de la încheierea contractului iniţial. 
 

16.  Art.118. - În cazurile prevăzute la art.117 alin.(1) lit.b) şi c), 
autoritatea contractantă reia competiţia pe baza aceloraşi 
termeni şi condiţii aplicate pentru atribuirea acordului-cadru, 
detaliate acolo unde este necesar şi completate dacă este cazul 
cu alţi termeni şi condiţii prevăzute în documentaţia de 
atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-
cadru, şi cu respectarea următoarelor reguli procedurale: 
a) pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit, autoritatea 
contractantă consultă în scris operatorii economici parte la 
acordul-cadru respectiv care sunt capabili să execute 
contractul; 
b) autoritatea contractantă stabileşte o perioadă suficientă 
pentru depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului, 
ţinând seama de elemente specifice precum complexitatea 
obiectului contractului şi timpul necesar pentru transmiterea 
ofertelor; 
c) ofertele se depun în scris, iar acestea nu vor fi deschise până 
la expirarea perioadei stabilite de autoritatea contractantă; 
d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului 
care prezintă oferta cea mai avantajoasă, desemnată prin 
aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare 
menţionaţi în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) autoritatea contractantă atribuie fiecare 
contract ofertantului care prezintă oferta cea mai 
avantajoasă, desemnată prin aplicarea criteriului 
de atribuire menţionat în documentaţia de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunem la eliminarea 
sintagmei “si a factorilor de 
evaluare” din text, deoarece in 
functie de ceea ce face obiectul 
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procedurii de atribuire a acordului-cadru. 
 

atribuire elaborată în cadrul procedurii de 
atribuire a acordului-cadru. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 

reluarii competitiei acestia pot 
sa difere de cei utilizati in 
procedura initiala. Totodata 
transpunem fidel prevederile 
art. 33 alin. (5) lit. d) din 
Directiva 2014/24/UE. 
 

17.  Art.133. - (1) Înainte de începerea licitaţiei electronice, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare 
iniţială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de 
atribuire şi factorii de evaluare stabiliţi prin documentele 
achiziţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, 
simultan, prin mijloace electronice, invitaţia la licitaţia 
electronică către toţi ofertanţii care au depus oferte admisibile. 
(3) Invitaţia la licitaţia electronică trebuie să precizeze data şi 
momentul de început al licitaţiei electronice, precum şi 
instrucţiunile necesare pentru realizarea conectării individuale 
la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la 
licitaţia electronică. 
(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia 
electronică mai devreme de 2 zile lucrătoare de la data la care 
au fost transmise invitaţiile la licitaţia electronică. 
(5) Licitaţia electronică se desfăşoară în una sau mai multe 
runde succesive. 

 
 
 
 
 
(11) Autoritatea contractantă are obligaţia de 
de a comunica ofertanţilor declaraţi respinşi 
motivele respingerii ofertelor depuse precum 
şi denumirea ofertanţilor ce urmează să 
participe la licitaţia electronică. 
 
Dep.Mircea Toader-PNL 

 
 
 
 
 
Se ofera posibilitatea acestora 
de a contesta rezultatul si se 
evita posibile intarzieri in 
derularea procedurii de 
atribuire, cauzate de contestatii 
ulterioare finalizarii procedurii 
de atribuire.  
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18.  Art.139. - (1) În situaţia în care un candidat/ofertant sau o 
entitate care are legături cu un candidat/ofertant a oferit opinii, 
sugestii sau recomandări autorităţii contractante în legătură cu 
pregătirea procedurii de atribuire, în cadrul consultărilor 
prevăzute la art.138 sau în orice alt mod, inclusiv ca parte a 
unor servicii de consultanţă, ori a participat în alt mod la 
pregătirea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă ia 
toate măsurile necesare pentru a se asigura că participarea 
respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este 
de natură a denatura concurenţa. 
(2) Măsurile prevăzute la alin.(1) pot include, printre altele, 
comunicarea către ceilalţi candidaţi/ofertanţi a informaţiilor 
relevante care au fost transmise în contextul participării 
candidatului/ofertantului la pregătirea procedurii de atribuire 
sau care decurg din această participare şi stabilirea unor 
termene corespunzătoare pentru depunerea ofertelor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Înainte de orice astfel de excludere, 
candidaţii sau ofertanţii trebuie să aibă 
posibilitatea de a demonstra că implicarea lor 
în pregătirea procedurii de achiziţie nu poate 
denatura concurenţa. 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a se asigura 
transpunerea completă și 
reglementară a prevederilor 
directivei, se introduce și alin. 
3, care menționează faptul că 
autoritatea contractantă nu 
poate exclude un ofertant fără 
a-i da posibilitatea de a 
justifica de ce implicarea lui 
anterioară în pregătirea 
procedurii de atribuire nu 
denaturează concurenţa. 
 
 
 



 
 
 

0 1 2 3 
19.  Art.141. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura 

transparenţa procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu 
dispoziţiile prezentei legi, a anunţurilor de intenţie, anunţurilor 
de participare şi a anunţurilor de atribuire. 
 

Art.141. - Autoritatea contractantă are obligaţia 
de a asigura transparenţa procedurii de atribuire 
a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-
cadru prin publicarea, în conformitate cu 
dispoziţiile prezentei legi, a anunţurilor de 
intenţie, anunţurilor de participare şi a 
anunţurilor de atribuire, la nivel naţional prin 
intermediul Sistemului Electronic de 
Achiziţii, respectiv în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, la nivel european. 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 

Trimitere direct la SEAP. 
 

20.  Art.148. - În cazul atribuirii contractelor de publicitate media 
cu o valoare estimată mai mare sau egală cu pragurile valorice 
prevăzute la art.7 alin.(1) lit.b), autoritatea contractantă are 
următoarele obligaţii specifice de publicitate şi transparenţă, 
suplimentare celor prevăzute de dispoziţiile prezentei secţiuni 
în legătură cu publicitatea şi transparenţa contractelor de 
achiziţie publică de servicii: 
a) obligaţia de a publica un anunţ de participare pe platforma 
electronică utilizată pentru realizarea achiziţiei, la o adresă 
dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet, însoţit de 
justificarea oportunităţii achiziţiei; 
b) obligaţia de a publica un anunţ de atribuire pe platforma 
electronică utilizată pentru realizarea achiziţiei, la o adresă 
dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet; 
c) la încetarea contractului de publicitate media, obligaţia de a 
publica pe platforma electronică utilizată pentru realizarea 
achiziţiei un raport de evaluare a impactului achiziţiei 
serviciilor de publicitate respective. 
 
 

Art. 148 se elimină. 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 

 



 
 
 

0 1 2 3 
21.  Art.152. - (1) Autoritatea contractantă prelungeşte perioada 

stabilită în anunţul de participare sau în documentele achiziţiei 
pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, în 
următoarele cazuri: 
a) în cazul în care, din orice motiv, răspunsul autorităţii 
contractante la solicitarea de clarificări sau informaţii 
suplimentare nu este transmis în termenele prevăzute la 
art.160, deşi clarificările sau informaţiile suplimentare au fost 
solicitate de operatorul economic în timp util, ţinând seama de 
termenul de răspuns al autorităţii contractante prevăzut la 
art.159 alin.(2); 
b) în cazul în care se modifică semnificativ documentele 
achiziţiei. 
(2) Durata prelungirii stabilite potrivit alin.(1) este 
proporţională cu volumul şi complexitatea informaţiilor 
transmise prin clarificări, a informaţiilor suplimentare sau a 
modificărilor aduse documentelor achiziţiei. 
(3) În cazul în care solicitarea de clarificări sau informaţii 
suplimentare nu a fost transmisă în timp util sau informaţiile 
transmise de autoritatea contractantă sunt nesemnificative în 
ceea ce priveşte elaborarea ofertelor, autoritatea contractantă 
nu are obligaţia de a prelungi perioada pentru depunerea 
ofertelor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(3) se elimină. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunem eliminarea pentru a 
nu se creea confuzii, aceasta 
posibilitate rezultand din 
coroborarea alin. (1) si (2) ale 
aceluiasi articol. 
 

22.  Art.164. - (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura 
de atribuire orice operator economic despre care are cunoştinţă 
că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau 
a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a 
fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie 
administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în 
conformitate cu legea statului în care respectivul operator 
economic este înfiinţat. 
 

Art. 164 (1) Autoritatea contractantă exclude din 
procedura de atribuire orice operator economic 
despre care are cunoştinţă că şi-a încălcat 
obligaţiile privind plata impozitelor si taxelor 
la bugetele locale si la bugetul general 
consolidat sau a contribuţiilor la bugetul 
general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit 
printr-o hotărâre judecătorească sau decizie 
administrativă având caracter definitiv şi 

Este imperios necesara si plata 
impozitelor si taxelor la 
bugetele locale, nu numai la cel 
general consolidat. 
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(2) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire 
un operator economic în cazul în care poate demonstra prin 
orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a 
încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 
contribuţiilor la bugetul general consolidat. 
 
 
 
(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de 
atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte 
obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la 
bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de 
stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de 
eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii 
acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori 
penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. 
 

obligatoriu în conformitate cu legea statului în 
care respectivul operator economic este înfiinţat. 
(2) Autoritatea contractantă exclude din 
procedura de atribuire un operator economic în 
cazul în care poate demonstra prin orice mijloace 
adecvate că respectivul operator economic şi-a 
încălcat obligaţiile privind plata impozitelor si 
taxelor la bugetele locale si la bugetul general 
consolidat sau a contribuţiilor la bugetul 
general consolidat. 
(3) Operatorul economic nu este exclus din 
procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de 
excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata 
impozitelor si taxelor la bugetele locale si la 
bugetul general consolidat sau contribuţiilor 
la bugetul general consolidat datorate ori prin 
alte modalităţi de stingere a acestora sau 
beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea 
acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii 
acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor 
dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau 
a amenzilor. 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 

23.  Art.165. - (1) Prin excepţie de la dispoziţiile art.163 alin.(1) şi 
(2), în cazuri excepţionale, autoritatea contractantă are dreptul 
de a nu exclude din procedura de atribuire un operator 
economic care se află într-una dintre situaţiile prevăzute la 
art.163 alin.(1) sau (2), pentru motive imperative de interes 
general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului. 
 
 

Eliminarea alin. (1) 
 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 
 
 
 
 
 

Un operator economic 
condamnat pentru infractiuni 
de coruptie, sau acte de 
terorism poate fi acceptat la 
procedura pentru „motive 
imperative de interes general”? 
Interesul general nu poate fi 
realizarea de profit din bani 
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(2) Prin excepţie de la dispoziţiile art.164 alin.(1) şi (2), un 
operator economic nu este exclus din procedura de atribuire 
atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la 
bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 
4.000 lei. 
 

 
 
 
 
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile art.164 alin.(1) 
şi (2), un operator economic nu este exclus din 
procedura de atribuire atunci când cuantumul 
impozitelor si taxelor la bugetele locale si la 
bugetul general consolidat şi contribuţiilor la 
bugetul general consolidat datorate şi restante 
este mai mic de 4.000 lei. 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
sau 
 
 (2) Prin excepție de la dispoziţiile Art. 164 alin. 
(1) şi (2), un operator economic nu este exclus 
din procedura de atribuire atunci când cuantumul 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul 
general consolidat datorate si neachitate este mai 
mic de 10.500 lei. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 

publici de catre persoane fizice 
sau juridice condamnate pentru 
infractiuni grave. 
 
Este imperios necesara si plata 
impozitelor si taxelor la 
bugetele locale, nu numai la cel 
general consolidate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunem eliminarea, deoarece 
va produce interpretari diferite 
in practica., sau sa marim suma 
la 10.500 lei, reprezentand 10 
salarii minime stabilite pe 
economie. 

24.  Art.166. - (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura 
de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
orice operator economic care se află în oricare dintre 
următoarele situaţii: 
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art.51, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de 
probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente 
prin care se constată încălcarea acestor obligaţii; 
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b) împotriva operatorului economic s-a deschis procedura de 
insolvenţă, potrivit dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiei în 
care operatorul economic se află în reorganizare judiciară; 
 
 
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie 
integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a 
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
 
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile 
pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi 
operatori economici acorduri care vizează denaturarea 
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
 
 
 
 
 
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în 
legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi 
remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea 
procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a 
concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte 
măsuri mai puţin severe; 
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat 
obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de 
achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al 
unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste 
încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, 
plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 
 

b) împotriva operatorului economic s-a deschis 
procedura de insolvenţă potrivit dispozițiilor 
legale. 
 
Comisia pentru trasnporturi şi infrastructură 
 
 
 
 
 
d) autoritatea contractantă are suficiente 
mijloace de proba pentru a considera că 
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori 
economici acorduri care vizează denaturarea 
concurenţei în cadrul sau în legătură cu 
procedura în cauză; 
 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 
 
 
 
 
 
 
 

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav 
sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în 
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui 
contract de achiziţii sectoriale sau al unui 
contract de concesiune încheiate anterior, iar 
aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a 
respectivului contract, la  plata de daune-interese 
sau alte sancţiuni comparabile şi au produs 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Trebuie inlocuit cu “mijloace 
de proba” altfel operatorii 
economici pot fi exclusi 
arbitrar din proceduri – de 
altfel la restul articolelor 
aceasta formulare este uzitata. 
Alin. (5) are doar titlu 
exemplificativ, ori se defineste 
clar ori se inlocuieste. 
 
 
 
 
 
 

Exista riscul extrem de mare a 
unor abuzuri din partea 
autoritatilor contractante, in 
cazul in care, de exemplu, au 
fost aplicate penalitati de 
intarziere in perioada de 
derulare a contractului, dar, cu 
toate acestea contractul s-a 
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h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în 
conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de 
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, 
nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să 
prezinte documentele justificative solicitate; 
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal 
procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină 
informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje 
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din 
neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă 
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind 
excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator 
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator 
economic; 
j) au comis în conduita lor profesională greşeli grave 
demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea 
contractantă le poate justifica, inclusiv ale instanţelor 
judecătoreşti, BEI şi ale organizaţiilor internaţionale. 
 
 
 

prejudicii autorităţii contractante; 
 
Dep.Mircea Toader-PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) au comis în conduita lor profesională greşeli 
grave stabilite prin hotărâri judecătoreşti 
definitive. 
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finalizat in bune conditii si 
autoritatea nu a inregistrat 
prejudicii. Forma actuala a 
legii prevede doar necesitatea 
indeplinirii conditiei ca 
incalcarile sa fi fost grave sau 
repetate si sa fi dus la plata de 
daune-interese, de exemplu, 
fara cerinta cauzarii de 
prejudicii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A se vedea Art 57 par (4) din 
Directiva 24/2014 lit.c) dacă 
autoritatea contractantă poate 
demonstra prin mijloace 
adecvate că operatorul 
economic se face vinovat de o 
abatere profesională gravă, care 
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(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin.(1) lit.b), autoritatea 
contractantă are dreptul de a nu exclude din procedura de 
atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis 
procedura generală de insolvenţă şi care se află în perioada de 
observaţie atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau 
documentelor prezentate de operatorul economic sau în orice 
alt mod, stabileşte că operatorul economic în cauză are 
capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică/acordul-
cadru, ţinând cont de măsurile adoptate de respectivul operator 
privind continuarea activităţii. 
(3) În sensul dispoziţiilor alin.(1) lit.c), prin abatere 
profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de 
operatorul economic care afectează reputaţia profesională a 

sau 
 
 
Lit.j) se elimină. 

 
Dep.Mircea Toader-PNL 
 
 
k) operatorul economic şi-a încălcat în mod 
grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 
reveneau în cadrul unui contract de achiziţii 
publice, al unui contract de achiziţii sectoriale 
sau al unui contract de concesiune încheiate 
anterior, iar aceste încălcări au dus la 
încetarea anticipată a respectivului contract, 
plata de daune-interese sau alte sancţiuni 
comparabile; 
 
Dep.Mircea Toader-PNL 
 
Alin. (2) şi (3) se elimină. 
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(3) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. c), prin 
abatere profesională gravă se înțelege orice 
abatere comisă de operatorul economic care 
afectează reputația profesională a acestuia. 

pune sub semnul întrebării 
integritatea sa. 
 
Ar trebui pastrata doar litera c), 
litera j) este mult prea generala, 
poate da nastere la abuzuri. 
Textele sunt similare. 
 
A se completa cu 
obligativitatea detinerii de catre 
autoritatea contractanta a unui 
document emis de o terta 
parte/institutie/for legislativ, in 
care sa se constate 
neindeplinirea obligatiilor 
principale ce-i reveneau 
operatorului economic.  
In alte conditii, acest motiv este 
de natura subiectiva, de stricta 
apreciere a autoritatii 
contractante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunem modificarea textului 
in sensul eliminarii finalului 
“cum ar fi încălcări ale 
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acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de 
tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale 
drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie 
sau din culpă gravă. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Dispoziţiile alin.(1) lit.c) sunt aplicabile şi în situaţia în care 
operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la 
art.163 alin.(2) este supusă unei proceduri judiciare de 
investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele 
prevăzute la art.163 alin.(1). 
(5) În sensul dispoziţiilor alin.(1) lit.d), se consideră că 
autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a 
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori 
economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în 
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele 
situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 
 
 
 
a) ofertele sau solicitările de participare transmise de doi sau 
mai mulţi operatori economici participanţi la procedura de 
atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere 
al conţinutului documentelor nestandardizate potrivit 
documentaţiei de atribuire; 
 
 
b) în cadrul organelor de conducere a doi sau mai multor 

 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), se 
consideră că autoritatea contractantă are 
suficiente indicii plauzibile pentru a considera că 
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori 
economici acorduri care vizează denaturarea 
concurenţei în cadrul sau în legătură cu 
procedura în cauză sau cu alte proceduri, în 
următoarele situații, reglementate cu titlu 
exemplificativ:  
a) ofertele sau solicitările de participare 
transmise de doi sau mai mulți operatori 
economici participanți la procedura de atribuire 
prezintă asemănări semnificative din punct de 
vedere al conținutului documentelor 
nestandardizate potrivit documentației de 
atribuire;  
b) în cadrul organelor de conducere a doi sau mai 

regulilor de concurență de tip 
cartel care vizează trucarea 
licitațiilor sau încălcări ale 
drepturilor de proprietate 
intelectuală, săvârșită cu 
intenție sau din culpă gravă”, 
deoarece nu se refera la 
reputatia profesionala. Aceasta 
mentiune se poate face la alin. 
(5) al aceluiasi articol. 
 
 
 
 
 
 
Propunem sa extindem aria 
conform prevederilor art. 57 
alin. (4) lit. d) din Directiva 
2014/24/UE 
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operatori economici participanţi la procedura de atribuire se 
regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, 
rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au 
interese comune de natură personală, financiară sau economică 
sau de orice altă natură. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul 
alin.(1) lit.d), autoritatea contractantă solicită în scris 
Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la 
indiciile identificate care vizează denaturarea concurenţei în 
cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză. 
(7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor 
informaţiilor solicitate de Consiliul Concurenţei, în vederea 
formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin.(6). 
(8) În sensul dispoziţiilor alin.(1) lit.g), se consideră încălcări 
grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, 
neexecutarea obligaţiilor privind livrarea produselor sau 
serviciilor, livrarea unor produse sau servicii care prezintă 
neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform 
destinaţiei avute în vedere de autoritatea contractantă sau un 
comportament necorespunzător care creează îndoieli serioase 
cu privire la credibilitatea operatorului economic. 
 

multor operatori economici participanți la 
procedura de atribuire se regăsesc aceleași 
persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care 
au interese comune de natură personală, 
financiară sau economică sau de orice altă 
natură; 
c) încălcări ale regulilor de concurență de tip 
cartel care vizează trucarea licitațiilor sau 
încălcări ale drepturilor de proprietate 
intelectuală, săvârșită cu intenție sau din 
culpă gravă. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 
Alin (6)  se elimina 
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(8) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. g), se 
consideră încălcări grave ale obligațiilor 
contractuale, cu titlu exemplificativ, 
neexecutarea obligațiilor privind livrarea 
produselor sau serviciilor, ori neexecutarea 
lucrarilor, livrarea  unor produse sau servicii 
care prezintă neconformități majore care le fac 
improprii utilizării conform destinației avute în 
vedere de autoritatea contractantă, ori 
executarea unor lucrari care nu respecta 
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cerintele caietului de sarcini, sau un 
comportament necorespunzător care creează 
îndoieli serioase cu privire la credibilitatea 
operatorului economic. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 

 
 
 

25.  Art.167. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a 
accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea 
faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre 
situaţiile prevăzute la art.163, art.164 şi art.166, orice 
document considerat edificator, din acest punct de vedere, în 
ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este 
stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte 
documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara 
respectivă. 
(2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte 
existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de 
la autorităţile competente străine prevăzute la alin.(1). 
(3) În ceea ce priveşte cazurile menţionate la art.166, în 
conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi 
candidaţii/ofertanţii, solicitările prevăzute la alin.(2) se referă la 
persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la 
directori de companii sau la orice persoană cu putere de 
reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte 
candidatul sau ofertantul. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În ceea ce priveşte cazurile menţionate la 
art.166, în conformitate cu legislaţia internă a 
statului în care sunt stabiliţi candidaţii/ofertanţii, 
solicitările prevăzute la alin.(2) se referă la 
persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, 
după caz, sau la orice persoană cu putere de 
reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce 
priveşte candidatul sau ofertantul. 
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Textul instituie obligații de 
verificare a membrilor 
organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere 
al respectivului operator 
economic sau persoanei care 
are putere de reprezentare, de 
decizie sau de control în cadrul 
acestuia, cu privire la situatii 
care in directive sunt 
considerate motive de 
excludere pentru persoana 
juridica (ofertant/societate) si 
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(4) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este 
stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura 
celor prevăzute la alin.(1) sau respectivele documente nu 
vizează toate situaţiile prevăzute la art.163, art.164 şi art.166, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie 
pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există 
prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, 
o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi 
administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale 
care are competenţe în acest sens. 
 

nu persoana cu putere de 
reprezentare, cu atat mai mult 
cu cat alin. (2) la care se face 
trimitere se refera la insolventa 
care nu se poate raporta la 
directorii de companie. 
 

26.  Art.169. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a 
verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la 
art.163, art.164 şi art.166 în legătură cu subcontractanţii 
propuşi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.169 se elimină 
 
Dorin Silviu Petrea-UNPR 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
Dep.Mircea Toader-PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesul de verificare va dura 
foarte mult, achizitiile vor fi 
blocate pe perioade lungi.  
Consideram ca aceasta 
prevedere restrictioneaza 
posibilitatea participarii 
operatorilor economici 
respectivi, in cadrul prezentarii 
ofertelor in grup. 
Este o prevedere nelegala. 
Inlocuirea subcontractantului 
reprezinta o modificare a 
ofertei depuse, cunoscut fiind 
caracterul ferm al acesteia. 
Totodata, reprezinta un avantaj 
pentru operatorii economici. 
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(2) În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu 
aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art.170, 
autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să 
înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în 
urma verificării, că se află în această situaţie. 
(3) În scopul verificării prevăzute la alin.(1), subcontractantul 
completează declaraţia pe proprie răspundere în conformitate 
cu prevederile art.192 - art.194, precizând că nu se află în 
niciuna din situaţiile ce atrag excluderea din procedura de 
atribuire. 
 

 
 
 
 
 
 
(2)  În cazul în care este identificată o situaţie de 
excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a 
dispozițiilor Art. 170, autoritatea contractantă 
solicită ofertantului/candidatului o singura data 
să înlocuiască un subcontractant în legătură 
cu care a rezultat, în urma verificării, că se 
află în această situaţie. 
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Mai mult, pentru 
subcontractanti nu se solicita 
indeplinirea cerintelor de 
calificare, decat in limita 
implicarii acestora in contract. 
 
DIRECTIVA 24/2014 - 
articolul 71 "Subcontractarea" 
(6) În scopul de a evita 
încălcarea obligațiilor 
menționate la articolul 18 
alineatul (2), pot fi luate măsuri 
corespunzătoare, cum ar fi: 
(a) în cazul în care dreptul 
intern al unui stat membru 
prevede un mecanism de 
răspundere solidară între 
subcontractanți și contractantul 
principal, statul membru în 
cauză se asigură că normele 
relevante sunt aplicate în 
conformitate cu condițiile 
stabilite la articolul 18 alineatul 
(2); 
(b) în conformitate cu articolele 
59, 60 și 61, autoritățile 
contractante pot să verifice, din 
proprie inițiativă sau la cererea 
statelor membre, dacă există 
motive de excludere a 
subcontractanților în temeiul 
articolului 57. În astfel de 
cazuri, autoritatea contractantă 
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solicită ca operatorul economic 
să înlocuiască un 
subcontractant în legătură cu 
care a rezultat, în urma 
verificării, că există motive 
obligatorii de excludere. 
Autoritatea contractantă, din 
proprie inițiativă sau la cererea 
unui stat membru, poate 
solicita ca operatorul economic 
să înlocuiască un 
subcontractant în legătură cu 
care a rezultat, în urma 
verificării, că există motive 
neobligatorii de excludere. 
 

27.  Art.170. - (1) Orice operator economic aflat în oricare dintre 
situaţiile prevăzute la art.163 şi art.166 care atrag excluderea 
din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că 
măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra 
în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În cazul în care autoritatea contractantă consideră dovezile 
prezentate de operatorul economic în conformitate cu 

Alin.(1) se elimină. 
 
Dep.Mircea Toader-PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminare sau reformulare. In 
conditiile in care se stabilesc 
motive clare de excludere din 
procedura, nu se justifica 
posibilitatea operatorului 
economic de a prezenta dovezi 
pentru demonstrarea 
credibilitatii. Mai mult decat 
atat, se permite intr-un cadru 
legislativ Liberul arbitru atat al 
autoritatii cat si al operatorului 
economic, atat depunerea 
ofertelor cat si evaluarea 
acestoa facandu-se in mod 
subiectiv, deci nelegal. 
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prevederile alin.(1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea în 
concret a credibilităţii, autoritatea contractantă nu exclude 
operatorul economic din procedura de atribuire. 
(3) Dovezile pe care operatorul economic aflat în oricare din 
situaţiile prevăzute la art.163 şi art.166 le poate furniza 
autorităţii contractante, în sensul prevederilor alin.(1), se referă 
la efectuarea de către operatorul economic a plăţii sau la 
asumarea de către operatorul economic a obligaţiei de plată a 
despăgubirilor în ceea ce priveşte eventualele prejudicii cauzate 
printr-o infracţiune sau printr-o altă faptă ilicită, clarificarea de 
către operatorul economic în mod complet a faptelor şi 
împrejurărilor în care a fost comisă infracţiunea sau altă faptă 
ilicită, prin cooperarea activă cu autorităţile care efectuează 
investigaţia, şi la adoptarea de către operatorul economic a 
unor măsuri concrete şi adecvate la nivel tehnic, organizaţional 
şi în materie de personal, cum ar fi eliminarea legăturilor cu 
persoanele şi organizaţiile implicate în comportamentul 
necorespunzător, măsuri de reorganizare a personalului, 
implementarea unor sisteme de control şi raportare, crearea 
unei structuri de audit intern pentru verificarea respectării 
dispoziţiilor legale şi a altor norme sau adoptarea unor reguli 
interne privind răspunderea şi plata despăgubirilor, pentru a 
preveni săvârşirea unor noi infracţiuni sau alte fapte ilicite. 
(4) În cazul în care operatorului economic i-a fost aplicată prin 
hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată măsura 
interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a unui 
contract de achiziţie publică/acord-cadru sau a unui contract de 
concesiune, care produce efecte în România, prevederile 
alin.(1)-(3) nu sunt aplicabile pe toată perioada de excludere 
stabilită prin respectiva hotărâre. 
(5) În cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată 
prin hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată măsura 
interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a unui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin. (5) se elimină. 
 
Dorin Silviu Petrea-UNPR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducerea unei perioade de 
“proba” de 5 ani sau 3 ani chiar 
daca NU exista o hotarare 
judecatoreasca. 
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contract de achiziţie publică/acord-cadru sau a unui contract de 
concesiune pentru o anumită perioadă, situaţiile de excludere 
prevăzute la art.163 şi art.166 nu se aplică: 
a) dacă, în cazul faptelor prevăzute la art.163, a expirat o 
perioadă de 5 ani de la data hotărârii definitive de condamnare; 
b) dacă, în cazul situaţiilor, faptelor sau evenimentelor 
prevăzute la art.166, a expirat o perioadă de 3 ani de la data 
apariţiei situaţiei, săvârşirii faptei sau producerii evenimentului 
relevant. 
 

 

28.  Art.173. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita 
ofertantului/candidatului să transmită informaţii şi documente 
relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a 
subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din 
contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv. 
(2) În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate 
potrivit alin.(1) nu rezultă că subcontractantul propus are 
capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru 
partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le 
îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă respinge 
subcontractantul propus şi solicită ofertantului/candidatului 
înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant propus 
care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru 
partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le 
îndeplinească efectiv. 
 

 
 
 
 
 
(2) În cazul în care din informaţiile şi 
documentele prezentate potrivit alin.(1) nu 
rezultă că subcontractantul propus are 
capacitatea tehnică şi profesională necesară 
pentru partea/părţile din contract pe care acesta 
urmează să le îndeplinească efectiv, autoritatea 
contractantă respinge subcontractantul propus şi 
solicită ofertantului/candidatului o singura data 
înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt 
subcontractant care să aibă capacitatea tehnică 
şi profesională necesară pentru partea/părţile din 
contract pe care acesta urmează să le 
îndeplinească efectiv. 
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sau 
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Alin.(2) se elimină. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 

Se incalca principiul 
nediscriminarii 
 

29.  Art.174. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili 
prin documentaţia de atribuire cerinţe privind situaţia 
economică şi financiară care sunt necesare şi adecvate pentru a 
se asigura că operatorii economici dispun de capacitatea 
economică şi financiară necesară pentru a executa contractul de 
achiziţie publică/acordul-cadru şi pentru a fi protejată faţă de 
un eventual risc de neîndeplinire corespunzătoare a 
contractului. 
(2) Cerinţele privind situaţia economică şi financiară stabilite 
de autoritatea contractantă pot viza elemente cum ar fi: 
a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o 
anumită cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; cifra de 
afaceri minimă anuală impusă operatorilor economici nu 
trebuie să depăşească de două ori valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 
b) anumite niveluri ale altor indicatori economico-financiari 
relevanţi, precum nivelul de lichiditate anuală; 
c) un nivel corespunzător al asigurării de risc profesional. 
 
 
 
(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2) lit.a), cifra de afaceri 
minimă anuală impusă operatorilor economici poate depăşi 
limita prevăzută la alin.(2) lit.a) în cazuri temeinic justificate, 
precum cele legate de existenţa unor riscuri speciale aferente 
naturii lucrărilor, serviciilor sau produselor care fac obiectul 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 
(4) În cazul prevăzut la alin.(3), autoritatea contractantă indică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lit.b) şi c)se elimină. 
 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 
 
 
 
Alin.(3) se elimină. 
 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 
 

Orice operator economic poate 
contracta un credit sau o 
asigurare adaptate nevoilor la 
momentul atribuirii 
contractului, sa le detina pentru 
calificare este costisitor si 
inutil se poate prevedea ca 
obligatie contractuala. 
Ce sunt riscurile speciale, cum 
se definesc astfel incat sa nu 
existe abuzuri? Concurenta se 
va limita arbitrar.  
 
 
 
 
Eliminarea art. 174 lit b) si c) 
ce prevede reintroducerea 
lichiditatii la calificare si 
introducerea asigurarii de risc 
professional. 
 
Eliminarea art. 174 (3) 
Solicitarea unei cifre de afaceri 
mai mari de 2 x val contract in 
cazul unor “riscuri speciale”. 
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în documentele achiziţiei principalele motive care justifică o 
astfel de cerinţă. 
 

30.  Art.178. - Operatorul economic face dovada îndeplinirii 
cerinţelor privind capacitatea tehnică şi profesională prin 
prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre 
următoarele informaţii şi documente: 
 
 
a) o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care 
acoperă cel mult ultimii cinci ani, însoţită de certificate de bună 
execuţie pentru lucrările cele mai importante; atunci când este 
necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător de 
concurenţă, autoritatea contractantă poate stabili că sunt luate 
în considerare lucrări relevante realizate cu mai mult de cinci 
ani în urmă; 
 
 
b) lista principalelor livrări de produse efectuate sau a 
principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care 
acoperă cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor 
şi a beneficiarilor publici sau privaţi; atunci când este necesar 
în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurenţă, 
autoritatea contractantă poate stabili că sunt luate în 
considerare livrări de produse relevante efectuate sau servicii 
relevante prestate cu mai mult de trei ani în urmă; 
 
 
 
 
 
c) indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, 
indiferent dacă fac sau nu parte din organizaţia operatorului 

Art. 178. Autoritatea contractanta are dreptul 
de a solicita ca operatorul economic sa faca 
dovada îndeplinirii cerințelor privind capacitatea 
tehnică și profesională prin prezentarea, după 
caz, a unora sau mai multora dintre următoarele 
informaţii și documente:  
a) o listă a lucrărilor realizate în cursul unei 
perioade care acoperă cel putin ultimii cinci ani, 
însoţită de certificate de bună execuţie pentru 
lucrările cele mai importante; atunci când este 
necesar în scopul asigurării unui nivel 
corespunzător de concurenţă, autoritatea 
contractantă poate stabili că sunt luate în 
considerare lucrări relevante realizate cu mai 
mult de cinci ani în urmă;  
b) lista principalelor livrări de produse efectuate 
sau a principalelor servicii prestate în cursul unei 
perioade care acoperă cel putin ultimii trei ani, 
cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor 
publici sau privaţi; atunci când este necesar în 
scopul asigurării unui nivel corespunzător de 
concurenţă, autoritatea contractantă poate stabili 
că sunt luate în considerare livrări de produse 
relevante efectuate sau servicii relevante prestate 
cu mai mult de trei ani în urmă;  
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 
 
 

Propunem reformularea 
prevederilor acestui articol in 
sensul de a se creea dreptul 
autoritatii contractante de a 
solicita indeplinirea unor 
cerinte. 
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economic, în special a celor care răspund de controlul calităţii 
şi, în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări, a celor 
aflaţi la dispoziţia contractantului în vederea executării 
lucrărilor; 
d) descrierea facilităţilor tehnice şi a măsurilor utilizate de 
operatorul economic în vederea asigurării calităţii şi a 
facilităţilor sale de studiu şi de cercetare; 
e) precizarea sistemelor de management şi de trasabilitate din 
cadrul lanţului de aprovizionare pe care operatorul economic le 
va putea aplica pe parcursul executării contractului; 
f) în cazul în care produsele sau serviciile care urmează să fie 
furnizate sunt complexe sau, cu caracter excepţional, sunt 
destinate unui scop special, rezultatele unui control efectuat de 
autoritatea contractantă sau, în numele acesteia, de un organism 
oficial competent din ţara în care este stabilit operatorul 
economic, sub rezerva acordului respectivului organism, care 
vizează capacităţile de producţie a operatorului economic care 
furnizează produsele sau capacitatea tehnică a operatorului 
economic care prestează serviciile şi, dacă este necesar, 
facilităţile de studiu şi de cercetare care sunt la dispoziţia 
acestuia şi măsurile de control a calităţii pe care acesta urmează 
să le aplice; 
g) calificările educaţionale şi profesionale ale operatorului 
economic care prestează servicii ori execută lucrări sau ale 
personalului de conducere al operatorului economic, dacă 
acestea nu constituie factori de evaluare; 
h) precizarea măsurilor de management de mediu pe care 
operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executării 
contractului; 
i) o declaraţie cu privire la numărul mediu anual de personal al 
operatorului economic care prestează servicii ori execută 
lucrări şi numărul personalului de conducere din ultimii trei 
ani; 
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j) o declaraţie cu privire la utilajele, instalaţiile şi 
echipamentele tehnice la dispoziţia operatorului economic care 
prestează servicii ori execută lucrări pentru executarea 
contractului; 
k) precizarea părţii/părţilor din contract pe care operatorul 
economic intenţionează să o/le subcontracteze; 
l) eşantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care 
urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la 
solicitarea autorităţii contractante; 
m) certificate emise de institute oficiale responsabile cu 
controlul calităţii sau organisme cu competenţe recunoscute, 
care atestă conformitatea produselor care urmează a fi livrate, 
identificată în mod clar prin trimitere la specificaţii tehnice sau 
standarde. 
 

 
 
 
 
 
 
Lit.l) se elimină. 
 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 
 

 
 
 
 
 
 
Nu poate fi criteriu de 
calificare !!! Se poate respinge 
mostra pe criterii arbitrare,iar 
unde exista standarde acestea 
pot fi specificate direct si nu 
este nevoie de mostre. 
 

31.  Art.181. - (1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul 
şi în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică/acord-
cadru, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce 
priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică 
şi financiară şi/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică şi 
profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente 
între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. 
(2) Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea 
unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor 
referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute 
la Art.178 lit.g) doar dacă terţul va desfăşura efectiv lucrările 
sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele 
calificări. 
(3) În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează 
situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică 
şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, în 
conformitate cu prevederile alin.(1) şi (2), de către unul sau 
mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a 

Se elimină 
 
Dep.Mircea Toader-PNL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminarea acestei prevederi, a 
posibilitatii de 
executare/prestare efectiva a 
lucrarilor/serviciilor. In aceste 
conditii, practic, tertul 
sustinator ar deveni 
subcontractant sau chiar 
ofertant (executant), fara insa a 
indeplini cerintele de calificare 
solicitate. Se ofera practic 
posibilitatea executiei unui 
contract de catre o societate 
care nu a participat la licitatie. 
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dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare 
pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, 
prezentând un angajament în acest sens din partea 
terţului/terţilor. 
 

 
 
 
 
 
(4) Odată cu angajamentul de susţinere, 
ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte 
documente transmise acestuia de către 
terţ/terţii susţinători, din care să rezulte 
modul efectiv prin care terţul/terţii susţinători 
va/vor asigura îndeplinirea propriului 
angajament de susţinere, documente care se 
vor constitui anexe la respectivul angajament. 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru a evita situatiile in 
care tertul sustinator 
prezinta o hartie lipsita de 
valoare si a descuraja astfel 
de comportamente, se 
propune introducerea unei 
prevederi care sa impuna mai 
multe demersuri atat din 
partea tertului cat si din 
partea ofertantului pt a arata 
efectiv cum se vor pune la 
dispozitie resursele si cum se 
va implica in contract in 
cazul in care contractantul 
nu mai are capacitatea de a 
finaliza contractul. 
 

32.  Art.182.- (1) Autoritatea contractantă verifică dacă terţul/terţii 
care asigură susţinerea în ceea ce priveşte îndeplinirea 
criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori 
privind capacitatea tehnică şi/sau profesională 
îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, 
precum şi criteriile privind eligibilitatea prevăzute la art.163, 
art.164 şi art.166. 
(2) Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile 
relevante privind capacitatea sau criteriile privind eligibilitatea 
prevăzute la art.163, art.164 şi art.166, autoritatea contractantă 
solicită ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii 

Alin.(1) se elimină. 
 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 
 
 
 
 
Se elimină 
 
Dep.Mircea Toader-PNL 
 

La fel ca si la subcontractanti, 
este impovarator atat pentru 
ofertanti cat si pentru AC-uri, 
perioada de evaluare a 
calificarii va dura foarte mult! 
Eliminarea solicitarii 
respectarii criteriilor de 
eligibilitate prevazute. Tertul 
sustinator nu este ofertant. 
Propunem a se solicita Tertului 
sa prezinte un angajament ferm 
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susţinător/susţinători, fără ca acest aspect să aducă atingere 
principiului tratamentului egal prevăzut la art.2 alin.(2) lit.(b). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc 
criteriile relevante privind capacitatea sau 
criteriile privind eligibilitatea prevăzute la 
art.163, art.164 şi art.166, autoritatea 
contractantă solicită o singură dată ca 
operatorul economic să înlocuiască un terţ 
susţinător, fără ca acest aspect să aducă atingere 
principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 
alin. (2) lit. (b). 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 

in care sa precizeze:  
- resursele puse la dispozitia 
ofertantului; 
- limitarea raspunderii acestuia 
in functie de/proportional 
sustinerii acordate.  
Eliminarea articolului. 
Reprezinta o modificare a 
ofertei care  are caracter ferm. 
In plus, reprezinta un avantaj 
creat ofertantilor care nu 
indeplinesc cerinte de 
calificare, in detrimentul celor 
care detin capacitatea tehnico-
economica de a se califica fara 
sustinerea unor terte entitati. 
 
DIRECTIVA 24/2014 - 
articolul 63 "Utilizarea 
capacitatilor altor entitati" 
 

33.  Art.183. - În cazul în care un operator economic demonstrează 
îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi 
financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, autoritatea 
contractantă poate solicita ca operatorul economic şi 

Se elimină. 
 
Dep.Mircea Toader-PNL 

Eliminare sau reformulare in 
sensul particularizarii 
raspunderii tertului sustinator, 
prin raportare la sustinerea 
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terţul/terţii susţinător/susţinători să răspundă în mod solidar 
pentru executarea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru. 
 

acordata, raspunderea acestuia 
fiind limitata.Totodata, 
autoritatea poate cere Tertului 
sa raspunda in functie de 
neexecutarea contractului de 
catre Contractant. 
 

34.  Art.184. - (1) În cazul în care mai mulţi operatori economici 
participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea 
criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională se 
demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor 
membrilor grupului, iar autoritatea contractantă poate solicita 
ca aceştia sa răspundă în mod solidar pentru executarea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 
 (2) În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în 
comun la procedura de atribuire, aceştia pot beneficia de 
susţinerea unui terţ în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor 
referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea 
tehnică şi profesională, în condiţiile prezentei legi. 
 

Art. 184 (1) În cazul în care mai mulţi operatori 
economici participă în comun la procedura de 
atribuire, îndeplinirea criteriilor privind 
capacitatea tehnică şi profesională se 
demonstrează prin luarea în considerare a 
resurselor tuturor membrilor grupului, iar 
aceştia răspund în mod solidar pentru 
executarea contractului de achiziţie 
publică/acordului cadru. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 

Propunem reformularea in 
sensul ca, participarea in 
comun la procedura de 
atribuire, atrage dupa sine 
raspunderea in mod solidar 
pentru executarea contractului 
de achiziţie 
publică/acorduluicadru. 

35.  Art.185. - În cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări 
sau de servicii şi al lucrărilor sau operaţiunilor de amplasare 
sau de instalare din cadrul unui contract de achiziţie publică de 
produse, autoritatea contractantă poate solicita prin 
documentele achiziţiei ca anumite activităţi esenţiale să fie 
realizate în mod direct de către ofertant sau, în cazul unei 
oferte depuse de o asociere de operatori economici, de un 
anumit membru al asocierii. 
 

Art. 185 În cazul contractelor de achiziţie 
publică de lucrări sau de servicii şi al lucrărilor 
sau operaţiunilor de amplasare sau de instalare 
din cadrul unui contract de achiziţie publică de 
produse, autoritatea contractantă poate impune 
ca anumite sarcini esentiale să fie realizate în 
mod direct de către ofertant sau, în cazul unei 
oferte depuse de o asociere de operatori 
economici, de un anumit membru al asocierii. 
 
Dep.Mircea Toader-PNL 
 
 

Formularea exacta din 
Directiva este „impune”. 
Consideram important, de 
asemenea, sa se precizeze care 
este momentul pana la care 
autoritatea contractanta poate 
impune aceasta cerinta. 
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36.  Art.186. - (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor legale sau 

administrative privind preţul anumitor produse ori remunerarea 
anumitor servicii, autoritatea contractantă atribuie contractul de 
achiziţie publică/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta 
cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 
(2) În sensul dispoziţiilor alin.(1), autoritatea contractantă 
stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de 
evaluare prevăzuţi în documentele achiziţiei. 
(3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct 
de vedere economic în conformitate cu dispoziţiile alin.(2), 
autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre 
următoarele criterii de atribuire: 
 
a) preţul cel mai scăzut; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) costul cel mai scăzut; 
c) cel mai bun raport calitate-preţ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lit. a) se elimină 
 
Dep.Mircea Toader-PNL 
Dep.Mihai Lupu-PNL 
Dep.Iosif Moldovan-UDMR 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 
Dep.Lucian Şova-PSD 
Dep.Gheorghe Costin-PNL 
Dep.Dan Coriolan Simedru-PNL 
 
 
 
 
Litera b) devine lit.a) nemdoficată. 
Litera c) devine lit.b) nemdoficată. 
Dep.Mircea Toader-PNL 
Dep.Mihai Lupu-PNL 
Dep.Iosif Moldovan-UDMR 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminarea acestui criteriu. 
Conduce la subevaluarea 
ofertelor cu scopul obtinerii 
punctajului maxim. Acest fapt 
are influenta directa asupra 
calitatii lucrarilor/produselor/ 
serviciilor, nefiind benefic 
pentru autoritatile contractante. 
Totodata, exista riscul 
neexecutarii obiectivelor 
contractate, deci a rezilierii 
contractelor. 
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 (4) În sensul alin.(3) lit.c), cel mai bun raport calitate-preţ se 
determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte 
calitative, de mediu şi/sau sociale, în legătură cu obiectul 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 
 (5) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin.(4) pot viza, printre 
altele: 
a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice 
şi funcţionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru 
toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare 
şi comercializarea şi condiţiile acesteia; 
b) organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat 
pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea 
personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ 
asupra nivelului calitativ de executare a contractului; 
 
 
 
c) serviciile post-vânzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de 
livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare şi termenul 
de livrare sau de finalizare. 
(6) În sensul alin.(3) lit.c), criteriul de atribuire cel mai bun 
raport calitate-preţ include de regulă un element de preţ sau de 
cost; în situaţia în care autoritatea contractantă iniţiază o 
procedură de atribuire cu buget fix, în care elementul de preţ 
sau de cost este un preţ sau cost fix, factorii de evaluare se 
referă numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor sau 
lucrărilor care fac obiectul achiziţiei. 
 
 

Dep.Lucian Şova-PSD 
Dep.Gheorghe Costin-PNL 
Dep.Dan Coriolan Simedru-PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lit. b) se elimină 
 
Dep.Mircea Toader-PNL 
 
 
 
 
 
 
 
(6) În sensul alin.(3) lit.c), criteriul de atribuire 
cel mai bun raport calitate-preţ include de regulă 
un element de preţ sau de cost în care ponderea 
acestuia va fi de maxim 30%; în situaţia în 
care autoritatea contractantă iniţiază o procedură 
de atribuire cu buget fix, în care elementul de 
preţ sau de cost este un preţ sau cost fix, factorii 
de evaluare se referă numai la aspecte calitative 
ale produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminare, motivat de faptul ca 
acest criteriu de atribuire este 
de fapt o cerinta de calificare – 
personalul de specialitate. 
Astfel că se produce o dublă 
apreciere, dubla evaluare 
asupra aceluiași obiect. 
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 (7) În sensul alin.(3) lit.b), costul cel mai scăzut se determină 
pe considerente de rentabilitate, utilizând factori precum 
calcularea costurilor pe ciclul de viaţă. 
(8) Autoritatea contractantă nu va utiliza preţul cel mai scăzut 
sau costul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul 
anumitor categorii de contracte de achiziţie publică/acorduri-
cadru de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii 
intelectuale şi care presupun activităţi cu nivel de complexitate 
ridicat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) Categoriile de contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru 
prevăzute la alin.(8), precum şi ponderea maximă pe care 
elementul preţ sau cost o poate avea în cadrul criteriului de 
atribuire a acestor contracte se stabilesc prin normele 
metodologice de aplicare a prezentei legi. 
 
 

obiectul achiziţiei. 
Dep.Mircea Toader-PNL 
Dep.Mihai Lupu-PNL 
Dep.Iosif Moldovan-UDMR 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 
Dep.Lucian Şova-PSD 
Dep.Gheorghe Costin-PNL 
Dep.Dan Coriolan Simedru-PNL 
 
 
 
 
(8) Autoritatea contractantă nu va utiliza costul 
cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul: 
a) anumitor categorii de contracte de achiziţie 
publică/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii 
care au ca obiect servicii intelectuale şi care 
presupun activităţi cu nivel de complexitate 
ridicat  
b) contractelor de achiziţie publica/acorduri-
cadru de lucrări sau de servicii care sunt 
aferente proiectelor de infrastructura de 
transport trans - europene asa cum sunt 
definite in prezenta Lege. 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
(9) Categoriile de contracte de achiziţie 
publică/acorduri-cadru prevăzute la alin.(8), se 
stabilesc prin normele metodologice de aplicare 
a prezentei legi. 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
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(10) În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt 
echivalente, autorităţile contractante pot aplica un criteriu 
suplimentar, de exemplu: combaterea şomajului, ce se va 
menţiona explicit în anunţul de participare. 
 

37.  Art.195. - (1) Autoritatea contractantă poate solicita 
candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre 
documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în 
DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri 
de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura 
desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. 
 
 
 
 
 
(2) Înainte de atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru, cu excepţia situaţiei contractelor 
subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, 
autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul 
loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte 
documente justificative actualizate prin care să demonstreze 
îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în 
conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. 
(3) Autoritatea contractantă poate invita candidaţii/ofertanţii să 
completeze sau să clarifice documentele prevăzute la alin.(1) 
sau (2). 
 

Art.195. - (1) Autoritatea contractantă poate 
solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate 
sau o parte dintre documentele justificative ca 
dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în 
orice moment pe durata desfăşurării unei 
proceduri de atribuire, cu acordarea unui 
termen ce nu poate fi mai mic de 72 de ore, 
dacă acest lucru este necesar pentru a asigura 
desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. 
 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 

Obtinerea de certificate de la 
ANAF, primarii etc. dureaza, 
nu se poate face de pe o zi pe 
alta. 

38.  Art.211. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula 
procedura de atribuire a contractului de achiziţie-
publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: 
a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare 
sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă; 
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b) dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi 
comparate din cauza modului neuniform de abordare a 
soluţiilor tehnice şi/ori financiare; 
c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de 
atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului; 
d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau 
instanţa de judecată dispune modificarea/eliminarea oricăror 
specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente 
emise în legătură cu procedura de atribuire, iar autoritatea 
contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de 
remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achiziţiilor 
publice reglementate la art.2 alin.(2); 
e) dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui 
ofertă a fost stabilită câştigătoare din cauza faptului că 
ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în 
imposibilitatea fortuită de a executa contractul şi nu există o 
ofertă clasată pe locul doi admisibilă. 
(2) În sensul dispoziţiilor alin.(1) lit.c), prin încălcări ale 
prevederilor legale se înţelege situaţia în care, pe parcursul 
procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, iar 
autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta 
măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea 
principiilor prevăzute la art.2 alin.(2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) In sensul dispozitiilor alin (1) lit c) prin 
imposibilitatea incheierii contractului se 
intelege si situatia in care autoritatea 
contractanta nu mai dispune de sursa de 
finantare aferenta procedurii de achizitie 
publica. 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este imperios necesar sa se 
defineasca situatiile in care este 
imposibila incheierea 
contractului (idem ca la 
incalcarile prevederilor legale) 
pentru a nu mai pune 
autoritatile contractante in 
situaitia de a nu putea anula 
procedura sau de a pierde in 
instantele de judecata. 
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39.  Art.213. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a 

transmite ofertantului declarat câştigător o comunicare privind 
acceptarea ofertei sale, prin care îşi manifestă acordul de a 
încheia contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. 
(2) Pe durata procesului de evaluare, autoritatea contractantă 
are dreptul de a transmite candidaţilor/ofertanţilor rezultate 
parţiale, aferente fiecărei etape intermediare a acestui proces, în 
conformitate cu condiţiile specifice prevăzute prin normele 
metodologice de aplicare a prezentei legi. 
 

 
 
 
 
(2) Pe durata procesului de evaluare, autoritatea 
contractantă are dreptul de a transmite 
candidaților/ofertanților rezultate parțiale, 
aferente fiecărei etape intermediare a acestui 
proces, în conformitate cu condițiile specifice 
prevăzute prin normele metodologice de aplicare 
a prezentei legi, cu precizarea motivelor 
concrete care au condus la luarea deciziilor 
respective. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 

 
 
 
 
Pentru a fluidiza procesul de 
atribuire a contractului de 
achizitie publica propunem 
reformularea textului in sensul 
precizarii motivelor care stau la 
baza deciziilor luate. 

40.  Art.214. - (1) Autoritatea contractantă informează, cât mai 
curând posibil, fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile 
luate în ceea ce priveşte atribuirea/încheierea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem 
dinamic de achiziţii, inclusiv cu privire la motivele care stau la 
baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia 
un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de 
achiziţii ori de a relua procedura de atribuire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 214 (1) Autoritatea contractantă informează, 
cât mai curând posibil, fiecare candidat/ofertant 
cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte 
atribuirea/încheierea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru sau admiterea într-un 
sistem dinamic de achiziţii,  cu precizarea 
motivelor concrete care au condus la luarea 
respectivelor decizii referitoare la  
candidaturile/ofertele prezentate, inclusiv cu 
privire la motivele care stau la baza oricărei 
decizii de a nu atribui un contract, de a nu 
încheia un acordcadru, de a nu implementa un 
sistem dinamic de achiziţii ori de a relua 
procedura de atribuire. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 

Pentru a fluidiza procesul de 
atribuire a contractului de 
achizitie publica propunem 
reformularea textului in sensul 
precizarii motivelor care stau la 
baza deciziilor luate. 
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(2) La solicitarea candidatului/ofertantului interesat, autoritatea 
contractantă comunică, cât mai curând posibil şi în orice caz în 
termen de 15 zile de la primirea unei solicitări scrise, 
următoarele: 
a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la 
baza deciziei de respingere a solicitării sale de participare; 
b) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă inacceptabilă sau 
neconformă, motivele concrete care au stat la baza deciziei 
autorităţii contractante; 
c) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu 
a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele 
relative ale ofertei/ofertelor desemnate câştigătoare în raport cu 
oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie 
contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale 
ofertantului/ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-
cadru; 
d) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, informaţii 
referitoare la desfăşurarea şi progresul negocierilor şi al 
dialogului cu ofertanţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă sau 
neconformă. 
 
 
 

(2) La solicitarea candidatului/ofertantului 
interesat, autoritatea contractantă comunică, cât 
mai curând posibil şi în orice caz în termen de 5 
zile de la primirea unei solicitări scrise, 
următoarele:  
a) fiecărui candidat respins, motivele concrete 
care au stat la baza deciziei de respingere a 
solicitării sale de participare;  
b) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă 
inacceptabilă sau neconformă, motivele concrete 
care au stat la baza deciziei autorității 
contractante;  
c) fiecărui ofertant care a depus o ofertă 
admisibilă, dar care nu a fost declarată 
câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative 
ale ofertei/ofertelor desemnate câştigătoare în 
raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia 
urmează să i se atribuie contractul de achiziţie 
publică sau, după caz, ale 
ofertantului/ofertanţilor cu care urmează să se 
încheie un acord-cadru;  
d) fiecărui ofertant care a depus o ofertă 
admisibilă, informaţii referitoare la desfăşurarea 
şi progresul negocierilor şi al dialogului cu 
ofertanţii. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 
(3) Oferta admisibilă este oferta care a fost 
depusă de un ofertant care nu a fost exclus în 
conformitate cu prevederile art. 163, art. 164 
si art. 166 și care îndeplinește criteriile de 
selecție și a cărui ofertă este conformă cu 

Pentru a putea utiliza de 
prevederile Legii privind 
remediile și căile de atac în 
materie de atribuire a 
contractelor de achiziție 
publică și a contractelor de 
concesiune și pentru 
organizarea și funcționarea 
Consiliului Național de 
Soluționare a Contestațiilor, 
propunem stabilirea unui 
termen de maxim 5 zile, 
deoarece informatiile solicitate 
se regasesc in cadrul 
documentelor deja întocmite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propun reformularea pentru a fi 
in sensul art. 35 alin. (5) 
paragraful 2 din Directiva 
2014/24/UE. 
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(4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte 
condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, 
precum şi cerinţele de calificare şi selecţie prevăzute în 
documentele achiziţiei. 
(5) Oferta este considerată neconformă dacă este lipsită de 
relevanţă faţă de obiectul contractului, neputând în mod evident 
satisface, fără modificări substanţiale, necesităţile şi cerinţele 
autorităţii contractante indicate în documentele achiziţiei, 
inclusiv în situaţia în care oferta nu respectă specificaţiile 
tehnice şi/sau condiţiile financiare. 
(6) Solicitarea de participare este considerată neconformă în 
situaţia în care candidatul se află într-una dintre situaţiile de 
excludere prevăzute la art.163, art.164 şi art.166 sau nu 
îndeplineşte criteriile de calificare stabilite de autoritatea 
contractantă. 
(7) Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica 
anumite informaţii prevăzute la alin.(1) şi (2) privind atribuirea 
contractului de achiziţie publică, încheierea acordului-cadru sau 
admiterea într-un sistem dinamic de achiziţii, în situaţia în care 
dezvăluirea acestora: 
a) ar împiedica aplicarea unor dispoziţii legale sau ar fi contrară 
interesului public; 
b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui 
operator economic, publice sau private sau ar putea aduce 
atingere concurenţei loiale între operatorii economici. 
 

specificațiile tehnice, fără a fi neconformă sau 
inacceptabilă sau inadecvată. 
 
Gheorghe Udrişte-neafiliat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

41.  Art.217. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia să 
efectueze plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract 
îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă 

Art. 217 (1) Autoritatea contractantă efectuează 
plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract 
îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în 
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aceştia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate 
contractantului potrivit contractului dintre contractant şi 
subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, 
atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă 
subcontractanţii propuşi, şi-au exprimat opţiunea în acest sens. 
 
 
(2) Autoritatea contractantă stabileşte mecanismele care 
reglementează modalitatea de efectuare a plăţilor prevăzute la 
alin.(1) prin documentele achiziţiei, precum şi în contractul de 
achiziţie publică/acordul-cadru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Condiţiile şi modalităţile de efectuare a plăţilor prevăzute la 
alin.(1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 
 
 
 
 
 
 
 

ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, 
produse sau lucrări furnizate contractantului 
potrivit contractului dintre contractant şi 
subcontractant în conformitate cu dispoziţiile 
legale aplicabile, atunci când natura contractului 
permite acest lucru şi dacă subcontractanţii 
propuşi, şi-au exprimat opţiunea în acest sens. 
(2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor 
exprima la momentul încheierii contractului 
de achiziție publică, sau la momentul 
introducerii acestora în contractul de achiziție 
publică, după caz, oţiiunea de a fi plătiţi 
direct de către autoritatea contractantă. 
Autoritatea contractantă efectuează plăţile 
directe către subcontractanţii agreaţi doar 
atunci când prestaţia acestora este confirmată 
prin documente agreate de toate cele trei 
părţi, respectiv autoritate contractantă, 
contractant şi subcontractant sau de 
autoritatea contractantă şi subcontractant 
atunci când, în mod nejustificat, contractantul 
blochează confirmarea executării obligaţiilor 
asumate de subcontractant. 
(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă 
opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a stabili în 
cadrul contractului de achiziţie publică clauze 
contractuale obligatorii ce prevăd transferul 
de drept al obligaţiilor de plată către 
subcontractant/subcontractanţi pentru 
partea/părţile din contract aferentă/aferente 
acestuia/acestora, în momentul în care a fost 
confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate 

 
 
 
 
 
 
 
Necesitatea reglementării la 
nivelul legislației primare a 
modului în care se pot efectua 
plăți directe către 
subcontractanți și nu la nivelul 
legislației secundare este de 
evidență având în vedere 
importanța și sensibilitatea 
acestui mecanism contractual. 
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(4) Dispoziţiile prevăzute la alin.(1)-(3) nu diminuează 
răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de 
îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică/acord-
cadru. 
 

prin contractul de subcontractare, în 
conformitate cu prevederile alin. (2). 
(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a 
solicita, la încheierea contractului de achiziţie 
publică, sau atunci când se introduc noi 
subcontractanţi, prezentarea contractelor 
încheiate între contractant şi subcontractant / 
subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau 
declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce 
revin acestora, precum şi sumele aferente 
prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de 
achiziţie publică. 
(5) Contractele prezentate conform 
prevederilor alin. (4) trebuie să fie în 
concordanţă cu oferta şi se vor constitui în 
anexe la contractul de achiziţie publică.  
(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu 
diminuează răspunderea contractantului în 
ceea ce priveşte modul de îndeplinire a 
viitorului contract de achiziţie publică/acord-
cadru. 
 
Comisia pentru trasnporturi şi infrastructură 
 

42.  Art.218. - (1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, 
cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să 
îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 
subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de 
achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt 
cunoscute la momentul respectiv. 
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii 
contractante orice modificări ale informaţiilor prevăzute la 
alin.(1) pe durata contractului de achiziţie publică. 
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(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, 
pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu 
condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o 
modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, 
în condiţiile art.220. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) În situaţia prevăzută la alin.(3), contractantul va transmite 
autorităţii contractante informaţiile prevăzute la alin.(1) şi va 
obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi 
subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi 
subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia 
transmit certificatele şi alte documente necesare pentru 
verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi 
subcontractanţi, pe durata executării contractului 
de achiziţie publică, cu condiţia ca prin 
introducerea acestora să nu se altereze 
conditiile de participare la procedura de 
achizitie publica. 
 
Comisia pentru trasnporturi şi infrastructură 
 
 
 
 
Alin.(4) se elimină. 

 
Dep.Mircea Toader-PNL 
 

Aceasta restrictie nu exista in 
Directiva. In prezent, exista 
numeroase blocaje in contracte 
tocmai pentru ca autoritatile 
contractante refuza inlocuirea 
subcontractorilor si nu se poate 
stabili cu exactitate daca 
introducerea unor noi 
subcontractanti se incadreaza la 
modificare substantiala sau la 
modificare de propunere. 
 
În situația prevăzută la alin. 
(3), contractantul va transmite 
autorităţii contractante 
informaţiile prevăzute la alin. 
(1) şi va obţine acordul 
autorităţii contractante privind 
eventualii noi subcontractanţi 
implicaţi ulterior în executarea 
contractului. In Directiva se 
mentioneaza ca autoritatea 
contractanta trebuie sa fie 
notificata cu privire la acest 
aspect, nu sa isi dea acordul. 
Singurul motiv de respingere a 
unui subcontractant este daca 
se constata ca exista motive 
obigatorii de excludere. (Art. 
71 alin. 7 lit. b) din Directiva). 
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resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de 
implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 
 

43.  Art.219. - În scopul unei informări complete, autoritatea 
contractantă are dreptul de a extinde aplicarea obligaţiilor 
prevăzute la art.218: 
a) cu privire la furnizorii implicaţi în contracte de achiziţii 
publice de lucrări sau de servicii; 
b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor 
contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri 
subsecvente ale lanţului de subcontractare. 
 

Art.219 se elimină. 
 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 
 

Este aberant, AC va controla 
intreaga activitate a 
operatorului economic!!! 

44.  Art.224. - Prin excepţie, în cazul contractelor de achiziţie 
publică finanţate din fonduri europene şi/sau din fonduri 
publice naţionale aferente acestora, dispoziţiile art.223 se 
aplică doar dacă contravenţia constatată nu constituie abatere în 
conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor naţionale aferente 
acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Art. 224 se elimină. 
 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 

Clarificarea acestui aspect in 
conditiile in care indiferent de 
sursa fondurilor, procedurile 
care se aplica sunt cele 
reglementate de prezenta Lege, 
fapt confirmat si de catre 
COM, pe cale de consecinta si 
contraventiile si sanctiunile 
trebuie sa fie aceleasi, cele 
reglementate de prezenta Lege, 
In plus corectiile nu sunt 
sanctiuni dar au la baza 
contraventii invocate tot vizavi 
de prevederile in materia 
achizitiilor publice. OUG 66 nu 
trebuie sa prevada contraventii 
(inclusiv altele) in materia AP,   
prezenta lege avand aceasta 
arie de competenta. 
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45.  Art.225. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 

sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite în 
acest scop de Curtea de Conturi. 
 
 
 
 
 (2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), constatarea şi 
aplicarea sancţiunii pentru contravenţia prevăzută la art.223 
lit.b) se realizează de către persoane împuternicite în acest scop 
de Agenţia Naţională a Achiziţiilor Publice. 
(3) Aplicarea sancţiunii cu amendă contravenţională se prescrie 
în termen de 36 de luni de la data săvârşirii faptei. 
 

Art.225. - (1) Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se realizează de către 
persoane împuternicite în acest scop de către 
Agenţia Naşională pentru Achiziţii Publce. 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 
 
Alin. (2) al art. 225 se abrogă 
 
Dep.Dorin Silviu Petrea-UNPR 

Curtea de Conturi nu are 
competente de a verifica 
procedural daca Legea privind 
achiztiile publice a fost 
incalcata in timpul derularii 
unei proceduri de achiziție 
publică, ANAP in schimb are 
aceste competente, pe cale de 
consecinta Curtea de Conturi 
nu trebuie sa constate 
contraventiile si sa aplice 
sanctiuni ci sa ceara ANAP 
raportul de specialitate pe baza 
caruia sa calculeze eventualul 
prejudiciu creat. 
 

46.   Art.2291(1) Pentru proiectele de 
infrastructură de transport trans-europene 
aşa cum sunt definite în prezenta lege şi a 
căror valoare depaşeşte pragurile prevăzute la 
art.7 alin. (1) din prezenta lege, reglementările 
privind:  subcontractarea, prevăzută în art. 
217-219, sustinerea acordată de către terţi, 
prevăzută în art.181-184, formele de asociere 
a operatorilor economici în scopul participării 
la procedura de achiziţie publică, prevăzute în 
art.53-55, asigurarea personalului de 
specialitate, prevăzută în art.178 lit.c); g) şi i), 
modificarea contractului de achiziţie publică, 
prevăzută în art.220-221 se stabilesc în cadrul 
unui capitol distinct în Normele metodologice 
de aplicare a prezentei legi. 
(2) Pentru proiectele de infrastrucutra de 
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transport trans-europene aşa cum sunt 
definite în prezenta lege şi a căror valoare 
estimată este sub pragul prevăzut la art. 7 alin 
(1) reglementările prevăzute la alin (1) se 
stabilesc prin Ordin comun al ministrului 
transporturilor şi al preşedintelui agenţiei 
naţionale pentru achiziţii publice. 
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47.   Art. 2292 (1) Pentru proiectele de 
infrastructură de transport trans-europene, 
începand cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se înfiinţează Registrul Unic de 
Evidenţă a operatorilor economici din 
domeniul construcţiilor sub directa 
coordonare a Ministerului Transporturilor. 
(2) Conţinutul, modul de completare şi 
evidenţiere a Registrului Unic de Evidenţă 
prevăzut la alin.(1) se stabileşte prin Ordin al 
ministrului transporturilor. 
(3) Începand cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi se va înfiinţa Organismul 
Tehnic de Certificare privind capacitatea 
operatorilor economici participanţi în cadrul 
procedurilor de achiziţie publică pentru 
proiectele de infrastructură de transport 
trans-europene, organism aflat sub  
coordonarea/autoritatea/subordonarea 
Ministerului Transporturilor. 
(4) Modul de organizare şi funcţionare a 
Organismului Tehnic de Certificare este 
stabilit prin Ordin comun al ministrului 
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transporturilor şi al preşedintelui agenţiei 
naţionale pentru achiziţii publice. 
(5) Certificatul emis de Organismul Tehnic de 
Certificare este destinat îndeplinirii de către 
operatorii economici a criteriilor de calificare 
stabilite în cadrul procedurilor de achiziţie 
publică pentru proiectele de infrastructură de 
transport trans-europene. 
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	A V I Z
	In ce conditii poate o autoritate contractanta sa achizitioneze activităţi de achiziţie auxiliare, altfel decat in temeiul unui contract de achizitie publica?
	Exista riscul extrem de mare a unor abuzuri din partea autoritatilor contractante, in cazul in care, de exemplu, au fost aplicate penalitati de intarziere in perioada de derulare a contractului, dar, cu toate acestea contractul s-a finalizat in bune conditii si autoritatea nu a inregistrat prejudicii. Forma actuala a legii prevede doar necesitatea indeplinirii conditiei ca incalcarile sa fi fost grave sau repetate si sa fi dus la plata de daune-interese, de exemplu, fara cerinta cauzarii de prejudicii.
	g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, la  plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile şi au produs prejudicii autorităţii contractante;
	Pentru a putea utiliza de prevederile Legii privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, propunem stabilirea unui termen de maxim 5 zile, deoarece informatiile solicitate se regasesc in cadrul documentelor deja întocmite.

