
   
 

ÎNTREBARE 

 

Către:  Domnul Florin Vasile Cîțu, Prim-Ministrul României 

 Domnul Liviu Bostan, Președinte Agenția Națională pentru Achiziții Publice 

 Domnul Octavian Oprea, Președinte Interimar Autoritatea pentru Digitalizarea României  

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Achiziții publice transparente 

 

 

Stimate Domnule Prim-Ministru, 

 

Instituțiile publice din România cumpără scump produse de calitate inferioară și, de prea multe ori, produse de 

care nu au nevoie de la firme care nu oferă servicii post vânzare, garanție, nu au angajați specialiști și nici profesioniști în 

domeniul de activitate ales. 

În cele mai multe cazuri, firmele care vând produse către statul român nu sunt cele apreciate, cu vânzări și 

performanță în piața liberă, fie business 2 business, fie că vând direct către populație.  

Acestea sunt semne evidente ale unei probleme sistemice, o problemă fundamentală a statului cu modul în care 

cheltuie banii publici.  

Sistemul Electronic de Achiziții Publice poate rezolva foarte multe dintre problemele existente, dacă ar fi 

utilizat corect și în interesul statului, al transparenței și al liberei concurențe. 

  

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să 

dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

 

1. Considerați necesară extinderea utilizării Sistemului Electronic de Achiziții Publice și limitarea achizițiilor 

care au loc în exteriorul acestui sistem care restrânge opțiunile de ocolire a reglementărilor în achizițiile 

publice? 

2. Pentru o scurtă perioadă de timp, SEAP a fost singurul mijloc permis pentru achizițiile publice, indiferent 

de valoarea și natura tranzacțiilor. Eliminarea prevederilor respective s-a făcut strict pe criterii politice. Ați 

analizat oportunitatea revenirii la achiziții publice strict prin SEAP? 
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3. Chiar dacă există achiziții directe prin SEAP, în măsura în care acestea nu au ca obiect achiziția celui mai 

bun produs la cel mai mic preț, considerați necesar ca timpul minim pentru promovarea unui anunț de 

achiziție să fie reglementat astfel încât și agenții economici care nu au fost informați în prealabil să 

beneficieze de timpul necesar întocmirii unei oferte? În presă au fost prezentate nenumărate cazuri în care o 

instituție a făcut anunțul de achiziție la ora x iar oferta, evident la prețul maximum, a fost postată și 

acceptată în cel mult 10 din momentul anunțului. 

4.  În ce măsură SEAP poate pune la dispoziția instituțiilor modele cadru pentru caietele de sarcini?  

5. Comisiile naționale pentru verificarea și aprobarea caietelor de sarcini ar avea expertiza și capacitatea de-a 

elimina condițiile restrictive care au ca singur scop eliminarea agenților economici neagreați? 

6. Sunt necesare birourile de achiziții publice la nivelul fiecărei instituții publice? Instituțiile de mici 

dimensiuni sau cele care deservesc un număr redus de persoane ar putea beneficia de pe urma sprijinului 

centralizat al unui serviciu pentru achiziții publice la nivel național? 

7. Pornind de la informațiile gestionate de SEAP, se ne puteți prezenta un raport cu privire la prețurile de 

achiziție pentru aceleași produse în diferite instituții publice? 

8. Pentru sprijinirea antreprenorilor la început de drum, considerați oportun, mai ales acum, în perioadă de 

criză, facilitarea accesului la SEAP prin costuri mai mici pentru certificat și produsele pe care le listează în 

sistem? 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris. 

 

  

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 

 




