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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 
26 aprilie 2006 cu următoarele modificări şi completări: 
 

1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins: 
„Ordonanţă de urgenţă privind funcţia de verificare a aspectelor 

procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor  
de concesiune de servicii” 
 

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. – (1) Se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca 

organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru 
îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei 
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privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

(2) În sensul prevederilor alin. (1), pot face obiectul verificării 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a următoarelor 
contracte: 

a) contractele de lucrări şi contractele de concesiune de lucrări 
cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu 250.000 euro; 

b) contractele de servicii şi contractele de concesiune de servicii 
cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu 40.000 euro; 

c) contractele de furnizare cu valoare estimată, fără TVA, mai 
mare sau egală cu 40.000 euro; 

d) acordurile – cadru încheiate în vederea atribuirii contractelor 
prevăzute la lit. a) – c). 

(3) Verificarea priveşte derularea procesului de achiziţie 
publică, realizată după desemnarea câştigătorului, dar înaintea semnării 
contractului şi permite analiza etapelor procedurale de atribuire aleasă 
de autoritatea contractantă.” 

 
3. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
„Art. 2. – (1) Ministerul Finanţelor Publice prin structurile sale 

specializate de la nivel central şi teritorial efectuează verificarea etapelor 
procesului de atribuire a contractelor în mod selectiv pe baza unei 
analize de risc. 

(2) Analiza de risc se realizează pentru toate contractele 
prevăzute la art. 1 alin (2). Analiza de risc înseamnă stabilirea unui 
barem pe bază de criterii obiective, măsurabile şi cuantificabile, ce vor fi 
luate în calculul riscului contractelor de achiziţie publică. Baremul va 
împărţi contractele în categorii de risc: 

1. scăzut; 
2. mediu; 
3. mare. 
(3) Rezultatul analizei de risc va fi comunicat de îndată 

autorităţii contractante, împreună cu decizia de verificare şi desemnarea 
observatorului. 

(4) Ministerul Finanţelor Publice va efectua verificarea 
procesului de atribuire, cu precădere a contractelor cu grad mare de risc. 
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice poate solicita Ministerului Finanţelor Publice 
efectuarea şi a altor verificări a procedurilor de atribuire ale contractelor 
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de achiziţii publice şi ale contractelor de concesiune. Rezultatul 
verificării va fi comunicat în mod obligatoriu Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi autorităţii 
contractante verificate, în cazul contractelor cu risc mare şi a 
verificărilor solicitate de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice.” 
 

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
„Art. 3. – Obiectivul funcţiei de verificare a achiziţiilor publice 

este de a contribui la asigurarea conformităţii cu legislaţia din domeniu a 
procedurilor derulate în vederea atribuirii contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii şi a documentelor întocmite în cadrul acestor 
proceduri.” 

 
5. La articolul 4, literele a), b), c) şi d) vor avea următorul 

cuprins: 
„a) verificarea derulării procedurilor în legătură cu procesul de 

atribuire a contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2); 
b) analiza documentaţiei de atribuire întocmită de către 

autoritatea contractantă în scopul atribuirii contractelor prevăzute la  
art. 1 alin. (2) şi emiterea unei note de constatare cu privire la etapele 
procedurilor de atribuire verificate conform Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 337/2006; 

c) elaborare de rapoarte de activitate pentru fiecare procedură de 
atribuire a contractelor care a fost supusă verificării de către observatorii 
desemnaţi. Aceste rapoarte vor fi înaintate spre ştiinţă şi Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; 

d) emitere de avize cu caracter consultativ.” 
 
6. La articolul 5, alineatele (2), (5) şi (6) vor avea următorul 

cuprins: 
„(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezenta 

ordonanţă de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice desemnează 
observatori care verifică etapele procesului de atribuire a contractelor 
selectate în conformitate cu prevederile art. 2 din prezenta ordonanţă de 
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urgenţă. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor şi 
nu au dreptul de a interveni în activitatea experţilor cooptaţi. 

(5) Observatorii Ministerului Finanţelor Publice au obligaţia de 
a transmite raportul autorităţii contractante, Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi, după caz, 
organului ierarhic superior al autorităţii contractante.  

(6) Pe baza avizului consultativ al structurilor specializate din 
cadrul Ministerului Finanţelor Publice, autoritatea contractantă poate să 
ia măsuri pentru intrarea în legalitate.” 
 

7. La articolul 5, alineatul (4) se abrogă. 
 

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins: 
„Art. 6. – Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe 

parcursul procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa 
legii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
revine autorităţii contractante.” 
 

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins: 
„Art. 8. – Observatorii desemnaţi în procesul de verificare a 

aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii se supun dispoziţiilor legale 
referitoare la situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese, 
aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a 
candidaţilor sau ofertanţilor prevăzute în cadrul legal privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii.” 
 

10. Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
„Art. 9. – Observatorii care vor verifica procedurile de atribuire 

a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii beneficiază de 
salarii de bază majorate cu 75% faţă de cele prevăzute de lege.” 
 
 
 
 
 



 5

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
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