
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

LEGE 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de 
urgenţă medicală, precum şi uncle măsuri aferente inst'ituirii carantinei, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol unic — Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă 
medicală, precum şi uncle măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020, aprobată şi completata prin Legea nr. 20 din 17 martie 
2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 218 din 17 martie 2020 se completează după curn 
urmează: 

1. La articolul 4 după alineatul (5) se introduc 9 noi alineate, alin. (6) şi (14), cu următorul 
cuprins: 

(6) Procedurile de atribuire orgânizate şi derulate de Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate, 
în vederea încheierii de acorduri cadru, prevăzute la aim . (2) vor fi desfăşurate în Sistemul 
electronic de achiziţii publice SEAP. 

(7) Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate are obligaţia de a solicita înregistrarea şi respectiv, 
reîimoirea înregistrării in SEAP, in vederea orgauizării procedurilor de atribuire conform legii. 

(8) Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate are obligaţia de a publica toate anunţurile sau 
invitaţiile de participare pentru toate procedurile de atribuire organizate in SEAP, conform aim . (2), 
inclusiv in cazul negocierii iară publicare prealabilă, însoţit de documentaţia de atribuire aferentă. 



(9) Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate va aplica toate regulile de publicitate şi 
transparenţă, reglementate de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru fiecare dintre 
procedurile de atribuire organizate conform art. 68, publicând în SEAP documentele enuse de 
autoritate in derularea achizitiei. 

(10) Pentru procedura de negociere fără anunţ, prin derogare de la prevederile art. 104 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate va publica in 
SEAP următoarele documente: docurnentaţie de atribuire, clarificări, procese verbale de deschidere 
a ofertelor, procese verbale de evaluare, anunţ ofertant câştigător, precurn şi once alte decizii luate 
de autoritatea contractantă in ceea cc priveşte procedura de atribuire conform legislaţiei. Restul 
prevederilor privind desfăşurarea procedurii de atribuire negociere fără anunţ, reglementate de art. 
104 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice vor fr respectate. 

(11) Pentiu toate procedurile de negociere fără publicare de anunţ organizate de Oficiul Naţional 

pentru Achiziţii Centralizate, conform aliu. (2) lit. b), prin derogare de la art. 104 alin. (1) lit. c, 
ONAC are obligaţia de a iniţia oricare dintre procedurile de licitaxie deschisă, licitalie restrânsă, 
negociere competitivă sau procedura simplifrcată, in termen de 15 zile de la atribuirea acordului 
cadru. 

(12) Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea 
României au la dispoziţie 15 zile pentru a lua toate rnăsurile telmice şi organizatorice care se impun 
pentru organizarea şi derularea in SEAP a tuturor procedurilor de atribuire initiate după data intrării 
in vigoare a prezentelor dispoziţii legale. 

(13) Tranzitoriu, până la implementarea alin. (12) publicitatea tuturor procedurile in desfăşurare, in 
ceea cc priveşte procesele verbale de deschidere a ofertelor, procesele verbale de evaluare şi decizia 
de atribuire, se va asigura de Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate prin publicare pe site-ul 
ONAC, unitar, într-o singură secţiune. 

(14) Tranzitoriu, până la implementarea alin. (12) şedinţa de deschidere a ofertelor va fr publică 

pentru ofertanţi, fie prin prezenţă frzică, Be prin mijloace audio-video aceşfra putând participa 
online. 

2. La articolul 5 după alineatul (1) se introduc 2 noi alineate, alin. (Ir) şi (IZ), en următorul 

cuprins: 
(lr) Specialiştii care vor acorda suport tehnic pe toată perioada de organizare şi derulare a 
procedurilor de atribuire, precum şi persoanele care vor face parte din comisiile de evaluare, 
menţionaţi la alin. (1), vor fr nominalizate şi identifrcate in documentaţia de atribuire, pentru a evita 
conflictul de interese, fund aplicabile prevederile Legii nr. 184/2016 .privind instituirea unui 



mecanism de prevenire a confiictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică. 

(12) Oficiul Naţional pentm Achiziţii Centralizate este obligat să solicite, în toate procedurile de 
atribuire pe care le derulează şi organizează, unnătoarele criterii de calificare şi selecţie,minime 
privind: 
a)motive de excludere, jn confonnitate cu capitolul IV, secţiunea a 6-a, paragraful 2 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice; 
b)capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, in confonnitate Cu art. 173 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice; 
c)experienţa similară, in confonnitate cu art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice. 

3. După art. 5 se introduce 1 nou articol, articolul 51 cu următorul cuprins: 
Art. 51 (1) Autoritatea pentru Digitalizarea României, in calitate de operator al sistemului electronic 
de achiziţii publice, va centraliza şi publica in SEAP toate achiziţiile directe realizate de autorităţile 
contractante, inclusiv entităţile juridice in care statul este acţionar majoritar, care an ca object 
achiziţia de materiale şi echipamente necesare prevenirii şi combaterii COVID-19, cu depăşirea 
pragului valoric stabilit de art. 7 aim . (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, in limita 
fondurilor bugetare repartizate cu această destinaţie, efectuate conform art. 10 din Decretul nr. 
195/2020 şi art. 15 din Anexa nr. 1 din Decretul m. 240/2020. 

(2) Autoritatea pentru Digitalizarea României va crea in SEAP o pagină dedicată achiziţiilor directe 
organizate in conformitate cu art. 10 din Decretul it 195/2020 şi art. 15 din Anexa nr. 1 din 
Decretul nr. 240/2020, efectuate pe perioada stării de urgenţă. 

(3) Pagina dedicată acestor achiziţii va include toate informaţiile specifice unui anunţ de atribuire, 
inclusiv documentaţiile de atribuire care au stat la baza achiziţiilor directe menţionate la aljn. (1). 

(4) Centralizarea şi publicarea acestor informaţii se va face înlr-un termen de 45 de zile de la 
intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru toate achiziţiile directe efectuate pe perioada stării de 
urgenţă, conform aim . (1), chiar şi cele efectuate jnainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. 

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Preşedintele Senatului 


