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PARLAMENTUL ROMANIEI

S E N A T

LEGE

pentru completarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr.l 1/2020 privind 

stocurile de urgen^a medicala, precum §i unele masuri aferente instituirii 
carantinei, publicata in Monitorul Oficial nr.l02 din 4 februarie 2020

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Articol unic.- Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr.l 1/2020 privind 

stocurile de urgen^a medicala, precum §i unele masuri aferente instituirii carantinei, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 102 din 11 februarie 2020, 
aprobata §i completata prin Legea nr.20 din 17 martie 2020 publicata in Monitorul 
Oficial nr.218 din 17 martie 2020 se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4 dupa alineatul (5) se introduc 9 noi alineate, alin.(6) §i 
(14), cu urmatorul cuprins:

„(6) Procedurile de atribuire organizate §i derulate de Oficiul National 
pentru Achizi^ii Centralizate, in vederea incheierii de acorduri cadru, prevazute la 

alin. (2) vor fi desfa§urate in Sistemul electronic de achizi^ii publice SEAP.
(7) Oficiul Nalional pentru Achizilii Centralizate are obligalia de a 

solicita inregistrarea §i respectiv, reinnoirea inregistrarii in SEAP, in vederea 

organiz^ii procedurilor de atribuire conform legii.
(8) Oficiul National pentru Achizifii Centralizate are obligafia de a 

publica toate anunfurile sau invitafiile de participare pentru toate procedurile de 

atribuire organizate in SEAP, conform alin.(2), inclusiv in cazul negocierii fara 

publicare prealabila, insofit de documentafia de atribuire aferenta.
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(9) Oficiul National pentru Achizi^ii Centralizate va aplica toate regulile 

de publicitate §i transparent, reglementate de Legea nr. 98/2016 privind achiziliile 

publice, pentru fiecare dintre procedurile de atribuire organizate conform art. 68, 
publicand in. SEAP documentele emise de autoritate in derularea achizi^iei.

(10) Pentru procedura de negociere fara anun^, prin derogare de la 

prevederile art. 104 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Oficiul 
National pentru Achizi(ii Centralizate va publica in SEAP urmatoarele documente: 
documenta^ie de atribuire, clarificari, procese verbale de deschidere a ofertelor, 
procese verbale de evaluare, anun( ofertant ca§tigator, precum §i orice alte decizii 
luate de autoritatea contractanta in ceea ce prive§te procedura de atribuire conform 

legislatiei. Restul prevederilor privind desfa§urarea procedurii de atribuire 

negociere fara anun^, reglementate de art. 104 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizifiile publice vor fi respectate.
(11) Pentru toate procedurile de negociere fara publicare de anunf 

organizate de Oficiul National pentru Achizifii Centralizate, conform alin.(2) lit.b), 
prin derogare de la art. 104 alin. (1) lit.c, ONAC are obligafia de a inifia oricare 

dintre procedurile de licitafie deschisa, licitafie restransa, negociere competitive 

sau procedura simplificata, in termen de 15 zile de la atribuirea acordului cadru.
(12) Oficiul National pentru Achizifii Centralizate impreuna cu 

Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei au la dispozifie 15 zile pentru a lua toate 

masurile tehnice §i organizatorice care se impun pentru organizarea §i derularea in 

SEAP a tuturor procedurilor de atribuire initiate dupa data intrarii in vigoare a 

prezentelor dispozifii legale.
(13) Tranzitoriu, pana la implementarea alin.(12) publicitatea tuturor 

procedurile in desfa§urare, in ceea ce prive§te procesele verbale de deschidere a 

ofertelor, procesele verbale de evaluare §i decizia de atribuire, se va asigura de 

Oficiul National pentru Achizifii Centralizate prin publicare pe site-ul ONAC, 
unitar, intr-o singura secfiune.

(14) Tranzitoriu, pana la implementarea alin.(12) §edinfa de deschidere a 

ofertelor va fi publica pentru ofertanfi, fie prin prezenfa fizica, fie prin mijloace 

audio-video ace§tia putand participa online.”
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2. La articolul 5 dupa alineatul (1) se introduc 2 noi alineate, alin. (1^) §[ 
(1^), cu urmatorul cuprins:

„(1^) Speciali§tii care vor acorda suport tehnic pe toata perioada de 

organizare §i derulare a procedurilor de atribuire, precum §i persoanele care vor 

face parte din comisiile de evaluare, men^ionati la alin.(l), vor fi nominalizate §i 
identificate in documenta^ia de atribuire, pentru a evita conflictul de interese, fiind 

aplicabile prevederile Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de 

prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de
achizitie publica.

(l^)Oficiul National pentru Achizitii Centralizate este obligat sa solicite,
in toate procedurile de atribuire pe care le deruleaza §i organizeaza, urmatoarele 

criterii de calificare §i selectie minime privind:
a) motive de excludere, in conformitate cu capitolul IV, sectiunea 

a 6-a, paragraful 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate 

cu art. 173 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
c) experienta similara, in conformitate cu art. 179 lit.a) §i b) din 

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.”

3. Dupa art.5 se introduce un nou articol, articolul 5* cu urmatorul
cuprins:

„Art.5\- (1) Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, in calitate de 

operator al sistemului electronic de achizitii publice, va centraliza §i publica in 

SEAP toate achizitiile directe realizate de autoritatile contractante, inclusiv 

entitatile juridice in care statul este actionar majoritar, care au ca obiect achizitia de 

materiale §i echipamente necesare prevenirii §i combaterii COVID-19, cu 

depa§irea pragului valoric stabilit de art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind 

achizitiile publice, in limita fondurilor bugetare repartizate cu aceasta destinatie, 
efectuate conform art. 10 din Decretul nr. 195/2020 §i art. 15 din Anexa nr.l din 

Decretul nr. 240/2020.
(2) Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei va crea in SEAP 

o pagina dedicata achizitiilor directe organizate in conformitate cu art. 10 din 

Decretul nr. 195/2020 §i art. 15 din Anexa nr.l din Decretul nr.240/2020, efectuate 

pe perioada stMi de urgenta.
(3) Pagina dedicata acestor achizitii va include toate 

informatiile specifice unui anunt de atribuire, inclusiv documentatiile de atribuire 

care au stat la baza achizitiilor directe mentionate la alin.(l).
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(4) Centralizarea §i publicarea acestor informa^ii se va face 

intr-un termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru toate 

achizi^iile directe efectuate pe perioada starii de urgen^a, conform alin.(l), chiar §i 
cele efectuate inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi.”
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma ini^iala, in 

condiiiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitu|ia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc
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