
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului 
privind modificarea completarea unor acte normative cu impact in

domeniul achizitiilor publice

Secfiunea a 2~a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

Descrierea situajiei1. 1. A.N.A.P. este institutia ce asigura elaborarea 
politicilor §i a legislatiei in domeniul achizi|iilor publice, 
in conformitate cu legislatia europeana.
In data de 26 mai 2016, a intrat in vigoare noul pachet 
legislativ in domeniul achizitiilor publice, compus din 
trei legi (Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 
Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, §i, 
respectiv, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 
lucr^i si concesiunile de servicii), care transpun in 
legislajia nationala prevederile noilor Directive europene 
in materie (adoptate la nivelul anului 2014), precum §i 
Legea nr. 101/2016 privind remediile §i caile de atac in 
domeniul achizitiilor publice, care este complementara 
celorlalte trei.
Totodata, prin proiectul de^t normativ se urmare§te 
eficientizarea §i flexibilizarea procesului de control ex 
ante exercitat de A.N.A.P., concomitent cu asigurarea 
stabilitatii §i predictibilitatii acestui proces.
De asemenea, prin proiectul de act normativ se urmare^te 
o claritate mai mare a textului respectivelor acte 
normative, precum si o mai buna corelare cu sensul

actuate
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urmM de legislatia europeana in domeniul achizitiilor 
publice.
Nu in ultimul rand, in anul 2018, la nivel european s-a 
efectuat o analiza a modului in care statele membre ale 
UE au transpus Directivele mai sus mentionate, iar in 
data de 24,01.2019, Comisia Europeana a aprobat 

"cieclansarea“unei“^tiunnin constatarea neind^linirii 
obligatiilor (punere in intarziere) in cauza 2018/2277 - 
privind neconformitatea punerii in aplicare a 
Directivelor 2014/23/UE privind atribuirea contractelor 
de concesiune, 2014/24/UE privind achiz4iile publice, 
2014/25/UE privind achizitiile sectoriale pentru mai 
multe state, inclusiv Romania. Comisia Europeana a 
identificat ca fiind. neconforma transpunerea 
urmatoarelor articole:
- art. 41 alin. (2) §i (3) din Directiva 2014/23/UE a 
Parlamentului European a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind atribuirea contractelor de concesiune ;
- art. 41 paragraful al treilea, art. 57 alin. (6) §i prima 
parte a art. 72 alin. (4) din Directiva 2014/24/UE a 
Parlamentului European §i a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizitiile publice §i de abrogare a 
Directivei 2004/18/CE;
- prima parte a art. 89 alin. (4) din Directiva 2014/25/UE 
a Parlamentului European si a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind achizi|iile efectuate de entitajile 
care i§i desfa^oara activitatea in seetoarele apei, energiei, 
transporturilor §i serviciilor po^tale §i de abrogare a 
Directivei 2004/17/CE.
Totodata, reprezentantii Comisiei Europene au facut 
referire la transpunerea necorespunzatoare a art. 38 alin.
(8) primul paragraf din Directiva 2014/23/UE a 
Parlamentului European ^i a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, 
transpunere necorespunzatoare cauzata de o eroare a 
serviciilor de traducere a Comisiei Europene, aspect care 
a condus la diferente de text intre variantele romana, 
engleza §i franceza ale Directivei respective.
De asemenea, proiectul de act normativ are ca scop §i 
indreptarea unor erori in ceea ce prive^te sintagmele 
utilizate in Legea hr. 100/2016 privind concesiunile de 
lucrari §i concesiunile de servicii. Propunerea leg|slativa^

_ are in vedere necesitatea adoptarii unor masu;tf^'^g:6htl^^ ^
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pentru perfectionarea flexibilizarea sistemului 
achizitiilor publice, respectiv Consolidarea extinderea 
controlului ex ante pentru securizarea procedurilor de 
achizijii, inclusiv a celor fmantate din fonduri europene, 
predictibilitatea duratei procedurilor de achizitie publica, 
precum asigurarea judecarii cu precMere a litigiilor in 

”dbmemul“^lTizitiilor public^in caz contrar existand" 
riscul -diminuarii gradului de cheltuire a fondurilor 
alocate, inclusiv a fondurilor europene.
In data de 24.01.2019, Comisia Europeana a aprobat 
declansarea unei actiuni in constatarea neindeplinirii 
obligatiilor (punere in intarziere) in cauza 2018/2277 - 
privind neconformitatea punerii in aplicare a Directive! 
nr. 2014/24/UE privind achizitiile publice. Pentru ca 
legislatia nationala sa fie conforma este necesara 
introducerea, de urgenfa, a modificaxile propose pentru 
incadrarea in calendarul agreat cu Comisia Europeana. 
Totodata, mentionam ca urgenta introducerii acestor 
prevederi este motivata de necesitatea asigur^ii unui 
sprijin calificat pentru autoritafile contractante in 
perioada derularii proceselor de achizifii ale contractelor 
din cadrul proiectelor de infrastructura fmanfate din 
fonduri europene, in scopul finaliz^ii acestor procese in 
termenele prev^ute in calendarele achizitiilor si 
incadrarea in graficele de implementare. Avand in 
vedere riscul de dezangajare mentionat in preambulul 
proiectului de act normativ, precum §i in nota de 
fundamentare, este urgenta identificarea §i punerea in 
aplicare a unor solutii pentru finalizarea proceselor de 
achizitie in cele mai scurte termene §i in condifii de 
calitate pentru evitarea aplic&*ii de corecfii financiare.

II. In conformitate cu art. 82 din Directiva 2014/24/UE 
privind achizifiile publice, „Comisia poate solicita 
statelor membre, cel mult o data la trei ani, sa fumizeze 
informa^ii privind punerea in practica a politilor 
nationale strategice de achizitii publice”.
Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenja a Guvemului 
nr. 13/2015, ANAP are ca atributie elaborarea politicilor 
§i a legisla^iei in domeniul achizifiilor publice, in 
conformitate cu legislatia europeana §i asigurarea 
interpretarilor unitare in domeniu, pentru care are drept 
de initiativa legislativa. Aceste prevederi nu pjie0^aza>
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insa modul concret prin care ANAP poate promova 
politica in domeniul achizifiilor publice, motiv pentru 
care Agenda nu i§i poate realiza corespunzator atributia 
prevazuta de lege.
In luna octombrie 2017 Comisia Europeana a publicat 
prima recomandare in domeniul profesionalizarii care 

“traseaza~dir^itiile pe care trebui^Ta“le urmeze Statele 
Membre §i care vine sa int^easca importania masurilor 
luate de ANAP - C (20176654)/03.10.2017.

prin
(2018)48915/19,03.2018, Comisia Europeana a 
comunicat Romaniei ridicarea condilionalitalii ex ante §i 
a facut recomandari cu privire la importanla continuarii 
demersurilor in domeniul profesionaliz^ii. Totodata in 
Raportul de tara din anul 2018 privind Romania, 
Comisia recomanda ca pentru sustenabilitatea masurilor 
din Strategia Nalionala in domeniul achizitiilor publice 
sunt necesare progrese suplimentare in ceea ce prive^te 
profesionalizarea.

adresa ARESDe asemenea,

III. Proiectele de infrastructura sunt investitii publice de 
importanta strategic^ pentru Romania, care asigura 
cre§terea calitatii vietii, conectivitatea cu coridoarele de 
transport transeuropene §i cre^terea mobilitajii populatiei 
§i a marfurilor. Intarzierea implementmi proiectelor de 
infrastructura are impact direct asupra pierderii de sume 
alocate Romaniei prin Programul Operational 
Infrastructura Mare, context care impune reglementarea 
in regim de urgenta a unor masuri pentru diminuarea 
acestei categorii de rise.
Pregatirea, elaborarea si aprobarea documentatiilor 
tehnico-economice pentru proiectele de infrastructura 
din domenii de importanta strategic^ pentru Romania 
cum sunt; infrastructura de transport de interes national, 
apa si apa uzata, managementul deseurilor, dezvoltarea 
urbana, regenerarea urbana si infrastructura de transport 
de interes local, fea a se limita la aceste domenii, 
necesita perioade de timp de aproximativ 2-3 ani.
Bugetul alocat Romaniei din fonduri europene pentru 
proiecte de infrastructura in perioada de programare 
2014-2020 este de aproximativ 17,4 miliarde de euro. 
Pentru anul 2020 riscul de dezangajare la nivelul tuturor 
programelor operationale este in valoare de 2^dg4^.8d/;
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milioane euro. Cele mai mari valori ale riscului de 
dezangajare sunt inregistrate la nivelul Programului 
Operational Infrastructura Mare cu valoarea de 778,17 
mil euro, la nivelul Programului Operational Regional cu 
valoarea de 740,13 mil euro §i, respectiv, la . nivelul 
Programului Operational Capital Uman cu o valoare de 
"382716 mil euro. Riscune~dezarigajare actioneaza” 
imediat la sfar§itul anului calendaristic prin dezangajarea 
sumelor din bugetul alocat Romaniei.
Acest rise este concentrat in cea mai mare parte in zona 
proiectelor de infrastructura de transport, energie, mediu 
§i in zona proiectelor de dezvoltare regionala, iar pentru 
acest tip de proiecte specifice trebuie luate masuri 
urgente in domeniul achizitiilor pentru a lansa §i finaliza 
cu succes procedurile de achizide §i a preintampina 
eventualele blocaje in implementarea proiectelor, cu 
impact asupra riscului de dezangajare.
Aceasta categoric de masuri specifice proiectelor de 
infrastructura produce efecte dupa un interval de timp 
intre 6 luni - 12 luni, ceea ce ar pune in pericol buna 
implementare a proiectelor §i ar intarzia masurile 
necesare pentru evitarea riscului de dezangajare pentru 
anul calendaristic 2020.
Masurile dispuse trebuie sa aiba o aplicabilitate imediata 
deoarece aceasta categoric de proiecte de infrastructura 
este sezoniera, iar implementarea are loc pe perioada 
lunilor martie 2020 - noiembrie 2020, fiind dependenta 
de starea vremii, aspect care influenteaza si fluxul 
rambursmi fondurilor europene, astfel incat este 
esen|iala incheierea contractelor de achizide publica in 
cele mai scurte termene ^i digitalizarea controlului ex- 
ante, astfel incat acest control sa nu genereze intarzieri 
pe parcursul derularii etapelor procedurilor de achizitii 
publice, luand totodata in considerare necesitatea de 
prevenire a neregulilor si a fraudelor.
Avand in vedere masurile luate la nivelul intregii Uniuni 
Europene, precum §i la nivelul Romaniei, in contextul 
epidemiei de coronavirus COVID 19, prin instituirea 
starii alerta prin Legea nr. 55/2020, precum si faptul ca 
la aceasta data se estimeaza ca, din cauza restricliilor 
pentru limitarea raspandirii coronavirusului, se vor 
produce efecte si dupa incetarea starii de alerta, astfel ca 
va exista un impact negativ asupra
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contractelor de lucrari, care va conduce in mod implicit 
la cre^terea riscului de dezangajare, aceasta constituind 
0 situafie extraordinary care necesita luarea de masuri 
urgente.
Tinand cont de reglementarile legale in vigoare, interne 
§i intemationale, §i de necesitatea asigurarii cadrului 
legal^i a condi|iilDr'necesare realizarii“obiectivelor-§i-a- - 
obligatiilor asumate de Romania in contextul actual, se 
impune reglementarea in regim de urgenta a unor masuri 
specifice pentru implementarea proiectelor de 
infrastructura, cu fmantare din fonduri europene in 
vederea evitarii riscului de dezangajare pentru anul 2020, 
precum §i de modificare §i completare a unor acte 
normative.
Din perspectiva achizitiilor publice/sectoriale, etapa 
esentiala in implementarea proiectelor de infrastructura 
cu finan|are din fonduri europene, este necesara 
reglementarea urgenta a urmatoarelor aspecte principale, 
astfel incat sa se poata asigura prevenirea unor intarzieri, 
recuperarea intarzierilor deja aparute §i prevenirea 
neregulilor.
In practica, operatorii economici au semnalat ca 
dezvaluirea anumitor informajii din cadrul ofertelor 
(propunere tehnica, propunere fmanciara, justificari 
privind pre^urile) le poate prejudicia interesul comercial. 
Prin urmare, este necesara clarificarea textului de lege 
astfel incat sa, sub rezerva flimizari de dovezi/justificari, 
sa nu se aduca atingere intereselor operatorilor.
Cat prive^te atribuirea contractelor avand ca obiect 
servicii sociale (anexa 2 din Legea nr. 98/2016), au fost 
semnalate dificultati in atribuirea respectivelor contracte, 
textul de lege in vigoare impunand un regim mai strict 
decat cel prevazut de directive, respectiv acelasi regim 
ca ?i in cazul serviciilor clasice.
Astfel, anexa 2 cuprinde serVicii sociale ^i alte servicii 
specifice pentru care Titiul III - Reguli speciale de 
achizilii, Capitolul 1 - Servicii sociale §i alte servicii 
specifice (art. 74-77) din Directiva 2014/24/UE prevede 
posibilitatea aplicarii unui „light-touch regime”. 
Subliniem faptul ca din prevederile art. 74 din Directiva 
2014/24/UE rezulta fara echivoc faptul ca, in cazul 
atribuirii contractelor avand ca obiect servicii soeiale^i 
alte servicii specifice a caror valoare este eg^^§n*^al/
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mare decat 750.000 euro, sunt aplicabile exclusiv 
dispozitiile Capitolului 1 - Servicii sociale si alte servicii 
specifice, instituirea unor norme na^ionale pentru 
atribuirea acestei categorii de contracte fiind lasata la 
latitudinea statelor membre, cu respectarea principiilor 
transparen|ei tratamentului egal. 
liTaplicarea prevedefilor“legal^iirvigoare, itr^ractrca^ 
(ex: in contextul actual al crizei create de coronavims), 
s-a constat ca autoritatea contractanta era obligata sa 
anuleze procedura derulata in cazul in care atat 
ofertantul clasat pe primul loc, cat cel clasat pe locul 
doi, se aflau in situafia prevazuta de art. 207 alin. (2) 
din Legea nr. 98/2016, respectiv intr-o situalie de forja 
majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa 
contractul, chiar in situatia in care existau operator! 
economici care au depus oferte admisibile clasafi pe 
locurile urmatoare.
La nivelul legislatiei nationale s-a constat o necorelare 
cu privire la obligatia/dreptul autoritatilor/entitalilor 
contractante referitor la aplicarea procedurii simplificate, 
cu efecte in negative in planificarea si derularea 
procesului de achizitie publica.

Totodata, referitor la solujionarea contestatiilor, in 
condifiile cre§terii volumului de activitate al 
completurilor specializate in materia achizifiilor publice, 
este necesara instituirea de masuri in vederea asigurarii 
in continuare a scopului initial al reglementarii, respectiv 
celerizarea procedurilor de achizitii publice, respectarea 
termenelor de implementare §i judecarea rapida a 
litigiilor. O situatie deosebita din acest punct de vedere 
exista la Curtea de Apel Bucure§ti, unde sunt 5 
completuri specializate in materia achizitiilor publice. 
Judecatorii c&*ora le sunt repartizate cauze avand ca 
obiect achizitii publice solutioneaza §i alte tipuri de 
cauze in materia contenciosului administrativ §i fiscal, 
datorita volumului mare de dosare in aceasta materie. 
Numtal posturilor de grefier este insuficient, in materia 
contenciosului administativ inc^catura medie de dosare 
fiind, in anul 2018, de 1026 cauze/grefier, mult peste 
incarctora medie la nivelul acestei instante care este de 
826 cauze/grefier.
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De asemenea, la Tribunalul Bucuresti, numarul de 
judecatori a crescut odata cu intrarea in vigoare a Legii 
nr. 101/2016, dar nu s-a prevazut §i o schema de grefieri 
corespunzatoare numarului de posturi de judecatori. La 
nivel national, cele mai multe dosare avand ca obiect 
achizijii publice au fost inregistrate la Tribunalul 

■Bucuresti“(374“dosare iir2018rin“timp ce tribunaluL 
urmator ca numar de dosare este Tribunalul Brasov - 92 
de dosare). Situajia statistica releva faptul ca pe ambele 
paliere - inc^catura si complexitate - doar Sectia a Il-a 
Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului 
Bucuresti acopera intre Va §i 1/3 din ponderea acestor 
cauze la nivelul intregii tari, restul imparjindu-se intre 
celelalte tribunale.
Raportul numar de dosare/grefier releva faptul ca se 
mentine un grad extrem de ridicat de incarcatura pe 
grefier, in conditiile in care gestionarea unui dosar 
inseamna o multitudine de acte complexe, multe 
desfa§urandu-se in afara programului normal de 8 ore/zi. 
Lipsa de personal coroborata cu complexitatea 
permanenta a acestor litigii si cre^terea volumului de 
activitate conduce la depa^irea termenelor prevazute de 
lege, personalul facand eforturi pentru gestionarea cu 
celeritate a acestor cauze.
Lipsa grefierilor de §edinta influenteaza calitatea actului 
de justifie, neexistand nici posibilitatea redistribuirii 
personalului auxiliar, o parte din grefierii de §edin|a 
indeplinind §i atributii de grefieri arhivari 
registratori.
Astfel, sunt necesare §i urgente modificari/completari ale 
legislafiei in domeniul achizi^iilor publice/sectoriale in 
acest sens.

sau

LI Proiecte de acte 
normative care transpun 
legisla^ia comunitara sau 
creeaza cadrul pentru 
aplicarea directa a 
acesteia

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European §i a 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea 
contractelor de concesiune, publicata in Jumalul Oficial 
al Uniunii Europene seria L nr. 94 din 28 martie 2014 
Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile 
publice §i de abrogare a Directive! 2004/18/CE, 
publicata in Jumalul Oficial al Uniunii Europene seria L 
nr. 94 din 28 martie 2014.
Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind aj^h^iEjfe >
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efectuate de entitajile care i^i desfa§oara activilatea in 
sectoarele apei, energiei, transporturilor §i serviciilor 
po^tale de abrogate a Directivei 2004/17/CE, publicata 
in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 94 din 
28 martie 2014.
In ceea ce prive^te Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

Clarificarea, prin introducererea unui non alineat la 
articolul 51, a aspectului referitor la confidenjialitatea 
ofertelor sau a elementelor componente ale acestora, 
raportat la faptul ca nu se justifica de catre operatorii 
economici participant! la procedura de atribuire 
confidentialitatea.Modificarea art. 165 in vederea 
clarificarii §i eliminarii situatiilor artificiale de excludere 
de la o procedura de atribuire in ceea ce prive^te plata 
taxelor impozitelor.
De asemenea, schimbarile preconizate sunt legate de 
transpunerea corecta §i completa a art. 41 paragraflil al 
treilea, art. 57 alin. (6) §i prima parte a art. 72 alin. (4) 
din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizijiile 
publice §i de abrogate a Directivei 2004/18/CE, 
prevederi care au in vedere urmtoarele aspecte:
- justificarea de catre autoritatea contractanta a masurilor 
pe care aceasta le ia pentru a se asigura ca participarea 
unui candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este 
de natura a denatura concurenta in conformitate cu 
prevederile art. 140 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, 
justificare care se realizeaza in raportul procedurii.
- candidatii sau ofertantii trebuie sa aiba posibilitatea de 
a demonstra ca implicarea lor in pregatirea procedurii de 
achizi^ie nu poate denatura concurenta, inainte de orice 
excludere;
- in cazul in care operatorii economici se afla intr-una 
dintre situatiile stipulate la art. 164 si 167, ace§tiapot lua 
masuri de remediere a situatiei, masuri care vor fi 
evaluate de catre autoritatea contractanta tinandu-se 
seama de gravitatea ^i circumstantele particulate ale 
infractiunii sau abaterii, iar daca masurile respective sunt 
considerate insuficiente de catre autoritatea contractanta,

2. Schimb^i preconizate

aceasta transmite operatorului economic o expunere a 
motivelor respective! decizii.
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- o modificare a unui contract de achizi^ie publica/acord- 
cadru pe perioada de valabilitate este considerata 
modificare substanfiala in atunci cand, prin aceasta 
modificare,
caracteristici care difera in mod substantial de cele ale 
documentului initial.
De^asemenea' 0 modificare care se "impune pentru a 
urgenta procesul de achizitie publica pentru eliminarea 
blocajel§or cu caracter subiectiv este impunerea unor 
termene fixe de evaluare a ofertelor, detaliate pe tipuri de 
proceduri, precum introducerea obligatia autoritatii 
contractante de a sanctiona persoanele care se gasesc 
vinovate de tergiversarea atribuirii contractului de 
achizitie publica.
A

In ceea ce prive^te Legea nr. 99/2016 privind achizidile 
sectoriale:
A

In ceea ce prive§te Legea nr. 99/2016 privind achizitiile 
sectoriale schimbmle preconizate sunt legate de 
transpunerea corecta §i completa a art. 59 paragraflil al 
treilea, art. 80 alin. (1) §i prima parte a art. 89 alin. (4) 
din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizidile 
efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in 
sectoarele apei, energiei, transporturilor §i serviciilor 
po^tale §i de abrogare a Directivei 2004/17/CE, publicata 
in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr, 94 din 
28 martie 2014, prevederi care au in vedere urmatoarele 
aspecte:
- justificarea de catre autoritatea contractanta a masurilor 
pe care aceasta le ia pentru a se asigura ca participarea 
unui candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este 
de natura a denatura concurenta in conformitate cu 
prevederile art. 149 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, 
justificare care se realizeaza in raportul procedurii.
- candidadi sau ofertantii trebuie sa aiba posibilitatea de 
a demonstra ca implicarea lor in pregatirea procedurii de 
achizide nu poate denatura concurenta, inainte de orice 
excludere;
- in cazul in care operatorii economic! se afla intr-una 
dintre situadile stipulate la art. 177, 178 §i 180, ace^tia 
pot lua masuri de remediere a situadei, masuri care vor 
fi evaluate de catre autoritatea contractanta

contractul/acordul-cadru prezinta
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seama de gravitatea §i circumstanfele particulare ale 
infractiunii sau abaterii, iar daca masurile respective sunt 
considerate insuficiente de catre autoritatea contractanta, 
aceasta transmite operatorului economic o expunere a 
motivelor respectivei decizii,
- o modificare a unui contract de achizitie 
^^toriala/acofd^^cadru pe perio^a^e“^la5ilitatF^t^ 
considerata modificare substanfiala m atunci cand, prin 
aceasta modificare, contractul/acordul-cadm prezinta 
caracteristici care difera in mod substantial de cele ale 
documentului initial.
Modificarea art. 178 in vederea clarificarii eliminarii 
situatiilor artificiale de excludere de la o procedura de 
atribuire in ceea ce priveste plata taxelor §i impozitelor. 
Clarificarea, prin introducererea unui nou alineat la 
articolul 70, a aspectului referitor la confidentialitatea 
ofertelor sau a elementelor componente ale acestora, 
raportat la faptul ca nu se justifica de catre operatorii 
economic! participant! la procedura de atribuire 
confident! alitatea.
De asemenea, o modificare care se impune pentru a 
urgenta procesul de achizitie publica si pentru eliminarea 
blocajelor cu caracter subiectiv este impunerea unor 
termene fixe de evaluare a ofertelor, detaliate pe tipuri de 
proceduri, precum si introducerea obligatia autoritadi 
contractante de a sanctiona persoanele care se gasesc 
vinovate de tergiversarea atribuirii contractului de 
achizide publica.
Totodata, se completeaza articolul 37 alineatul (3) cu o 
noua litera in vederea exceptarii de la aplicarea legii a 
contractelor ce au ca obiect servicii de certificare §i 
autentificare a documentelor care sunt prestate de notari 
public! potrivit dispozidilor legale, in vederea 
conformarii cu prevederile directivei europene.

In ceea ce priveste Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrari §i concesiunile de servicii: 
Schimbarile preconizate in cazul Legii nr. 100/2016 sunt 
legate de transpunerea corecta §i completa a art. 38 alin. 
(8) primul paragraf §i 41 alin. (2) §i (3) din Directiva 
2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului 
din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelo^de^, 
concesiune, publicata in Jumalul Oficial al^muniy-/
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Europene seria L nr. 94 din 28 martie 2014, prevederi 
care vizeaza stabilirea obligativita^ii de excludere dintr- 
o procedura de atribuire m anumite situa^ii, precum si 
stabilirea criteriilor de atribuire a unui contract de 
concesiune, in sensul ca autoritatea contractanta nu 
trebuie sa aiba o libertate de alegere nelimitata a acestor 
cfrt^iirTotodala7in cazuEin care crit^iil^e atribuire" 
au fost publicate la momentul publicarii anuntului de 
concesionare, iar ordinea de importanta a acestora este 
necesar a se modifica pentru a se tine seama de o soluble 
inovatoare ofertata, autoritatea sau entitatea contractanta 
publica un nou anun| de concesionare, cu respectarea 
termenelor minime prev^ute de legislatie. Totodata, 
aceasta modificare nu trebuie sa conduca la discriminare. 
De asemenea, au fost clarificate anumite sintagme legate 
de diferenta dintre autoritafi si entitafi contractante.
A

In ceea ce priveste Legea nr. 101 /2016:
Clarificarea a ceea ce inseamna act al autoritatii 
contractante de la art. 3 alin. (1) lit. a) prin precizarea 
clara ca achizitia directa nu intra in competenta CNSC 
de solufionare a contestafiilor.
Se modifica prevederile legii astfel incat la nivelul 
acesteia sa existe doar termene in zile calendaristice, 
fiind modificate termenele din zile lucratoare in zile 
calendaristice.
Este necesara modificarea alineatului (5) de la art. 4 
pentru acurate^ea textului §i corelarea cu prevederile art. 
52' din cadrul proiectul de lege.
Termenul prevazut la alin. (1) lit. b) de la art. 8 se 
modifica, motivat de faptul ca termenul de 5 zile 
calendaristice s-a dovedit a fi in practica un impediment 
in a depune contestatii intrucat daca comunicarea 
rezultatului este realizata intr-o zi de vineri, deja din 5 
zile 2 sunt pierdute cu weekend-ul, motiv pentru care 
intrucat s-au modificat toate termenele din Legea 101 
astfel incat sa fie calendaristice s-a marit termenul de 
depunere contestatii in cazul procedurilor care nu sunt cu 
plublicare in JOUE pentru a acorda un tratament corect 
in ceea ce priveste posibilitatea reala de a depune 
contestatie.
La articolul 8 se introduce un nou alineat pentru pentru^ ^ 
aplicarea corespunzatoare a principiului transpar^^-^-j^/
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pentru stabilirea in mod expres a termenului de la care 
incepe sa curga termenul de depunere a contestatiilor 
formulate impotriva documentatiei de atribuire publicata 
in SEAP, prevedere care anterior de Ordonanta de 
urgenfa a Guvernului nr. 45/2018 se regasea la art. 6 alin.
(3) Legea nr. 101/2016 in prezent abrogat. 

“Alin^tur(2)11e“la^ticolur9 se impune a fi modificat 
pentru a da eficienta principiului „probatio incumbit ei 
qui dicit, non qui negat”, in sensul ca sarcina probei 
revine aceluia care afirma ceva, §i nu aceluia care neaga. 
Alineatul (4) de la articolul 9 se impune a fi modificat 
pentru concordanta cu art. 59 alin. (4) din Legea 
101/2016 - astfel incat sa se inteleaga ca termenul de 
asteptare nu este intrerupt de solutionarea contestatiei - 
deci ca autoritatea contractanta poate semna contractui 
imediat ce are decizia CNSC favorabila ei, intrucat pe 
perioada solutionarii contestatiei de catre CNSC s-a 
implit si termenul de asteptare.
Alin. (1) al art. 17 se modifica pentru corelare cu 
terminologia Legii nr. 98/2016 si Legii nr, 99/2016 - 
solicitari de participare in loc de candidaturi si 
reglementarea si pentru concursul de solutii unde se 
depun proiecte.
La art.'17 dupa alin, (3) se introduce un nou alineat, alin.
(4) pentru asigurarea celeritatii.
Art. 19 alin. (1) se modifica pentru corelare cu 
modificarea adusa Legii nr. 98/2016 §i Legii nr. 99/2016 
potrivit careia informatiile indicate de operatorii 
economici ca fiind confidenfiale, inclusiv secrete tehnice 
sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, 
trebuie sa fie msotite de dovada care le confera caracterul 
de confidenjialitate.
Art. 27 alin. (9) se modifica pentru corelare cu 
modificarea adusa Legii nr. 98/2016 si Legii nr, 99/2016 
potrivit careia informatiile indicate de operatorii 
economici ca fiind confidenjiale, inclusiv secrete tehnice 
sau comerciale §i elementele confidenjiale ale ofertelor, 
trebuie sa fie msotite de dovada care le confera caracterul 
de confidenjialitate.
Art. 27 alin. (11) pentru corelare cu modificarea adusa 
Legii nr. 98/2016 si Legii nr. 99/2016 potrivit careia 
informatiile indicate de operatorii economici^ga^iind 
confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau^G'^^rciaff{gi^
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elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie 
insotite de dovada care le confera caracterul de 
confidenjialitate.
Art. 31 alin. (1) si (2) se modifica prin introducerea 
sanctiunii respingerii plangerii ca tardiva daca nu este 
comunicata cored - pentru echitate si corelare intre cele 

“doua^lin^e^
Art. 34 alin. (2) se modifica in sensul ca se introduce 
expres ca se va da un termen diferit pentru solutionarea 
pe fond - majoritatea instantelor asa fac, dar pt a evita 
situatia in care nu se acorda termen pentru a putea pregati 
sustinerea solutionarii pe fond a contestatiei.
Art. 34 alin. (3) se modifica pentru a evita interpretarile 
cu privire la cine si daca trebuie sa se solicite aplicarea 
dispozitiilor art. 58-60, astfel incat sa fie evident ca 
instanta o poate face fara sa i se solicite.
Art. 34 alin. (4) se modifica in sensul ca se introduce 
expres ca se va da un termen diferit pentru solutionarea 
pe fond - majoritatea instantelor asa fac, dar pt a evita 
situatia in care nu se acorda termen pentru a putea pregati 
sustinerea solutionarii pe fond a contestatiei.
Dupa art. 36 se introduce un nou articol, art. 36^ pentru a 
se eviden|ia ca daca se plateste cautiiine nu mai trebuie 
platita si taxa de timbru.
Art. 47 alin. (1) lit. e) se modifica pentru corelare cu art. 
101 din Legea 161/2003 
magistrati).
Art. 50 alin. (7) se modifica pentru celeritate in 
solutionarea dosarului.
La art. 50 dupa alin. (10) se introduc doua noi alineate, 
alin. (11) si alin. (12) pentru a se clarifica faptul ca, 
contestatiile se conexeaza chiar si atunci cand avem mai 
multe loturi - pentru a evita decizii neunitare pentru 
aceeasi speta.
Art. 50^ alin. (2) se abroga avand in vedere 
reglementarea de la art. 50 alin. (2).
Art. 50^ alin. (4) se modifica pentru claritate - sa se 
inteleaga ca pot fi transmise in oricare din cele trei 
modalitati, fara ca transmiterea prin posta sa fie 
obligatorie.
Art. 51 alin. (5) se modifica in sensul ca se introduce 
expres ca se va da un termen diferit pentru solutionarea 
pe fond - majoritatea instantelor asa fac, da^^S^fevjta

ANI (incompatibilitati
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situatia in care nu se acorda termen pentru a putea pregati 
sustinerea solutionarii pe fond a contestatiei.
Art. 53 alin. (1) se modifica in sensul ca se introduce doar 
pentru derulare/executare contract posibilitatea de a 
alege sectia de contencios administrativ in functie fie de 
sediul autoritatii, fie de sediul/domiciliul reclamantului 
- pentru^ putea merge pe solufionare mult maiTapida in 
Bucuresti atunci cand autoritatea este din provincie dar 
reclamantul are sediul/domiciliul in Bucuresti.
Dupa alin. (1) al articolului 53 se introduce un nou 
alineat, alin. (1^) prin care se introduce tribunalul in loc 
de instanta civila de drept comun, se elimina judecatoria 
pt valori pana intr-un milion. Pentru a exista unitate in 
solufionare trebuie sa fie toate la tribunal (nu si Curte). 
Art. 55 alin. (5) se modifica in sensul ca se introduce 
expres ca se va da un termen diferit pentru solutionarea 
pe fond - majoritatea instantelor asa fac, dar pt a evita 
situatia in care nu se acorda termen pentru a putea pregati 
sustinerea solutionarii pe fond a contestatiei.
Art. 56 se modifica astfel incat sa vizeze doar litigiile 
legate de derularea contractului.
Art. 59 alin. (1), lit. b) pentru corelare cu modificarea 
termenului de depunere contestatie in cadrul 
procedurilor care nu sunt cu plublicare in JOUE pentru a 
acorda un tratament corect in ceea ce priveste 
posibilitatea reala de a depune contestatie, corelat cu 
marirea termenului de asteptare de la 6 la 8 zile pentru a 
evita semnarea contractului inainte de expirarea noului 
termen de contestare de 7 zile (in loc de 5).
Modificarea art. 61^ este necesara pentru clarificarea 
textului de lege. Raportat la practica CNSC care permite 
constituirea ulterioara a cautiunii se impune stabilirea 
unui termen limita calculat de la data depunerii 
contestafiei. Se precizeaza ca lipsa constituirii cautiunii 
determina sancfiunea inadmisibilitatii acesteia. La 
termenul acordat de catre CNSC operatorilor pentru 
constituirea cautiunii se adauga §i parcursul postal al. 
adresei de corespondenfe, motiv pentru care se impune 
stabilirea expresa a unui termen pentru a da eficienfa 
principiului celeritatii. Se propune eliminarea cautiunii 
pentru contestatiile judiciare corelativ cu propunerea de 
instituire a unei taxe de timbru pentru aceste contestatii. 
In etapa de atribuire nu exista o valoare^^^telltlrf^
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contractului, aceasta fiind valabila doar dupa fmalizarea 
procedurii de atribuire prin semnarea contractului. A se 
vedea in acest sens Decizia Inaltei Curti de Casa^ie 
Justitie nr. 2/2015: „in cadrul procedurii de atribuire, 
conform datelor publicate de autoritatea contractanta in 
sistemul electronic de achizitii publice (SEAP), 
contractul“de acKizifie publica ce urmeaza'a'Tilncbei^ 
are doar o valoare estimata, care nu este corespunzatoare 
valorii finale consemnate in contractul ce urmeaza a fi 
incheiat dupa fmalizarea procedurii de atribuire”.
Pentru clarificarea modalitatii de restituire a recipiselor 
de constituire a caufiunilor, a termenului de solufionare 
a acestor cererii §i a cailor de atac a termenelor de 
formulare a acestora. Calea de atac impotriva deciziilor 
CNSC este plangerea iar cea impotriva sentin^elor 
judecatoreste este recursul. Termenul de 15 zile 
reglementat de Legea contenciosului administrativ 
pentru exercitarea recursului, lege care completeaza 
Legea nr. 101/2016, este mai mare decat cel de formulare 
a plangerilor/ recursurilor prin care se solutioneaza pe 
fond contestatiilor (art. 29 §i art. 51 alin. (3) Legea nr. 
101/2016). In forma actuala nu este reglementat un 
termen de solutionare a cererilor de restituire §i ntci 
momentul exact de depunere a acestora.
Se elimina imp&tirea in functie de valoare estimata si 
valoare oferta castigatoare.
Astfel, toate cautiunile se raporteaza la valoarea 
estimata, fiind stabilite plafoane daca sunte depuse 
contestatii cu privire la DA/clarificari DA sa avem suma 
mai mica si daca avem contestatii in etapa de evaluare 
oferte sa avem sume mai mari.
Introducerea unui termen pentru raspunsul AC cu privire 
la retinerea sau nu a cautiunii astfel incat sa poata fi 
deblocata caufiunea mai repede.

In ceea ce prive§te Ordonanfa de urgenta a Guvemului 
nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea §i 
func^ionarea Agenjiei Nalionale pentru Achizitii 
Publice:
Modificarile aduse Ordonanfei de urgenta a Guvemului 
nr. 13/2015 privind infiinlarea, organizarea §i 
func^ionarea Agenfiei Nationale pentru Achizi^ii Publice 
se impun ca urmare a reorganiz^ii Guvejm^^^;E
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trecerera ANAP in subordinea Secretariatului General al 
Guvernului.
Totodata, este necesara completarea actului normativ, in 
vederea intMrii fUnctiei de inijiere §i elaborare a 
documentelor de politica publica in domeniul achizitiilor 
publice, §i de asemenea clarificarea tipurilor de 
^ocumentFde poritica*pubrica pe care ANAP are dreptuF 
de a le ini^ia §i elabora. De asemenea, este necesara 
introducerea denumirii exacte a documentului de politica 
publica privind profesionalizarea persoanelor implicate 
in domeniu, in vederea facilitarii adoptarii acestuia prin 
act normativ.

Referitor la Ordonan^a de urgenta a Guvernului nr. 
98/2017 privind flinclia de control ex ante al procesului 
de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizilie 
publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale §i a 
contractelor de concesiune de lucrari §i concesiune de 
servicii;
Avand in vedere ca prevederile art. 5 alin. (2) din 
Ordonanfa de urgenta a Guvernului nr. 98/2017, cu 
modificarile si completmle ulterioare, sunt modificate, 
respectiv procesul de control ex ante nu mai este 
voluntar, a fost eliminat ’Voluntar” din textul 
prezentului alineat. Ca urmare a schimbarii modului de 
realizare a controlului ex ante din voluntar in obligatoriu, 
este necesara corelarea si altori articole din cuprinsul 
proiectului de act normativ.
De asemenea, pentru eficietizarea controlului ex ante, 
interven^ia ANAP in procesul de achizi^ie publica de la 
nivelul autortatii contractante se va realiza o singura 
data, prin emiterea avizului conform care se va realiza 
exclusiv prin SEAP.
A

Intrucat textul art. 11 din Ordonan|a de urgenta nr. 
98/2017, cu modificarile §i completarile ulterioare, este 
modificat in sensul ca „ANAP efectueaza controlul de 
calitate §i regularitate o singura data” nu se mai poate §ti 
care sunt aspecte de calitate acceptate de catre 
autoritatea/entitatea contractanta, motiv pentru care au 
fost eliminate aceste precizari din textul prezentului 
articol.
Avand in vedere ca din practica cererile de conciliere.au 
fost solutionate in termen de 15 zile gi ca^<^Q3o^ftd^
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reducerea timpului de derulare a procedurilor de 
atribuire, s-a redus termenul de solu|ionare a acestora. 
Din practica a rezultat ca este necesar ca prin decizia de 
conciliere sa se modifice atat constatarile cat si/sau 
masurile dispuse prin avizul conform cond4ionat motiv 
pentru care s-a modificat prezentul articol prin 

Tntfoducerea sih^^'ei’^r/saumasuriloTde remediere”.

Alte prevederi:
Prin prezentul proiect legislativ se prevede ca proiectele 
de inffastructura finan^te din fonduri europene sunt 
considerate proiecte de interes prioritar, fiind necesare 
reglementari specifice, astfel incat sa se urgenteze 
finalizarea procedurilor de achizitie §i sa se demareze 
implementarea contractelor, in conformitate cu 
calendarul din planurile de achizifii, incluse in 
contractele de finantare. Principalele masuri stabilite 
prin proiectul de ordonanta de urgenta vizeaza 
urmatoarele aspecte:
• prevederi care sa reduca timpul alocat controlului 
ex ante, fara a afecta calitatea acestui control, prin 
digitalizarea acestui control, respectiv derularea sa 
integral digitalizat, prin mijloace electronice in toate 
fazele sale, ^ra a fi necesara deplasarea personalului 
ANAP desemnat in acest sens la sediul autorita^ii 
contractante, cu exceptia situatiilor in care procedurile de 
atribuire nu se desfa^oara prin mijloace electronice;
• stabilirea de sanctiuni pentru nerespectarea 
termenelor legale in ceea ce priveste nerespectarea 
termenelor stabilite prin normele metodologice de 
aplicare a Ordonantei de urgenja a Guvernului nr. 
98/2017, coroborat cu echivalarea acord^ii unui aviz 
tacit conform neconditionat pentru autoritatea/entitatea 
contractanta, respectiv a acelui tip de aviz conform 
pentru situa^iile cand nu se constata abated cu privire la 
aspectele de calitate §i/sau de regularitate cuprinse in 
listele de verificare. Totodata, nerespectarea de catre 
personalul ANAP a termenelor prevazute in normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 98/2017, pentru emiterea 
avizului conform in urma controlului ex-ante, constituie 
abatere disciplinara si se sancfioneaza gptr^yi^-^ 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvern^^'^^urT;^^
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57/2019 privind Codul administrativ, cu modific^ile §i 
completarile ulterioare. Digitalizarea controlului ex-ante 
este o masura corelata cu prevederile Ordonantei de 
urgenta a Guvemului nr. 65/2020 privind unele masuri 
pentru digitalizarea sistemului de coordonare si 
gestionare a fondurilor europene structurale §i de 

“iiiv^ti'fii pentr^'^idad^e ^ogramare”20r4-2020T
• pentru realizarea achizitiilor simplificate, 
autoritatile contractante aplica mecanismul informatic 
pentru proceduri simplificate, respectiv un mecanism 
care se operationaliza in SEAP de catre Autoritatea 
pentru Digitalizarea Romaniei, constand in fluidizarea 
procesului de evaluare a ofertelor §i care presupune 
derularea procedurii simplificate intr-o singura etapa- se 
va asigura accesul la toate documentele in acela^i timp, 
astfel incat verificarea tuturor conditiilor - motive de 
excludere/calificare/tehnic §i fmanciar sa se poata derula 
in paralel §i sa se fmalizeze cat mai rapid evaluarea;
• verificarea documentelor justificative care 
dovedesc informa^iile cuprinse in DUAE se va face 
numai pentru ofertantul clasat pe primul loc §i numai 
dupa intocmirea clasamentului, stabilindu-se un termen 
de 5 zile lucr3.toare pentru prezentarea acestor 
documente, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 5 
zile lucratoare, la solicitarea motivata a ofertantului 
respectiv. Aceasta abordare va conduce la limitarea 
numarului de documente verificate numai la cele 
relevante pentru rezultatul evaluarii si implicit la 
reducerea perioadei de evaluare §i a costurilor 
operatorilor economic!;
• limitarea numarului de clarificari solicitate in
cazul proiectelor finan^ate din fonduri europene, in 
situatia in care informatiile sau documentele prezentate 
de catre operatorii economic! sunt incomplete sau 
eronate sau in situatia in care lipsesc anumite documente 
- de regula se vor solicita clarificari cel mult de doua ori 
pentru fiecare faza a procesului de evaluare, dar, atunci 
cand in urma primirii raspunsurilor sunt necesare alte 
clarificari, acestea vor fi permise in cazuri excepfionale, 
cu respectarea principiilor tratamentului egal si al 
transparentei;
• extinderea obligatiei de publicare a modificarilor 
contractuale la nivel national pentru indeplinireaT

%
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conditiei favorizante „achiz4ii publice” - “Mecanisme 
eficiente de monitorizare a pietei achiziliilor pablice”, 
conditie necesara pentru viitoarea perioada de 
programare. Astfel, m SEAP, se vor publica informatii 
suplimentare fafa de cele permise de formularul standard 
JOUE, deoarece trebuie sa existe date certe despre 
executia contractMorde^Ili^tii7iirfimp real, respectiv" 
durata, pre| final sau motive de incetare a contractelor, 
date ce vor fi preluate in raportari analize de sistem;
• instituirea obligatiei de a publica in secfiunea 
dedicata din SEAP modificarile contractelor de achizitie 
publica/sectoriala/acordurilor-cadru, astfel incat sa 
rezulte durata §i pretul final la finalizarea sau incetarea 
acestora, dupa executia integrala a obligafiilor 
contractuale sau dupa incetarea contractelor din orice alt 
motiv, in scopul asigurarii transparentei indeplinirii 
condifiei favorizante achizi^ii publice;
• angajarea de personal suplimentar, pe perioada 
determinata, pentru proiecte de infrastructura finan^ate 
din fonduri europene, care sa sprijine procesul de 
evaluare, pentru a asigura incadrarea in termenele 
stabilite in calendarele achiz4iilor, calitatea §i rezultatul 
evaluarii, conform prevederilor Hotararii Guvemului nr. 
325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea condijiilor de infiinjare a posturilor in 
afara organigrame! si a criteriilor pe baza carora se 
stabile^te procentul de majorare salariala pentru 
activitatea prestata in proiecte fmantate din fonduri 
europene nerambursabile, publicata in Monitorul Oficial 
al Romanic!, Partea I, nr. 409 din 14 mai 2018, cu 
stabilirea de cerinte privind calificarea de experfi in 
achizitii publice sau persoane cu calificare si experienta 
relevante in domeniul obiectului achizitiei. In acest sens, 
se confera posibilitatea ca autorita^ile contractante sa 
angajaze personal de specialitate, in domenii de 
expertiza tehnica ce nu sunt acoperite de personalul 
autoritatilor contractante, care sa sprijine, prin raspuns la 
clarifies primite de la ofertanti, procesul de evaluare 
tehnica §i financiara a achizitiei publice. Se face astfel 
referire la categoria de exper^i in scopul clariflcarii 
cadrului legal aplicabil si stabilirii de cerinte privind 
calificarea de expert! in achizitii publice sau persoane cu 
calificare si experienta relevante in domeniul^o^^^lui
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achizitiei. Totodata, a fost precizata in mod explicit
Hotararea Guvemului nr. 325/2015, pentru ca
beneficiarii sa cunoasca prevederile legale aplicabile.
In vederea eficientizarii procedurilor de achizilii publice,
prin consultarea unei piete relevante pentru proiectele de
infrastructura se creeaza cadrul legal pentru
Teglefflent^^ ultefio^a^^unnato^lor as^ect^
a) aprobarea prin hot^are a Guvemului a
mecanismului pentru crearea §i utilizarea bazei de date
cu utilaje si echipamente de care pot dispune operatorii
economici care desfasoara activitati in domeniul» »
proiectelor de infrastructura - acest mecanism va 
permite verificarea disponibilitatii functionalitatii 
utilajelor §i echipamentelor de care dispun operatorii 
economici care desfasoara activitafi in domeniul 
proiectelor de infrastmctura.
De asemenea, prin solufiile propuse de proiectul de 
Ordonanfa de urgenta a Guvemului se urmareste 
clarificarea aspectelor legale de caracterul confidential al 
documentelor depuse de operatorii economici in cadrul 
propunerilor tehnice/financiare, in sensul in care 
autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvMui 
informafiile din propunerea tehnica §i/sd.u 
fundamentari/justificari de pret/cost transmise de 
operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca 
fiind confidenfiale intmcat sunt: date cu caracter 
personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt 
protejate de un drept de proprietate intelectuala. 
Caracteml confidential se aplica doar asupra 
datelor/informadilor indicate si dovedite ca fiind date cu 
caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt 
protejate de un drept de proprietate intelectuala. 
Referitor la regimul aplicabil serviciilor sociale din 
anexa 2 este necesara alinierea la prevederile directivelor 
prin abrogarea art. 68 alin. (2) si modificarea art. Ill din 
Legea nr. 98/2016.

Prin modificarea art. 207 se are in vedere evitarea unor 
blocaje in atribuirea contractelor cauzate de motive care 
exclud culpa autoritatii contractante si a operatorilor 
economici, fara a aduce atingere dispozifiilor 
directivelor europene, respectiv principiilor care<sgujla^ 
baza acestora. \
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Cu privire la organizarea derularea procedurii 
simplificate, au fost modificate art. 113 din Legea nr. 
98/2016 art. 126 din Legea nr. 99/2016 pentrucorelare 
cu art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 12 
alin. (2) din Legea nr. 99/2016.
Totodata, prin proiectul de act normativ, se propune 
■suplimentarea“^hemelor^e personal“^le celor ddua 
instance cu volum mare de activitate in materia 
achizitiilor publice - Curtea de Apel Bucuresti si 
Tribunalul Bucuresti - cu 25 de posturi de grefier, 15 
posturi alocate Cur^ii de Apel Bucuresti §i 10 posturi 
Tribunalului Bucuresti. Aceste posturi vor fi alocate 
exclusiv completurilor specializate in achizi^ii publice 
care solutioneaza cereri ce corespund tipurilor de actiuni 
prevazute de Legea nr. 101/2016, in special a celor care 
pun in discu^ie fonduri europene.
In situajia in care in bugetui ordonatorului principal de 
credite nu sunt prevazute fonduri pentru finanjarea 
posturilor respective, finan^area acestora se va realiza din 
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, 
pana la data rectific^ii bugetare.

Referitor la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice 
Intrucat in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de 
urgenfa a Guvernului nr. 68/2019, subordonarea ANAP 
s-a modificat, aceasta trecand la Secretariatul General al 
Guvernului si totodata avand in vedere cresterea 
volumului de munca precum si a responsabilitatilor 
personalului preconizate prin modificarile propuse in 
ceea ce priveste controlul ex ante al procedurilor de 
atribuire, astfel cum sunt dispuse prin textul proiectului 
de act normativ, este absolut necesara adoptarea unor 
masuri urgente privind salarizarea personalului ANAP . 
In consecinfa, eonsideram impetuos necesara 
modificarea actelor normative care reglementeaza 
salarizarea personalului bugetar, modificare esentiala 
pentru a evita crearea unor prejudicii majore 
personalului incadrat in ANAP, si implicit a unor 
disfunctionalitati in activitatea institutiei.
Modificarile propuse vizeaza mentinerea drepturilor 
salariale ale personalului ANAP la nivelul^anterdor 
subordonarii la Secretariatul General al
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Avand in vedere ca Ordonanfa de urgenta a Guvemului 
nr. 23/2020 pentru modificarea completarea unor acte 
normative cu impact asupra sistemului achizitiilor 
publice a fost declarata neconstitutionala in integralitatea 
sa pentru motive de neconstitutionalitate extrinseca, iar 
DeciziaCur];iiC6nstitu|imTaleTif72217202076^116^^1^ 
exceptia de neconstitutionalitate a Ordonanjei de urgenta 
a Guvemului nr.23/2020 a fost publicata in M. Of. nr. 
594 din data de 07 iulie 2020, este imperativ necesar a se 
promova un alt act normativ care sa reglementeze 
aspectele de interes din domeniul achizitiilor publice 
care in acest moment sunt suspendate de drept, in 
conformitate cu art. 147 alin. (1) §i (4) din Constitutia 
Romaniei. Prin adoptarea de urgenta a prezentului 
proiect de ordonanta de urgenfa se asigura continuitatea 
desfasur^ii activitafii de control ex-ante al procedurilor 
de atribuire a contractelor de achiz4ii publice si 
preintampina, totodata, aparifia unor blocaje/sincope in 
derularea procesului de achiz4ie publica.

Toate schimbarile preconizate sunt in concordan^a cu 
prevederile Strategic! Najionale in domeniul Achizitiilor 
Publice aprobata prin Hotararea Guvemului nr. 
901/2015.

3. Alte informatii Nu este cazul.

Secfiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

1^ Impactul asupra mediului 
concurential §i domeniului ajutoarelor 
de stat

Prin promovarea proiectului de act 
normativ se urmare^te cre^terea eficientei 
§i eficacitatii procesului de achizitie 
publica cu impact direct asupra cremi 
unui mediu concurential adecvat pe piata
achizitiilor publice.__________________
Prin promovarea proiectului de act 
normativ se urmare^te eficientizarea 
sistemului de achizitii publiegjj^^topapt

2. Impactul asupra mediului de afaceri
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direct asupra calita^ii derularii 
procedurilor de atribuire si asigurmi 
accesului imbunatafit al mediului de 
afaceri la contractele finantate din fonduri 
publice.

2^ Impactul asupra sarcinilor 
'administrative------------------------------

Proiectul de act normativ nu se refera la 
■■acesfsubrect:

2^. Impactul asupra intreprinderilor mici 
§i mijlocii

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

5. Alte informatii

Secfiunea a 4~a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidate atdt pe termen scurt, 

pentru anul curentf cat §ipe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -
Indicatori Urmatorii 4 aniAnul

curent
Media 
pe 5
am

1 32 4 5 6 7
1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigur^ilor sociale 
de stat:
(i) contribulii de asigurari
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2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
b) bugete locale
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

Impact financiar 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale

3.

4, Propuneri pentru acoperirea 
cre^terii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare»' -
6. Calcule detaliate privind 
flindamentarea modificarilorL-
veniturilor §i/sau a 
cheltuielilor bugetare
7. Alte informatii

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ;
a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a proiectului de act 
normativ;

a) Modificarea unor acte normative:
- Legea nr. 98/2016 privind achizifiile 

publice;
- Legea nr. 99/2016 privind achizitiile 

sectoriale;
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile 

de lucrari §i concesiunile de servicii;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile §i 

caile de atac in materie de atribuire a 
contractelor de achizijie pufilil^^a^ 
contractelor sectoriale gi a con't^telpf^^

25



concesiune de lucAi §i concesiune de 
servicii, precum pentru organizarea 
functionarea Consiliului National de 
Solu|ionare a Contesta^iilor;

- Ordonanfa de urgenta a Guvemului nr. 
13/2015 privind mfiintarea, organizarea si

“functidnarea” ApntiePNationale pentru 
Achizi^ii Publice;

- Ordonanta de urgenfa a Guvemului nr. 
98/2017 privind functia de control ex 
ante al procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de achizifie 
publica, a contractelor/acordurilor-cadru 
sectoriale §i a contractelor de concesiune 
de lucrm si concesiune de servicii.

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri 
publice

b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea implement^ii 
noilor dispozitii.
1^ Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legisla^ia in domeniul 
achiziliilor publice
a) impact legislativ - prevederi de 
modificare §i completare a cadrului 
normativ in domeniul achizitiilor 
publice, prevederi derogatorii;
b) norme cu impact la nivel 
operajional/tehnic 
electronice utilizate in desfa§urarea 
procedurilor de achizilie publica, 
unita^i centralizate de achizi^ii 
publice, structura organizatorica 
interna a autoritatilor contractante.

a) Proiectul de act normativ aduce 
modific^i §i completari actelor normative 
mentionate la pet. 1.

b) Proiectul de act normativ aduce 
modificari/complet&*i/abrogari 
normative menfionate la pet. 1.

sisteme actelor

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legisla^ia comunitara in 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare

Proiectul de act normativ este in 
conformitate cu prevederile legisla^iei 
europene in domeniu.

3. Masuri normative necesare aplicarii 
directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

4. Hotarari ale Curfli de Justilie a 
Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

5. Alte acte normative §i/sau 
documente internationale din care 
decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

Ma
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6. Alte informatii

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate tn vederea elabordriiproiectului de act normativ

Pfo^iectune act n5rmativ^ est^ supus 
dezbaterii publice, potrivit dispozi^iilor 
Legii nr. 52/2003 privind transparenja 
decizionala in administrajia publica, 
republicata.
Proiectul de act normativ este pus in 
consultare publica pe paginile web ale 
Guvernului Romaniei §i Agenl;iei 
Na^ionale pentru Achizi^ii Publice in data 
de 23.06.2020,

l7 "Tnformatii privind^ “ prbcFsur “de 
consultare 
neguvernamentale, institute de cercetare 
§i alte organisme implicate

organizatiicu

2. Fundamentarea alegerii organiza{iilor 
cu care a avut loc consultarea, precum §i 
a modului in care activitatea acestor 
organiza^ii este legata de obiectul 
proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

I-,
3. Consultarile organizate cu autoritatile 
administra^iei publice locale, in situa^ia 
in care actul normativ are ca obiect 
activita^i ale acestor autoritati, in 
condi^iile Hotararii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedurile de 
consultare a structurilor asociative ale 
autoritatilor administraliei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

W
7-

4. Consultarile des^§urate in cadrul 
consiliilor interministeriale, in 
conformitate cu prevederile Hot&'arii 
Guvernului nr, 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

5. Informapi privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Ap^are a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurentei___________

Proiectul de act normativ a fost avizat 
favorabil de Consiliul Legislativjrin 
avizul nr,672/2020.
_______________________________
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Consiliul Concuren|ei a transmis adresa 
nr.8862/08.07.2020.
Curtea de Conturi a transmis adresa 
nr.6327/MB/08.07.2020. 

e) Curtea de Conturi

6. Alte informatii

Secfiunea a 7-a
Activitdfi de informare publicdprivind elaborarea si implementarea proiectului

de act normativ

Proiectul de act normativ este supus 
dezbaterii publice, potrivit dispozitiilor 
Legii nr. 52/2003 privind transparen^a 
decizionala in administra^ia publica, 
republicata,
Proiectul de act normativ este pus in 
consultare publica pe paginile web ale 
Guvemului Romaniei §i Agen^iei 
Nationale pentru Achizitii Publice in data 
de 23.06.2020.

1. Informarea societa^ii civile cu privire 
la necesitatea elaborm^ii proiectului de 
act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

2. Informarea societalii civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului, in 
urma implementarii proiectului de act 
normativ, precum ^i efectele asupra 
sanatalii §i securitalii cetatenilor sau 
diversitatii biologice

3. Alte informatii

Secfiunea a 8-a 
Masuri de implementare

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

1. Masuri de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritajile administra^iei publice 
centrale §i/sau infiintarea unor noi

extindereaorgamsme 
componentelor institutiilor existente

sau

2. Alte informatii
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentm aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvemului privind modificarea completarea unor acte 
normative cu impact in domeniul achizitiilor publice, pe care il supunem Parlamentului 
spre adoptare.
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