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Către, 
BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, vă 
înaintăm, alăturat, Raportul comun înlocuitor asupra asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenta 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, trimis Comisiei pentru industrii şi servicii şi 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL.x 35 
din 18 februarie 2013. 
 Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
        
 
 

 
                               VICEPREŞEDINTE,                                VICEPREŞEDINTE, 
 
                                   Dumitru Chiriţă                                          Ciprian Nica     
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                   
Comisia pentru industrii                                                                                                                                                           Comisia juridică,  
           şi servicii                                                                                                                                           de disciplină şi imunităţi             
Bucureşti, 29.05.2013                                                                                                                                       Bucureşti, 29.05.2013                 
Nr.23/47/2013                                                                                                                                                                              Nr.31/202/2013 

 
RAPORT COMUN  ÎNLOCUITOR 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenta 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 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii şi 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta 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, trimisă cu adresa 
nr. PL -x  35 din 18 februarie 2013 şi înregistrată sub nr.23/47 din 19 februarie 2013, respectiv nr. 31/202 din 19 februarie 2013. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din             Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor  este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 12 februarie 2013, cu respectarea 
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 943 din 19 
noiembrie 2012. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 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 servicii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, prin adresa nr. 26/59 din 5 martie 2013, a 
avizat favorabil proiectul de Lege, cu amendamente. 

Comisia pentru politică economică, prin adresa nr. 21/38 a avizat favorabil proiectul de Lege. 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, prin adresa nr. 57 din 6 martie 2013, a avizat favorabil proiectul de Lege, cu 

amendamente. 
Comisia pentru tehnologia informaţiei, prin adresa nr. 36/37 a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
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               În conformitate cu  prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică şi Comisia pentru industrii 
şi servicii au dezbătut iniţiativă legislativă în şedinţa din 14 mai 2013, fiind invitaţi, din partea ANRMAP: dl. Mircea Fechet - vicepreşedinte şi 
dna Alexandra Mihai - director. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii celor 2 Comisii, s-a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de uregnţă a 
Guvernului Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta 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, cu 
amendamentele admise, astfel cum sunt redate în Anexa I la prezentul raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa II la prezentul 
raport. 

La şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii, au fost prezenţi 24 de deputaţi din cei 30 de membri, respectiv din numărul total de 
27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, la dezbateri au participat 24 deputaţi. 

În şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 29 mai 2013 s-a hotârât retrimiterea la comisii pentru întocmirea unui raport înlocuitor. 
În şedinţa şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii, au fost prezenţi 24 de deputaţi din cei 30 de membri, respectiv din numărul 

total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, la dezbateri au participat 24 deputaţi. 
În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii, s-a hotărât cu majoritate de 

voturi să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de uregnţă a 
Guvernului Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta 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, cu 
amendamentele admise, astfel cum sunt redate în Anexa I la prezentul raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa II la prezentul 
raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  
Prezentul raport înlocuieşte integral raportul comun depus în data de 15.05.2013.                               

 
 
                                   VICEPREŞEDINTE                                                                  VICEPREŞEDINTE,           
                                                      

                     Dumitru Chiriţă                                                                            Ciprian Nica            
 
 
                        SECRETAR,                                                                                SECRETAR,  
 
               Radu-Bogdan Ţîmpău                                                          Cătălin-Theodor NICOLESCU                                  
 

 
Consilier parlamentar,                                                                                                                                                                                            Consilier parlamentar, 
    Silvia Vlăsceanu                                                                                                                                                                                                          Iuliana Fuiorea 
Consultant parlamentar, 
Monica Tudor 
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          Anexa I 

                                                                                                                                                                                                                                                       
                               

A M E N D A M E N T E     A D M I S E  
 
 
 

Nr 
crt. 

Text OUG nr.77/2012  Text adoptat Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivaţia 

0 1  2 3 
1  L E G E 

privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2012 

pentru modificarea şi completarea 
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 

 

Nemodificat  

2  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.77 din 27 noiembrie 
2012 pentru modificarea şi 
completarea 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, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.827 din 10 decembrie 2012. 
 

Nemodificat  
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0 1  2 3 

3 Art. I Ordonanţa 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, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 

Art. I Ordonanţa 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, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
418 din 15 mai 2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Nemodificat  

4 1.Articolul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 1 Prezenta ordonanţă de urgenţă 
reglementează regimul juridic al 
contractului de achiziţie publică, al 
contractului de concesiune de lucrări 
publice şi al contractului de concesiune de 
servicii, procedurile de atribuire a acestor 
contracte, precum şi modalităţile de 
soluţionare a contestaţiilor formulate 
împotriva actelor emise în legătură cu 
aceste proceduri." 
 

Nemodificat Nemodificat  

5 2.La articolul 2 alineatul (2), litera f) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
" f)eficienţa utilizării fondurilor;" 
 

Nemodificat Nemodificat 
 

 

6 3.La articolul 3, litera f) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"f) contract de achiziţie publică - 
contractul, asimilat, potrivit legii, actului 

Nemodificat 
 
 
 

Nemodificat 
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0 1  2 3 
administrativ, care include şi categoria 
contractului sectorial, astfel cum este 
definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, 
încheiat în scris între una sau mai multe 
autorităţi contractante, pe de o parte, şi 
unul ori mai mulţi operatori economici, pe 
de altă parte, având ca obiect execuţia de 
lucrări, furnizarea de produse sau prestarea 
de servicii;" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 4.La articolul 3, după litera k) se 
introduce o nouă literă, litera k1), cu 
următorul cuprins: 
"k1) fişa de date - document al 
documentaţiei de atribuire ce cuprinde 
informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special cu privire la adresă 
- inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de 
contact, mijloace de comunicare, 
formalităţi care trebuie îndeplinite în 
legătură cu participarea la procedura de 
atribuire, dacă sunt solicitate de autoritatea 
contractantă, toate cerinţele minime de 
calificare, precum şi toate documentele 
care urmează să fie prezentate de 
ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi 
selecţie, instrucţiuni privind modul de 
elaborare şi de prezentare a propunerii 
tehnice şi financiare, informaţii detaliate şi 
complete privind criteriul de atribuire 
aplicat pentru stabilirea ofertei 
câştigătoare, instrucţiuni privind căile de 
atac prevăzute de lege, precum şi orice alte 
informaţii prevăzute de legislaţia în 
domeniu;" 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat  
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0 1  2 3 
 

8 5.La articolul 3, după litera s1) se 
introduce o nouă literă, litera s2), cu 
următorul cuprins: 
"s2) persoane cu funcţii de decizie - 
conducătorul autorităţii contractante, 
membrii organelor decizionale ale 
autorităţii contractante ce au legătură cu 
procedura de atribuire, precum şi orice 
alte persoane din cadrul autorităţii 
contractante ce pot influenţa conţinutul 
documentaţiei de atribuire şi/sau 
procedura de atribuire;" 
 

Nemodificat 
 

  

9 6.La articolul 8, după litera b) se 
introduce o nouă literă, litera b1), cu 
următorul cuprins: 
"b1) orice regie autonomă sau companie 
naţională/societate comercială cu capital 
integral ori majoritar deţinut de o autoritate 
contractantă, astfel cum este definită la lit. 
a), sau de către un alt organism de drept 
public;" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La articolul I punctul 6, litera 
b1) a articolului 8 se abrogă. 
 
Autori: Grup PNL 
Comisia pentru administraţie 
publică 
 

Este necesară 
eliminarea 
prevederilor întrucât 
încadrarea anumitor 
regii autonome/ 
companii 
naţionale/societăţi 
comerciale care îşi 
desfăşoară activitatea 
pe o piaţă 
concurenţială în 
categoria autorităţilor 
contractante conduce 
implicit la aplicarea 
procedurilor de 
atribuire reglementate 
de O.U.G. nr. 
34/2006. Astfel, 
există riscul ca prin 
aplicarea prevederilor 
O.U.G. nr. 34/2006 
activitatea curentă a 
entităţii să fie blocată. 
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0 1  2 3 
  

10 7.La articolul 9, literele c) şi c1) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"c) atribuirea, de către o entitate juridică 
fără calitate de autoritate contractantă, a 
unui contract de lucrări, în cazul în care se 
îndeplinesc în mod cumulativ următoarele 
condiţii: 
- respectivul contract este 
finanţat/subvenţionat în mod direct, în 
proporţie de mai mult de 50%, de către o 
autoritate contractantă; 
- valoarea estimată a respectivului contract 
este egală sau mai mare decât echivalentul 
în lei al sumei de 5.000.000 euro; 
 
c1) atribuirea, de către o entitate juridică 
fără calitate de autoritate contractantă, a 
unui contract de servicii, în cazul în care se 
îndeplinesc în mod cumulativ următoarele 
condiţii: 
- respectivul contract este 
finanţat/subvenţionat în mod direct, în 
proporţie de mai mult de 50%, de către o 
autoritate contractantă; 
- valoarea estimată a respectivului contract 
este egală sau mai mare decât echivalentul 
în lei al sumei de 200.000 euro;" 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 8.La articolul 13, litera d) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"d) se referă la prestarea de servicii 
financiare în legătură cu emiterea, 
cumpărarea, vânzarea sau transferul 
valorilor mobiliare ori al altor instrumente 
financiare, în special operaţii ale autorităţii 
contractante efectuate în scopul atragerii de 

Nemodificat 
 
 
 

Nemodificat 
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0 1  2 3 
resurse financiare şi/sau de capital, precum 
şi prestarea de servicii de către bănci 
centrale;" 
 

 
 
 
 

12  
 
 
Art. 15 (11)Prevederile prezentei ordonanţe 
de urgenţă nu se aplică pentru serviciile de 
cercetare şi descărcare de sarcini 
arheologice pentru patrimoniul arheologic 
şi siturile arheologice. Lucrările vor fi 
realizate de către Muzeul Naţional de 
Istorie a României şi de celelalte instituţii 
muzeale legal abilitate. 
 
(O.U.G nr.34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare) 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

3. La articolul I, după punctul 8 
se introduc trei noi puncte, 
punctele 81 - 83, cu următorul 
cuprins: 
”81. La articolul 15, alineatul (11) 
se abrogă. 
 
 Grup PNL 
Comisia pentru administraţie 
publică 
 
 
 
 
 
82. După articolul 16 se introduce 
un nou articol, articolul 161, cu 
următorul cuprins: 
«Art. 161. - Regiile autonome 
sau companiile 
naţionale/societăţile comerciale 
care nu se încadrează în 
prevederile art. 8 sau 9, dar al 
căror capital integral ori 
majoritar este deţinut de un 
organism al statului, pentru 
atribuirea contractelor de 
furnizare/ prestare de 
servicii/execuţie de lucrări a 
căror valoare estimată depăşeşte 
pragul prevăzut la art. 19 
trebuie să elaboreze norme 
procedurale interne care să 

Este necesară 
abrogarea acestui 
alineat întrucât o 
astfel de dispoziţie nu 
poate fi susţinută 
având în vedere faptul 
că această excepţie nu 
este prevăzută de 
legislaţia comunitară 
în domeniul 
achiziţiilor pubilce 
(directivele 
2004/18/CE şi 
2004/17/CE). Astfel, 
exceptarea de la 
respectarea legislaţiei 
achiziţiilor publice ar 
putea conduce la 
iniţierea procedurii de 
infringement de către 
Comisia Europeană. 
 
Având în vedere 
necesitatea eliminării 
prevederilor literei b1) 
a art.8 din OUG 
nr.34/2006 
concomitent cu 
conştientizarea 
faptului că, deşi nu le 
sunt aplicabile 
prevederile 
ordonanţei de 
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0 1  2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 19 Autoritatea contractantă 
achiziţionează direct produse, servicii sau 
lucrări, în măsura în care valoarea 
achiziţiei, estimată conform prevederilor 
secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu 
depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro 
pentru fiecare achiziţie de produse, servicii 
ori lucrări. Achiziţia se realizează pe bază 
de document justificativ. 
 
(O.U.G nr.34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare) 
 

asigure  respectarea principiilor 
nediscriminării şi egalităţii de 
tratament, transparenţei, 
proporţionalităţii şi 
recunoaşterii reciproce. 
Normele procedurale interne 
vor fi aprobate de către 
autoritatea tutelară.» 
 
Autori: Grup PNL 
Comisia pentru administraţie 
publică 
 
83. Articolul 19 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
«Art. 19. - Autoritatea 
contractantă achiziţionează direct 
produse, servicii sau lucrări, în 
măsura în care valoarea achiziţiei, 
estimată conform prevederilor 
secţiunii a 2-a a prezentului 
capitol, nu depăşeşte echivalentul 
în lei a 30.000 euro exclusiv 
T.V.A. pentru fiecare achiziţie de 
produse ori servicii, respectiv a 
100.000 euro exclusiv T.V.A. 
pentru fiecare achiziţie de lucrări. 
Achiziţia se realizează pe bază de 
document justificativ.»” 

 
Autori:Grup PNL 
Comisia pentru administraţie 
publică 
 
 
 
 

urgenţă, atunci când 
atribuie contracte 
defurnizare/prestare 
/execuţie regiile 
autonome sau 
companiile 
naţionale/societăţile 
comerciale care nu se 
încadrează în 
prevederile art. 8 sau 
art. 9, dar al căror 
capital integral ori 
majoritar este deţinut 
de un organism al 
statului, trebuie să 
respecte principiile 
prevăzute de Tratatul 
CE şi să respecte 
normele procedurale 
elaborate de 
organismul de stat 
care deţine capitalul 
integral ori majoritar. 
Este necesară 
creşterea pragului 
pentru achiziţia 
directă de la 
echivalentul în lei a 
15.000 euro, fără 
TVA, la echivalentul 
în lei a 30.000 euro 
fără TVA pentru 
produse şi servicii, 
respectiv a 100.000 
euro fără TVA pentru 
lucrări, pentru 
flexibilizarea 



 
11

0 1  2 3 
procesului de 
atribuire a 
contractelor de 
achiziţie publică şi 
pentru creşterea 
gradului scăzut de 
absorbţie a fondurilor 
europene.  
 

13 9.După articolul 19 se introduce un nou 
articol, articolul 191, cu următorul 
cuprins: 
"Art. 191 (1) În situaţia prevăzută la art. 19, 
autoritatea contractantă transmite în SEAP 
o notificare cu privire la achiziţia directă a 
cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei 
al sumei de 5.000 euro fără TVA, în cel 
mult 10 zile de la data primirii 
documentului justificativ ce stă la baza 
achiziţiei realizate. 
(2) Transmiterea notificării prevăzute la 
alin. (1) se va efectua în format electronic 
prin utilizarea aplicaţiei disponibile la 
adresa de internet www.e-licitatie.ro şi va 
cuprinde următoarele informaţii: 
a) denumirea şi datele de identificare ale 
operatorului economic; 
b) obiectul achiziţiei; 
c) codul CPV; 
d) valoarea achiziţiei; 
e) cantitatea achiziţionată; 
f) data realizării/atribuirii achiziţiei." 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

14 10.Articolul 20 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 20 (1) Autoritatea contractantă 
atribuie contractul de achiziţie publică prin 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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0 1  2 3 
aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă 
sau licitaţie restrânsă. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), 
autoritatea contractantă poate aplica 
celelalte proceduri prevăzute la art. 18 alin. 
(1), după caz, numai în circumstanţele 
specifice prevăzute la art. 94, art. 110 alin. 
(1), art. 122 sau art. 124." 
 

15 11.La articolul 28, după alineatul (6) se 
introduce un nou alineat, alineatul (7), 
cu următorul cuprins: 
"(7) În cazul contractelor de servicii 
aferente realizării investiţiilor publice 
şi/sau a lucrărilor de intervenţie asupra 
acestora, valoarea estimată cuprinde şi 
cuantumul aferent procentului de diverse şi 
neprevăzute, astfel cum acestea au fost 
definite de către proiectant în devizul 
general, prin raportarea acestui procent la 
valoarea estimată a contractului şi fără a 
aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), 
respectiv art. 252 lit. j)." 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 12.La articolul 29, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (21), 
cu următorul cuprins: 
"(21) Valoarea estimată cuprinde şi 
cuantumul aferent procentului de diverse şi 
neprevăzute, astfel cum acestea au fost 
definite de către proiectant în devizul 
general, prin raportarea acestui procent la 
valoarea estimată a contractului şi fără a 
aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), 
respectiv art. 252 lit. j)." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 13.La articolul 33, alineatul (2) se Nemodificat Nemodificat  
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modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Documentaţia de atribuire cuprinde: 
a) fişa de date; 
b) caietul de sarcini sau documentaţia 
descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată 
în cazul aplicării procedurii de dialog 
competitiv ori de negociere; 
c) informaţii referitoare la clauzele 
contractuale obligatorii." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 14.La articolul 33, după alineatul (2) se 
introduc două noi alineate, alineatele (3) 
şi (4), cu următorul cuprins: 
"(3) Cerinţele/Criteriile de calificare şi/sau 
selecţie, care se regăsesc în caietul de 
sarcini ori documentaţia descriptivă şi care 
nu sunt preluate în fişa de date/invitaţia de 
participare/anunţul de participare, sunt 
considerate clauze nescrise. 
(4) Orice factor de evaluare cuprins în 
documentaţia de atribuire, care nu se 
regăseşte în invitaţia de participare/anunţul 
de participare, este considerat clauză 
nescrisă." 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

19 15.Articolul 331 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 331 (1) Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice evaluează, înainte de 
transmiterea spre publicare a invitaţiei de 
participare/anunţului de participare, 
conformitatea cu legislaţia aplicabilă în 
domeniul achiziţiilor publice a 
documentaţiei de atribuire aferente 
contractelor de achiziţie publică care intră 
sub incidenţa prevederilor prezentei 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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ordonanţe de urgenţă, fără ca această 
evaluare să aibă în vedere caietul de sarcini 
sau documentaţia descriptivă, după caz. 
(2) În termen de maximum 10 zile de la 
data primirii documentaţiei în SEAP, 
Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice: 
a) emite autorităţii contractante acceptul în 
vederea iniţierii procedurii de atribuire; sau 
b) informează autoritatea contractantă 
asupra neconformităţilor constatate la 
nivelul documentaţiei de atribuire şi a 
motivului pentru care acestea nu sunt în 
concordanţă cu prevederile legale privind 
achiziţiile publice. 
(21) Documentaţia de atribuire retransmisă 
de autoritatea contractantă ca urmare a 
incidenţei prevederilor alin. (2) lit. b) este 
evaluată de către Autoritatea Naţională 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice în termen de maximum 
3 zile de la data repostării acesteia în 
SEAP. 
(3) Documentele transmise în SEAP de 
către autorităţile contractante vor fi 
semnate cu semnătură electronică extinsă, 
bazată pe un certificat calificat, eliberat de 
un furnizor de servicii de certificare 
acreditat. 
(4) Autoritatea contractantă încarcă în 
SEAP, odată cu documentaţia de atribuire, 
o declaraţie pe propria răspunderea 
reprezentantului legal ce va conţine datele 
de identificare ale persoanelor ce deţin 
funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante. Acest document nu are 



 
15

0 1  2 3 
caracter de document public." 
 

20 16.La articolul 431 alineatul (2), litera a) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"a) cuantumul garanţiei de participare, 
menţionat şi în invitaţia de 
participare/anunţul de participare, în sumă 
fixă ce nu poate depăşi 2% din valoarea 
estimată a contractului, dar nu mai puţin 
decât sumele prevăzute la art. 2781 alin. 
(1);" 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 

21 17.La articolul 49 alineatul (2), după 
litera b) se introduce o nouă literă, litera 
c), cu următorul cuprins: 
"c) erata la anunţul/invitaţia de participare 
ce modifică/completează informaţiile 
publicate în anunţul/invitaţia de 
participare." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 

22 18.După articolul 50 se introduce un nou 
articol, articolul 501 cu următorul 
cuprins: 
"Art. 501 (1) Eratele prevăzute la art. 49 
alin. (2) lit. c) se verifică de Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice în 
termen de două zile de la data primirii în 
SEAP. 
(2) Prevederile art. 49 alin. (3)-(7) se aplică 
în mod corespunzător. 
(3) Modificarea/Completarea criteriilor de 
calificare şi selecţie, în condiţiile prevăzute 
la art. 179 alin. (4), se face în mod 
obligatoriu prin publicarea unei erate şi cu 
prelungirea perioadei necesare elaborării 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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candidaturilor/ofertelor. 
(4) În cazul contractelor a căror valoare 
este egală sau mai mare decât pragurile 
valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), 
autoritatea contractantă publică orice 
modificare/completare a informaţiilor 
cuprinse în anunţul de participare, prin 
intermediul eratei, atât în SEAP, cât şi în 
JOUE. 
(5) Este interzisă modificarea/completarea 
informaţiilor cuprinse în invitaţia de 
participare/anunţul de participare prin 
intermediul clarificărilor şi fără publicarea 
unei erate." 
 

23 19.La articolul 51 alineatul (1), litera c) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"c) valoarea estimată a contractelor de 
lucrări, care urmează să fie atribuite în 
următoarele 12 luni, este egală sau mai 
mare decât echivalentul în lei al sumei de 
5.000.000 euro." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

 

24 20.La articolul 55, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene este obligatorie în toate 
situaţiile în care: 
a) autoritatea contractantă se încadrează în 
una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
a)-c), iar valoarea estimată a contractului 
de furnizare sau de servicii care urmează să 
fie atribuit este egală ori mai mare decât 
echivalentul în lei al sumei de 130.000 
euro; 
b) autoritatea contractantă se încadrează în 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
d) sau e), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare ori de servicii 
care urmează să fie atribuit este egală sau 
mai mare decât echivalentul în lei al sumei 
de 400.000 euro; 
c) valoarea estimată a contractului de 
lucrări care urmează să fie atribuit este 
egală sau mai mare decât echivalentul în lei 
al sumei de 5.000.000 euro." 
 

25 21. Alineatul (2) al articolului 57 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene este obligatorie în toate 
situaţiile în care: 
a) autoritatea contractantă se încadrează în 
una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
a)-c), iar valoarea contractului de furnizare 
sau de servicii care a fost atribuit este egală 
ori mai mare decât echivalentul în lei al 
sumei de 130.000 euro; 
b) autoritatea contractantă se încadrează în 
una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
d) sau e), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare ori de servicii 
care a fost atribuit este egală sau mai mare 
decât echivalentul în lei al sumei de 
400.000 euro; 
c) valoarea estimată a contractului de 
lucrări care a fost atribuit este egală sau 
mai mare decât echivalentul în lei al sumei 
de 5.000.000 euro." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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26 22. Alineatul (1) al articolului 58, se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 58 (1) În cazul atribuirii contractelor 
de publicitate media, cu o valoare estimată 
mai mare decât cea prevăzută la art. 19, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a 
publica un anunţ de participare şi un anunţ 
de atribuire în sistemul informatic de 
utilitate publică disponibil pe internet, la o 
adresă dedicată, precum şi pe pagina 
proprie de internet." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 

27 23.După articolul 691 se introduce un 
nou articol, articolul 692, cu următorul 
cuprins: 
"Art. 692 (1) Autoritatea contractantă 
precizează în fişa de date/invitaţia de 
participare/anunţul de participare numele 
persoanelor ce deţin funcţii de decizie în 
cadrul autorităţii contractante. 
(2) Autoritatea contractantă publică în 
SEAP denumirea şi datele de identificare 
ale ofertantului/candidatului/ofertantului 
asociat/subcontractantului/terţului 
susţinător, în termen de maximum 5 zile de 
la expirarea termenului-limită de depunere 
a candidaturilor/ofertelor, cu excepţia 
persoanelor fizice, pentru care se publică 
numai numele." 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

28 24.Articolul 72 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 72 (1) Autoritatea contractantă 
prelungeşte perioada pentru elaborarea 
ofertelor în cazul în care: 
a) acestea nu pot fi elaborate decât după 
vizitarea amplasamentelor sau după 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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consultarea la faţa locului a unor 
documente-anexă la caietul de sarcini; 
b) autoritatea contractantă nu are 
posibilitatea de a transmite documentaţia 
de atribuire sau răspunsul la solicitarea de 
clarificări în termenele-limită stabilite de 
prezenta ordonanţă de urgenţă, deşi a 
primit în timp util o solicitare în acest sens; 
c) perioada de timp stabilită potrivit art. 71 
nu este suficientă pentru elaborarea 
ofertelor şi/sau pentru pregătirea 
documentelor de calificare care sunt 
solicitate prin documentaţia de atribuire. 
(2) În oricare din situaţiile de la alin. (1), 
data-limită de depunere a ofertelor se 
decalează, prin publicarea unei erate, cu o 
perioadă suficientă, astfel încât orice 
operator economic interesat să dispună de 
un timp rezonabil necesar pentru obţinerea 
informaţiilor complete şi relevante pentru 
elaborarea ofertei." 
 

29 25. Alineatul (2) al articolului 79 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) În cazul în care operatorul economic 
nu a transmis solicitarea de clarificare în 
timp util, punând astfel autoritatea 
contractantă în imposibilitate de a respecta 
termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din 
urmă răspunde la solicitarea de clarificare 
în măsura în care se respectă, în mod 
cumulativ, următoarele: 
a) perioada necesară pentru elaborarea şi 
transmiterea răspunsului face posibilă 
primirea acestuia de către operatorii 
economici înainte de data-limită de 
depunere a ofertelor; 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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b) răspunsul nu modifică informaţiile deja 
publicate, nu afectează modul de elaborare 
a ofertelor şi nici nu devine necesară 
publicarea unei erate." 
 

 
 
 
 

30 26. După alineatul (2) al articolului 79,  
se introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins: 
"(3) Reprezintă abateri grave de la 
prevederile legislative în sensul art. 209 
alin. (1) lit. c) următoarele: 
a) cazul în care operatorul economic nu a 
transmis solicitarea de clarificare în timp 
util, punând astfel autoritatea contractantă 
în imposibilitate de a respecta termenul 
prevăzut la alin. (1), şi prin răspunsul la 
solicitarea de clarificare se modifică 
informaţiile deja publicate, se afectează 
modul de elaborare a ofertelor şi devine 
necesară publicarea unei erate; 
b) cazul în care autoritatea contractantă 
constată din oficiu că sunt necesare 
clarificări cu privire la documentaţia de 
atribuire şi prin clarificarea adusă se 
modifică informaţiile deja publicate, se 
afectează modul de elaborare a ofertelor şi 
devine necesară publicarea unei erate." 
 

Nemodificat 
 

4. La articolul I punctul 26, 
litera b) a alineatului (3) al 
articolului 79 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”b) cazul în care autoritatea 
contractantă constată din oficiu că 
sunt necesare clarificări cu privire 
la documentaţia de atribuire, fiind 
pusă în imposibilitate de a 
respecta termenul prevăzut la 
alin. (1),  şi prin clarificarea adusă 
se modifică informaţiile deja 
publicate, se afectează modul de 
elaborare a ofertelor şi devine 
necesară publicarea unei erate.” 

 
Autori: Grup PNL 
Comisia pentru administraţie 
publică 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este necesară 
modificarea pentru 
claritatea textului şi 
evitarea ambiguităţii. 
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31 27.Articolul 80 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
"Art. 80 Autoritatea contractantă deschide 
ofertele la data, ora şi adresa indicate în 
anunţul de participare sau în erată, dacă 
este cazul, cu excepţia situaţiei în care 
termenul de depunere a ofertelor a fost 
decalat în urma suspendării procedurii." 
 

Nemodificat Nemodificat  

32 28.La articolul 85, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alineatul (5), 
cu următorul cuprins: 
"(5) Prevederile art. 78 şi 79 se aplică în 
mod corespunzător, raportându-se la data-
limită de depunere a candidaturilor." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat  

33 29.La articolul 92, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) În cazul în care operatorul economic 
nu a transmis solicitarea de clarificare în 
timp util, punând astfel autoritatea 
contractantă în imposibilitatea de a 
respecta termenul prevăzut la alin. (1), 
aceasta din urmă va răspunde la solicitarea 
de clarificare în măsura în care se respectă, 
în mod cumulativ, următoarele: 
a) perioada necesară pentru elaborarea şi 
transmiterea răspunsului face posibilă 
primirea acestuia de către operatorii 
economici înainte de data-limită de 
depunere a ofertelor; 
b) răspunsul nu modifică informaţiile deja 
publicate/ transmise, nu afectează modul 
de elaborare a ofertelor şi nici nu devine 
necesară publicarea unei erate." 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat  
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34 30.La articolul 92, după alineatul (2) se 

introduce un nou alineat, alineatul (3), 
cu următorul cuprins: 
"(3) Reprezintă abateri grave de la 
prevederile legislative în sensul art. 209 
alin. (1) lit. c) următoarele: 
a) cazul în care operatorul economic nu a 
transmis solicitarea de clarificare în timp 
util, punând astfel autoritatea contractantă 
în imposibilitate de a respecta termenul 
prevăzut la alin. (1), şi prin răspunsul la 
solicitarea de clarificare se modifică 
informaţiile deja publicate, se afectează 
modul de elaborare a ofertelor şi devine 
necesară publicarea unei erate; 
b) cazul în care autoritatea contractantă 
constată din oficiu că sunt necesare 
clarificări cu privire la documentaţia de 
atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a 
respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi 
prin clarificarea adusă se modifică 
informaţiile deja publicate, se afectează 
modul de elaborare a ofertelor şi devine 
necesară publicarea unei erate." 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

35 31.La articolul 101, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul (4), 
cu următorul cuprins: 
"(4) Prevederile art. 78 şi 79 se aplică în 
mod corespunzător, raportându-se la data-
limită de depunere a candidaturilor." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

Nemodificat  

36 32.La articolul 116, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alineatul (5), 
cu următorul cuprins: 
"(5) Prevederile art. 78 şi 79 se aplică în 
mod corespunzător, raportându-se la data-

Nemodificat 
 
 
 
 

Nemodificat 
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limită de depunere a candidaturilor." 
 

 
 

37 33.La articolul 1192, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) În cazul în care operatorul economic 
nu a transmis solicitarea de clarificare în 
timp util, punând astfel autoritatea 
contractantă în imposibilitate de a respecta 
termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din 
urmă răspunde la solicitarea de clarificare 
în măsura în care se respectă, în mod 
cumulativ, următoarele: 
a) perioada necesară pentru elaborarea şi 
transmiterea răspunsului face posibilă 
primirea acestuia de către operatorii 
economici înainte de data-limită de 
începere a negocierilor; 
b) răspunsul nu modifică informaţiile deja 
publicate/ transmise, nu afectează modul 
de elaborare a ofertelor şi, după caz, nici 
nu devine necesară publicarea unei erate." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat  

38 34.La articolul 1192, după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat, alineatul (3), 
cu următorul cuprins: 
"(3) Reprezintă abateri grave de la 
prevederile legislative în sensul art. 209 
alin. (1) lit. c) următoarele: 
a) cazul în care operatorul economic nu a 
transmis solicitarea de clarificare în timp 
util, punând astfel autoritatea contractantă 
în imposibilitate de a respecta termenul 
prevăzut la alin. (1), şi prin răspunsul la 
solicitarea de clarificare se modifică 
informaţiile deja publicate şi se afectează 
modul de elaborare a ofertelor şi, după caz, 
devine necesară publicarea unei erate; 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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b) cazul în care autoritatea contractantă 
constată din oficiu că sunt necesare 
clarificări cu privire la documentaţia de 
atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a 
respecta termenul prevăzut la alin. (1), şi 
prin clarificarea adusă se modifică 
informaţiile deja publicate, se afectează 
modul de elaborare a ofertelor şi, după caz, 
devine necesară publicarea unei erate." 
 

39 35.Articolul 124 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 124 Peste pragul prevăzut la art. 19, 
autoritatea contractantă poate aplica 
procedura de cerere de oferte în cazul în 
care valoarea estimată, fără TVA, a 
contractului de achiziţie publică este mai 
mică decât echivalentul în lei al 
următoarelor praguri: 
a) pentru contractul de furnizare: 130.000 
euro; 
b) pentru contractul de servicii: 130.000 
euro; 
c) pentru contractul de lucrări: 5.000.000 
euro." 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat  

40 36.La articolul 150, litera d) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
"d) autoritatea contractantă atribuie fiecare 
contract ofertantului care a prezentat cea 
mai bună ofertă, pe baza criteriului de 
atribuire precizat în documentaţia de 
atribuire, în temeiul căruia a fost încheiat 
acordul-cadru." 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La articolul I punctul 36, 
litera d) a articolului 150 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
”d) autoritatea contractantă 
atribuie fiecare contract 
ofertantului care a prezentat cea 
mai bună ofertă, pe baza 
criteriului de atribuire precizat în 
documentaţia de atribuire.” 

 

 
 
 
 
Este necesară 
corelarea cu 
prevederile art. 32 
alin. (3) din Directiva 
2004/18/CE. 
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Autori: Grup PNL 
Comisia pentru administraţie 
publică 
 

41 37.La articolul 158, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Autoritatea contractantă stabileşte o 
dată-limită de depunere a ofertelor 
orientative care, raportată la data publicării 
anunţului de participare simplificat 
prevăzut la alin. (1), nu trebuie să fie mai 
devreme de: 
a) 15 zile, în cazul în care valoarea 
estimată, potrivit prevederilor art. 32, este 
egală sau mai mare decât echivalentul în lei 
al sumei de 130.000 euro; 
b) 5 zile, în cazul în care valoarea estimată, 
potrivit prevederilor art. 32, este mai mică 
decât echivalentul în lei al sumei de 
130.000 euro." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 

42 38.Articolul 163 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 163. În cazul contractelor de lucrări şi 
servicii care presupun prestaţii intelectuale, 
cum ar fi consultanţă, proiectare şi altele 
asemenea, nu pot face obiectul licitaţiei 
electronice acele aspecte ale ofertei care 
implică evaluarea unor elemente 
necuantificabile, respectiv care nu pot fi 
exprimate în cifre sau în procente." 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

43 39.Articolul 170 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 170. Ofertantul elaborează oferta în 
conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire şi indică în 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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cuprinsul acesteia care informaţii din 
propunerea tehnică şi/sau din propunerea 
financiară sunt confidenţiale, clasificate 
sau sunt protejate de un drept de 
proprietate intelectuală.". 
 

44 40.La articolul 179, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(4) Orice modificare şi/sau completare a 
criteriilor de calificare şi selecţie precizate 
potrivit alin. (3) conduce/conduc la 
anularea procedurii de atribuire, cu 
excepţia: 
a) modificărilor dispuse prin decizia 
Consiliului; 
b) modificărilor dispuse prin hotărâri ale 
instanţelor judecătoreşti; 
c) măsurilor de remediere dispuse de 
autoritatea contractantă în temeiul art. 2561 
alin. (3) şi art. 2563 alin. (1)." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 
 

45 41.La articolul 179, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alineatul (5), 
cu următorul cuprins: 
"(5) Orice modificare de natura celor 
permise potrivit prevederilor alin. (4) se 
realizează cu prelungirea perioadei de 
depunere a candidaturilor/ofertelor, astfel 
încât operatorii economici să beneficieze 
de un interval de timp suficient pentru 
pregătirea documentelor de calificare si/sau 
selecţie, respectiv, după caz, pentru 
elaborarea ofertelor." 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

46  
 
 

 
 
 

6. La articolul I, după punctul 
41 se introduc patru noi puncte, 
punctele  411  - 414, cu următorul 
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Art. 186 (2) În cazul în care 
ofertantul/candidatul îşi demonstrează 
situaţia economică şi financiară invocând şi 
susţinerea acordată, în conformitate cu 
prevederile alin. (1), de către o altă 
persoană, atunci acesta are obligaţia de a 
dovedi susţinerea de care beneficiază, de 
regulă, prin prezentarea unui angajament 
ferm al persoanei respective, încheiat în 
formă autentică, prin care aceasta 
confirmă faptul că va pune la dispoziţia 
ofertantului/candidatului resursele 
financiare invocate. Persoana care asigură 
susţinerea financiară nu trebuie să se afle în 
situaţia care determină excluderea din 
procedura de atribuire, conform 
prevederilor art. 180 şi ale art. 181 lit. a), 
c1) şi d). 
 
(O.U.G nr.34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare) 
 
 

 
 
 

 
 
 

Art. 190  (2) În cazul în care 
ofertantul/candidatul îşi demonstrează 
capacitatea tehnică şi profesională 
invocând şi susţinerea acordată, în 

 
 
 
 
 
 

___________ 
 
 

cuprins: 
”411. La articolul 186, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(2) În cazul în care 
ofertantul/candidatul îşi 
demonstrează situaţia economică 
şi financiară invocând şi 
susţinerea acordată, în 
conformitate cu prevederile alin. 
(1), de către o altă persoană, 
atunci acesta are obligaţia de a 
dovedi susţinerea de care 
beneficiază, de regulă, prin 
prezentarea unui angajament ferm 
al persoanei respective, prin care 
aceasta confirmă faptul că va pune 
la dispoziţia 
ofertantului/candidatului resursele 
financiare invocate. Persoana care 
asigură susţinerea financiară nu 
trebuie să se afle în situaţia care 
determină excluderea din 
procedura de atribuire, conform 
prevederilor art. 180 şi ale art. 181 
lit. a), c1) şi d). 
 
 
 
412. La articolul 190, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
«(2) În cazul în care 
ofertantul/candidatul îşi 
demonstrează capacitatea tehnică 
şi profesională invocând şi 

 
 
 
 
Avand in vedere 
posibilitatea 
declansarii procedurii 
de infringement de 
catre Comisia 
Europeana (cazul 
3728/12/MARK din 
sistemul EU PILOT), 
se impune eliminarea 
conditionarii legate 
de forma autentica a 
angajamentului ferm 
care se prezinta de 
catre tertul sustinator, 
aspect ce este 
considerat de Comisie 
a crea bariere in 
accesul la procesul de 
achizitii publice. 
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conformitate cu prevederile alin. (1), de 
către o altă persoană, atunci acesta are 
obligaţia de a dovedi susţinerea de care 
beneficiază, de regulă, prin prezentarea 
unui angajament ferm al persoanei 
respective, încheiat în formă autentică, 
prin care aceasta confirmă faptul că va 
pune la dispoziţia candidatului/ofertantului 
resursele tehnice şi profesionale invocate. 
Persoana care asigură susţinerea tehnică şi 
profesională nu trebuie să se afle în situaţia 
care determină excluderea din procedura de 
atribuire, conform prevederilor art. 180 şi 
ale art. 181 lit. a), c1) şi d).  

 
 

(O.U.G nr.34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

susţinerea acordată, în 
conformitate cu prevederile alin. 
(1), de către o altă persoană, 
atunci acesta are obligaţia de a 
dovedi susţinerea de care 
beneficiază, de regulă, prin 
prezentarea unui angajament ferm 
al persoanei respective, prin care 
aceasta confirmă faptul că va pune 
la dispoziţia 
candidatului/ofertantului resursele 
tehnice şi profesionale invocate. 
Persoana care asigură susţinerea 
tehnică şi profesională nu trebuie 
să se afle în situaţia care 
determină excluderea din 
procedura de atribuire, conform 
prevederilor art. 180 şi ale art. 181 
lit. a), c1) şi d).  
 
 
Autor: Dep.Daniel Zamfir - PNL 
 
 
413. După articolul 193 se 
introduce un nou articol, 
articolul 1931, cu următorul 
cuprins: 
«Art. 1931. - Certificarea 
respectării standardelor de 
asigurare a calităţii nu poate 
face obiectul susţinerii acordate 
de către o altă persoană.»” 
 
Autor: Dep.Rodin Traicu – PSD 
 
414. După articolul 196 se 
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__________ 
 

introduce un nou articol, 
articolul 1961, cu următorul 
cuprins: 
«Art. 1961. - Certificarea 
respectării standardelor de 
protecţie a mediului nu poate 
face obiectul susţinerii acordate 
de către o altă persoană.»” 
 
Autor: Dep.Rodin Traicu – PSD 
 

47 42.La articolul 200, alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"Art. 200 (1) În termen de 25 de zile de la 
data deschiderii ofertelor, autoritatea 
contractantă stabileşte oferta câştigătoare, 
pe baza criteriului de atribuire precizat în 
invitaţia de participare/anunţul de 
participare şi în documentaţia de atribuire, 
dacă oferta respectivă îndeplineşte toate 
condiţiile de admisibilitate care rezultă din 
documentaţia de atribuire şi actele anexate. 
 
(2) În cazuri temeinic motivate, autoritatea 
contractantă poate prelungi o singură dată 
perioada de evaluare, cu excepţia situaţiilor 
în care autoritatea contractantă reevaluează 
ofertele ca urmare a unei decizii a 
Consiliului, a unei hotărâri judecătoreşti 
sau a recomandărilor observatorilor 
Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea 
Achiziţiilor Publice." 
 

Nemodificat 
 
 

Nemodificat 
 

 

48 43.La articolul 200, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul (4), 
cu următorul cuprins: 
"(4) Prelungirea perioadei de evaluare se 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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aduce la cunoştinţa operatorilor economici 
implicaţi, în termen de maximum două zile 
de la expirarea termenului prevăzut la alin. 
(1)." 
 

49 44.La articolul 202, alineatul (11) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 
"(11) O ofertă prezintă un preţ aparent 
neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce 
urmează a fi furnizat, executat sau prestat, 
atunci când preţul ofertat, fără TVA, 
reprezintă mai puţin de 70% din valoarea 
estimată a contractului respectiv ori, în 
cazul în care în procedura de atribuire 
sunt cel puţin 5 oferte care nu sunt 
considerate inacceptabile şi/sau 
neconforme, atunci când preţul ofertat 
reprezintă mai puţin de 85% din media 
aritmetică a ofertelor calculată fără a se 
avea în vedere propunerea financiară 
cea mai mică şi propunerea financiară 
cea mai mare." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. La articolul I punctul 44, 
alineatul (11) al articolului 202 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
”(11) O ofertă prezintă un preţ 
aparent neobişnuit de scăzut în 
raport cu ceea ce urmează a fi 
furnizat, executat sau prestat, 
atunci când preţul ofertat, fără 
TVA, reprezintă mai puţin de 
80% din valoarea estimată a 
contractului respectiv.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50  
 
 

_________ 
 
 
 
Art.203.-(1) Atunci când autoritatea 
contractantă constată că o ofertă are un preţ 
aparent neobişnuit de scăzut deoarece 
ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, 
oferta respectivă poate fi respinsă pe acest 

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

8. La articolul I, după punctul 
44 se introduce un nou punct, 
punctul 441 cu următorul 
cuprins: 
”441. La articolul 203, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
«Art. 203. - (1) Atunci când 
autoritatea contractantă constată 
că o ofertă are un preţ aparent 
neobişnuit de scăzut deoarece 
ofertantul beneficiază de un ajutor 
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temei numai dacă, în urma clarificărilor 
solicitate, ofertantul este în imposibilitate 
de a demonstra, într-o perioadă de timp 
rezonabil stabilită de autoritatea 
contractantă, că ajutorul de stat a fost 
acordat în mod legal. 
 
(O.U.G nr.34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare) 
 
 

de stat, oferta respectivă poate fi 
respinsă pe acest temei numai 
dacă, în urma clarificărilor 
solicitate, ofertantul este în 
imposibilitate de a demonstra, 
într-o perioadă de timp stabilită de 
autoritatea contractantă şi care nu 
poate fi mai scurtă de 3 zile, că 
ajutorul de stat a fost acordat în 
mod legal.»” 

 
Autor: Dep. Ion DINITA– PC 
 

51 45.La articolul 205, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alineatul (11), 
cu următorul cuprins: 
"(11) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(1), în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (5), 
art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), 
termenele de aşteptare se raportează la 
valoarea estimată a fiecărui lot, publicată în 
invitaţia de participare/anunţul de 
participare." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 

52 46.La articolul 209 alineatul (4), litera a) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"a) criteriile de calificare şi selecţie şi/sau 
criteriul de atribuire sau factorii de 
evaluare prevăzuţi în cadrul invitaţiei de 
participare/anunţului de participare, 
precum şi în documentaţia de atribuire au 
fost modificate/ modificaţi, cu excepţia 
situaţiilor prevăzute la art. 179 alin. (4);" 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 

 
 
 
 
 

53 47.La articolul 209 alineatul (4), după 
litera b) se introduc două noi litere, 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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literele c) şi d), cu următorul cuprins: 
"c) deciziile luate de autoritatea 
contractantă în procesul de evaluare a 
ofertelor au la bază cerinţe/criterii de 
calificare şi/sau selecţie ce nu se regăsesc 
în fişa de date/invitaţia de 
participare/anunţul de participare; 
d) orice situaţie reglementată expres de 
prezenta ordonanţă de urgenţă." 
 

54 48.La articolul 213 alineatul (1), după 
litera c) se introduce o nouă literă, litera 
c1), cu următorul cuprins: 
"c1) erata, dacă este cazul;" 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 

55 49.La articolul 213, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (3), 
cu următorul cuprins: 
"(3) În cazul în care atribuirea contractului 
de achiziţie publică se face pe loturi, 
raportul procedurii de atribuire poate fi 
elaborat şi pentru fiecare lot în parte." 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

56 50.La articolul 215, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 215(1) Dosarul achiziţiei publice are 
caracter de document public, în forma în 
care se află la momentul solicitării 
accesului la informaţiile din cuprinsul 
acestuia. Accesul persoanelor la aceste 
informaţii se realizează cu respectarea 
termenelor şi procedurilor prevăzute de 
reglementările legale privind liberul acces 
la informaţiile de interes public şi nu poate 
fi restricţionat decât în măsura în care 
aceste informaţii sunt confidenţiale, 
clasificate sau protejate de un drept de 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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proprietate intelectuală, potrivit legii." 
 

57 51.La articolul 223, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene este obligatorie pentru 
contractul de concesiune de lucrări publice, 
în situaţiile în care valoarea estimată a 
acestuia este egală sau mai mare decât 
echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 
euro." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 

58 52.La articolul 227, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 227(1) În cazul în care concesionarul 
nu are calitatea de autoritate contractantă în 
sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta, 
atunci când atribuie un contract de lucrări 
sau de servicii unei terţe părţi, publică un 
anunţ de participare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, în SEAP şi, opţional, în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a, Achiziţii publice, în toate situaţiile în 
care valoarea estimată a contractului care 
urmează să fie atribuit este egală sau mai 
mare decât echivalentul în lei al sumei de 
5.000.000 euro, cu excepţia cazurilor 
prevăzute la art. 122. Determinarea valorii 
estimate a contractului se realizează 
conform regulilor prevăzute la art. 23 şi la 
cap. II secţiunea a 2-a." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 

59 53.La articolul 2562, după alineatul (1) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(11), cu următorul cuprins: 
"(11) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(1), în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (5), 

Nemodificat 
 
 
 
 

Nemodificat 
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art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), 
termenele prevăzute la alin. (1) se 
raportează la valoarea estimată a fiecărui 
lot, publicată în invitaţia de 
participare/anunţul de participare." 
 

 
 
 
 
 

60 54.La articolul 257, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(4) În ceea ce priveşte deciziile sale, 
Consiliul este independent şi nu este 
subordonat niciunei autorităţi sau instituţii 
publice." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 

61 55.La articolul 263, alineatul (7) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(7) Evaluarea performanţelor individuale 
profesionale ale membrilor Consiliului se 
realizează potrivit regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului, 
aprobat prin hotărâre a Guvernului, având 
la bază următoarele două criterii obligatorii 
de evaluare: 
a) ponderea deciziilor casate; 
b) consecvenţa în aplicarea unitară a 
dispoziţiilor în materia achiziţiilor 
publice." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 

62 56.La articolul 264 alineatul (3), după 
litera c) se introduce o nouă literă, litera 
c1), cu următorul cuprins: 
"c1) dacă în cadrul aceleiaşi proceduri de 
atribuire au soluţionat o altă contestaţie;" 

Nemodificat 
 
 
 
 

 Nemodificat 
 
 
 
 
 

 

63 57.La articolul 273, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 273(1) Contestaţiile formulate în 
cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire vor 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 



 
35

0 1  2 3 
fi conexate de către Consiliu pentru a se 
pronunţa o soluţie unitară." 
 

64 58.Alineatul (6) al articolului 275 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(6) Părţile pot fi reprezentate de avocaţi 
sau de consilieri juridici şi pot depune 
concluzii scrise în cursul procedurii. De 
asemenea, părţile pot solicita să depună 
concluzii oral în faţa Consiliului, fără ca 
prin aceasta să fie afectate termenele 
prevăzute la art. 276." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 

 

65 59.La articolul 276, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 276 (1) Consiliul soluţionează pe 
fond contestaţia în termen de 20 de zile de 
la data primirii dosarului achiziţiei publice 
de la autoritatea contractantă, respectiv în 
termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei 
excepţii care împiedică analiza pe fond a 
contestaţiei, potrivit art. 278 alin. (1). În 
cazuri temeinic justificate, termenul de 
soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit 
o singură dată cu încă 10 zile." 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 
 

 

66 60.La articolul 278, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(4) În cazul în care Consiliul admite 
contestaţia şi dispune luarea unor măsuri 
de remediere a actului atacat, precizează şi 
termenul în care aceasta trebuie dusă la 
îndeplinire, care nu va fi mai scurt decât 
termenul de exercitare a căii de atac 
împotriva deciziei Consiliului, aşa cum 
este prevăzut la art. 281 alin. (1)." 
 

Nemodificat Nemodificat 
 
 
 
 

 

 



 
36

0 1  2 3 
67 61.Articolul 2781 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
"Art. 2781(1) În măsura în care Consiliul 
respinge pe fond contestaţia, autoritatea 
contractantă va reţine contestatorului din 
garanţia de participare în raport cu valoarea 
estimată a contractului următoarele sume: 
a) peste pragul prevăzut la art. 19 şi până la 
420.000 lei inclusiv - 1% din această 
valoare; 
b) între 420.001 lei şi 4.200.000 lei 
inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce 
depăşeşte 420.001 lei; 
c) între 4.200.001 lei şi 42.000.000 lei 
inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce 
depăşeşte 4.200.001 lei; 
d) între 42.000.001 lei şi 420.000.000 lei 
inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce 
depăşeşte 42.000.001 lei; 
e) între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 
lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea 
ce depăşeşte 420.000.001 lei; 
f) peste 4.200.000.001 lei -19.320 lei + 
0,00001% din ceea ce depăşeşte 
4.200.000.001 lei. 
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul 
în care contestatorul renunţă la contestaţie. 
(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) nu vor fi 
aplicabile în măsura în care renunţarea la 
contestaţie a fost realizată ca urmare a 
adoptării de către autoritatea contractantă a 
măsurilor de remediere necesare, în 
condiţiile art. 2563 alin. (1). 
(4) În măsura în care instanţa competentă 
admite plângerea formulată împotriva 
deciziei Consiliului de respingere a 
contestaţiei, autoritatea contractantă are 

Nemodificat Nemodificat 
 

 



 
37

0 1  2 3 
obligaţia de a returna contestatorului 
sumele prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 
zile de la data pronunţării deciziei instanţei 
de judecată. 
(5) În măsura în care instanţa competentă 
admite plângerea formulată împotriva 
deciziei Consiliului prin care a fost admisă 
plângerea, respingând pe fond contestaţia, 
autoritatea contractantă va reţine sumele 
prevăzute la alin. (1)." 
 

68 62.La articolul 279, alineatele (3) şi (4) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(3) Decizia Consiliului, adoptată potrivit 
alin. (1), va fi motivată şi comunicată în 
scris părţilor în termen de 3 zile de la 
pronunţare. 
(4) Decizia motivată se publică în termen 
de 5 zile de la pronunţare pe pagina de 
internet a Consiliului, în cadrul buletinului 
oficial, fără referire la datele de identificare 
a deciziei şi ale părţilor, la datele cu 
caracter personal, precum şi la acele 
informaţii pe care operatorul economic le 
precizează în oferta sa ca fiind 
confidenţiale, clasificate sau protejate de 
un drept de proprietate intelectuală." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 

 

69 63.La articolul 279, după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alineatul (6), 
cu următorul cuprins: 
"(6) Decizia motivată se publică de către 
autoritatea contractantă în SEAP în termen 
de 5 zile de la data primirii, fără referire la 
datele de identificare a deciziei şi ale 
părţilor, la datele cu caracter personal, 
precum şi la acele informaţii pe care 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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operatorul economic le precizează în oferta 
sa ca fiind confidenţiale, clasificate sau 
protejate de un drept de proprietate 
intelectuală.” 
 

70 64.La articolul 280, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) În cazul în care termenul prevăzut de 
art. 278 alin. (4) nu este respectat de 
autoritatea contractantă, se aplică 
conducătorului unităţii care nu a efectuat 
toate demersurile necesare pentru ducerea 
la îndeplinire a deciziei Consiliului sau 
persoanei obligate sancţiunea prevăzută la 
art. 294 alin. (2)." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 

71 65.La articolul 280, alineatul (4) se 
abrogă. 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

72 66.La articolul 281, alineatele (1) şi (3) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"Art. 281 (1) Deciziile Consiliului privind 
soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de 
către autoritatea contractantă şi/sau de către 
orice persoană vătămată, în sensul art. 255 
alin. (2), cu plângere la instanţa 
judecătorească prevăzută la art. 283 alin. 
(1), în termen de 10 zile de la comunicare, 
atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de 
netemeinicie. 
(3) Persoana care formulează plângerea 
împotriva deciziei pronunţate de Consiliu 
comunică, în termenul prevăzut la alin. (1), 
o copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor 
doveditoare, fără referire la acele 
informaţii pe care operatorul economic le 
precizează în oferta sa ca fiind 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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confidenţiale, clasificate sau protejate de 
un drept de proprietate intelectuală, şi 
părţilor care au fost implicate în procedura 
de contestare în faţa Consiliului, depunând 
dovada de comunicare în faţa instanţei 
până la primul termen de judecată." 
 

73 67.La articolul 285, după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alineatul (6), 
cu următorul cuprins: 
"(6) Hotărârea motivată pronunţată de 
instanţă va fi înaintată, în copie, în termen 
de 15 zile de la data redactării, către 
Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice, care o publică în 
SEAP, fără referire la datele de identificare 
a deciziei şi ale părţilor, la datele cu 
caracter personal, precum şi la acele 
informaţii pe care operatorul economic le 
precizează ca fiind confidenţiale, 
clasificate sau protejate de un drept de 
proprietate intelectuală." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 

74 68.La articolul 286, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 286(1) Procesele şi cererile privind 
acordarea despăgubirilor pentru repararea 
prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii 
de atribuire, precum şi cele privind 
executarea, nulitatea, anularea, 
rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea 
unilaterală a contractelor de achiziţie 
publică se soluţionează în primă instanţă de 
către secţia de contencios administrativ şi 
fiscal a tribunalului în circumscripţia 
căruia se află sediul autorităţii 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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contractante." 
 

75 69.La articolul 28710 alineatul (1), după 
litera c) se introduce o nouă literă, litera 
d), cu următorul cuprins: 
"d) în alte cazuri prevăzute de lege." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 

 

76 70.La articolul 28712, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), 
publicarea anunţului şi în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene nu este necesară în 
următoarele situaţii: 
a) autoritatea contractantă se încadrează în 
una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
a)-c), iar valoarea estimată a contractului 
de furnizare ori de servicii care urmează să 
fie atribuit este mai mică decât echivalentul 
în lei al sumei de 130.000 euro; 
b) autoritatea contractantă se încadrează în 
una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
d) sau e), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare sau de servicii 
care urmează să fie atribuit/încheiat este 
mai mică decât echivalentul în lei al sumei 
de 400.000 euro; 
c) valoarea estimată a contractului de 
lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat 
este mai mică decât echivalentul în lei al 
sumei de 5.000.000 euro." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 

77 71.La articolul 28716, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 28716(1) Hotărârea pronunţată în 
primă instanţă poate fi atacată numai cu 
recurs, în termen de 5 zile de la 
comunicare. Recursul se judecă de Secţia 

Nemodificat 
 
 

Nemodificat 
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contencios administrativ şi fiscal a curţii de 
apel." 
 

78 72.La articolul 28716, alineatul (2) se 
abrogă. 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

79  
 

____________ 
 

 9. La articolul I, după punctul 
72 se introduce un nou punct, 
punctul 721, cu următorul 
cuprins: 
„721. După articolul 288 se 
introduce un nou articol, 
articolul 2881, cu următorul 
cuprins: 
«Art. 2881. - Părţile pot conveni 
ca litigiile în legătură cu 
executarea contractelor 
reglementate de prezenta 
ordonanţă de urgenţă să fie 
soluţionate prin arbitraj.»” 
 
Autori: Comisia juridică de 
disciplină şi imunităţi 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 

80 73. La articolul 293, litera k) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
,,k) aplicarea unor factori de evaluare ce nu 
reflectă avantaje pentru autoritatea 
contractantă; 

Nemodificat 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

 

81 74.La articolul 293, după litera l) se 
introduce o nouă literă, litera l1), cu 
următorul cuprins: 
"l1) netransmiterea notificării prevăzute 
la art. 191;" 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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82 75.La articolul 293, litera m) se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 
"m) încălcarea dispoziţiilor art. 295 alin. 
(5);" 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

83 76.Articolul 294 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 294(1) Contravenţia prevăzută la art. 
293 lit. l1) se sancţionează cu amendă de la 
2.000 lei la 5.000 lei. 
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. 
e1), f), n), u) şi v) se sancţionează cu 
amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. 
 
 
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. 
a), c), k), m1), q), s), t) şi w) se 
sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 
80.000 lei. 
 
(4) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. 
b), d), e), g), h), i), j), j1), l), m), o) p) şi r) 
se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei 
la 100.000 lei. 
(5) Amenzile pentru săvârşirea 
contravenţiilor de la art. 293 pot fi aplicate 
atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor 
juridice. 
(6) Contravenientul persoană fizică şi/sau 
juridică poate achita în termen de cel mult 
48 de ore de la data încheierii procesului-
verbal ori, după caz, de la data comunicării 
acestuia jumătate din minimul amenzilor 
prevăzute la art. 294 alin. (1)-(4). 
(7) Prin derogare de la prevederile art. 8 
alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al 

 9. La articolul I punctul 76, 
alineatele (2) şi (3) ale articolul 
294 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
"(2) Contravenţiile prevăzute la 
art. 293 lit. f), i1), n), u) şi v) se 
sancţionează cu amendă de la 
20.000 lei la 40.000 lei. 
 
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 
293 lit. c), k), m1), q), s), t) şi w) 
se sancţionează cu amendă de la 
40.000 lei la 80.000 lei.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 
 
 

Este necesară 
modificarea 
cuantumului 
amenzilor aplicate 
pentru săvârşirea unor 
contravenţii aferente 
contractelor de 
achiziţie publică a 
căror valori estimate 
sunt situate sub 
pragurile europene 
prevăzute pentru 
aplicarea procedurilor 
reglementate de 
Directivele 
2004/17/CE şi 
2004/18/CE, astfel 
încât să se păstreze o 
proporţie echitabilă 
între valoarea 
contractului şi 
valoarea amenzii şi să 
fie respectat 
principiul 
proporţionalităţii. 
 
Este necesară 
eliminarea dublei 
sancţiuni pentru 
aceeaşi faptă, 
respectiv amenda 
aplicată de ANRMAP 
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contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
sumele provenite din amenzile prevăzute la 
art. 294 alin. (1)-(4) aplicate persoanelor 
fizice se fac integral venit la bugetul de 
stat." 
 

şi corecţia financiară 
stabilită prin O.U.G. 
nr. 66/2011. 
 

84  
 
 
 

_______ 

 
 
 
 

_______ 

11. La articolul I punctul 76, 
după alineatul (3) al articolului 
294, se introduc două noi 
alineate, alineatele (31) şi (32), cu 
următorul cuprins: 
„(31) Contravenţia prevăzută la 
art. 293 lit. a) se sancţionează cu 
amendă de la 50.000 lei la 
100.000 lei. 
 
(32) Contravenţia prevăzută la 
art. 293 lit. e1) se sancţionează 
cu amendă de la 20.000 lei la 
100.000 lei.” 
 
 
12. La articolul I punctul 76, 
după alineatul (7) al articolului 
294, se introduc trei noi alineate, 
alineatele               (8 ) - (10 ),   cu 
următorul cuprins: 
„(8) Pentru contractele a căror 
valoare estimată este mai mică 
decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 55 alin. (2), 
amenda prevăzută ca sancţiune 
pentru săvârşirea 
contravenţiilor prevăzute la art. 
293 reprezintă 50% din sumele 

Se impune majorarea 
cuantumului amenzii 
contravenţionale 
pentru situaţia în care 
autoritatea 
contractantă divizează 
contractul de achiziţie 
publică, în condiţiile 
în care pragurile 
pentru achiziţia 
directă vor creşte. 
 
Este nevoie de o plajă 
mai mare între 
amenda minimă şi cea 
maximă pentru a se 
putea cuantifica 
pericolul social 
funcţie de situatia de 
fapt (transmiterea 
anunţului de atribuire 
cu intârziere mică 
versus întârzieri mari, 
versus netransmiterea 
anunţului de 
atribuire). 
Marja mare dintre 
limita minimă şi 
maximă este o măsură 
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prevăzute la alin. (2), (3), (32) şi 
(4) . Prevederile alin. (31) rămân 
aplicabile. 
 
(9) În cazul contractelor 
finanţate din fonduri europene 
şi/sau din fonduri publice 
naţionale aferente acestora, cu 
excepţia achiziţiilor derulate de 
beneficiarii Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală 
2007-2013, prevederile alin.(1)-
(8) se aplică doar 
contravenţiilor care nu 
constituie abatere potrivit 
anexei la Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea 
şi sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor naţionale 
aferente acestora, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 142/2012, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  
 
(10) În cazul prevăzut la alin.(9), 
constatările Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea 
şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice, ca urmare a acţiunii de 
supraveghere a modului de 
atribuire a contractului de 
achiziţie publică, sunt 
transmise, spre valorificare, 

binevenită, însă 
trebuie avut în vedere 
la stabilirea acestor 
limite faptul că 
pericolul social în 
cazul contravenţiei 
reglementate de art. 
293 lit. e1) este mică, 
şi în cazuri absurde, 
în momentul de faţă, 
valoarea amenzii ar 
putea fi mai mare 
decât achiziţia la care 
nu s-a publicat/ s-a 
publicat cu întârziere 
anunţul de atribuire. 
De ex. la un contract 
de 16.000 de euro, 
amenda 
contravenţională ar 
putea fi şi de 20.000 
de euro (100.000 lei). 
Din acest motiv se 
impune a fi stabilite 
anumite limite 
speciale pentru 
achiziţiile reduse ca 
valoare - tocmai 
pentru a respecta 
principiul 
proporţionalităţii 
sancţiunii cu fapta 
săvârşită. 
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autorităţilor cu competenţe în 
gestionarea fondurilor 
europene.” 
 
Autor: Grup PNL 
Comisia pentru administraţie 
publică 
 

85 77.La articolul 295, după alineatul (4) se 
introduc două noi alineate, alineatele (5) 
şi (6), cu următorul cuprins: 
"(5) Autoritatea contractantă pune la 
dispoziţia persoanelor precizate la alin. (1) 
documentele solicitate şi le permite accesul 
la sediul acesteia. 
(6) Procedura de supraveghere prevăzută la 
art. 3 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea 
şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 
111/2006, cu modificările ulterioare, se 
desfăşoară în conformitate cu regulamentul 
aprobat prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea 
şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

86  
 

________ 

 
 

________ 

11.La articolul I după punctul 
77 se introduce un nou punct, 
punctul 771 , cu următorul 
cuprins: 
”771 . Articolul 2961 se abrogă.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
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87 78.La articolul 2961 alineatul (1), partea 

introductivă se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 2961(1) Fără a aduce atingere 
prevederilor art. 294 şi în măsura în care un 
operator economic nu a utilizat o cale de 
atac în acest sens, Autoritatea Naţională 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice poate solicita instanţei 
de judecată, în condiţiile legii, constatarea 
nulităţii absolute a contractelor, pentru 
următoarele motive:" 
Nemodificat 
 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. La articolul I, punctele 78 – 
81 se abrogă. 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 
 
 

 

88 79.La articolul 2961 alineatul (1), litera 
g) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„g) nerespectarea/modificarea criteriilor de 
calificare şi/sau selecţie şi/sau a factorilor 
de evaluare prevăzute/prevăzuţi în cadrul 
invitaţiei de participare/anunţului de 
participare, cu excepţia situaţiilor 
prevăzute la art. 179 alin. (4);” 
 

Nemodificat 
 

  

89 80.La articolul 2961, după litera h) se 
introduce o nouă literă, litera i), cu 
următorul cuprins: 
„i) deciziile luate de autoritatea 
contractantă în procesul de evaluare a 
ofertelor au avut la bază cerinţe/criterii de 
calificare şi/sau selecţie ce nu se regăsesc 
în fişa de date/anunţul de 
participare/invitaţia de participare.” 
 

Nemodificat 
 

  

90 81.La articolul 2961, alineatele (2) şi (3) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

Nemodificat 
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„(2) Litigiile la care face referire alin. (1) 
se soluţionează, de urgenţă şi cu precădere, 
de către Tribunalul Bucureşti, Secţia 
contencios administrativ şi fiscal, potrivit 
dispoziţiilor art. 7202-7207 şi 7209 din 
Codul de procedură civilă, care se aplică în 
mod corespunzător. 
(3) Sentinţa Tribunalului Bucureşti poate fi 
atacată numai cu recurs, în termen de 15 
zile de la data comunicării, la Curtea de 
Apel Bucureşti, Secţia contencios 
administrativ şi fiscal.” 
 

91 Art. II. – (1) Procedurile de atribuire în 
curs de desfăşurare şi contractele în curs 
de executare, la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân 
supuse legislaţiei în vigoare la data 
iniţierii, respectiv, încheierii acestora. 
Prin procedură de atribuire în curs de 
desfăşurare se înţelege orice procedură 
pentru care s-a transmis un anunţ de 
participare, sau, după caz, o invitaţie de 
participare, până la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgentă. 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

92 Art. III. – Contestaţiile, procesele şi 
cererile în materie de achiziţii publice 
aflate în curs de soluţionare în faţa 
Consiliului, sau, după caz, a instanţelor 
judecătoreşti la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să 
se judece în condiţiile şi cu procedura 
prevăzută de legea în vigoare la data la 
care au fost începute. 
 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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93 Art. IV. – Dispoziţiile prezentei 

ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la 1 
ianuarie 2013. 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

94 Art. V. – Prin derogare de la prevederile 
art. 70 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordonanţa 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, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 
2006, aprobată cu modificări si completări 
prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, 
se va republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după publicarea 
acesteia în Monitorul Oficial al României, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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Anexa II 

 
 

A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E 
 
 
 
 

Nr 
crt. 

Text OUG nr.77/2012, adoptată 
de Senat 

Text propus  
(autorul amendamentelor) 

I. Motivaţia susţinerii 
II. Motivaţia respingerii 

Camera 
decizională

0 1 2 3 4 
1  1. La articolul I, după litera b) a articolului 3 se 

introduce o literă nouă, lit.b1), cu următorul 
cuprins: 
„b1) anunţ/invitaţie de participare – anunţ ce 
cuprinde informaţii generale şi specifice privind 
autoritatea contractantă, în special cu privire la 
adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de 
contact, mijloace de comunicare, formalităţi care 
trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la 
procedura de atribuire, dacă sunt solicitate de 
autoritatea contractantă, toate cerinţele minime de 
calificare, precum şi toate documentele care urmează 
să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru 
dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi 
selecţie, instrucţiuni privind modul de elaborare şi 
de prezentare a propunerii tehnice şi financiare, 
informaţii detaliate şi complete privind criteriul de 
atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, 
instrucţiuni privind căile de atac prevăzute de lege, 
precum şi orice alte informaţii prevăzute de 
legislaţia în domeniu;” 
 
Dep.Antal István–UDMR 
 

I.În legislaţia europeană nu există 
noţiunea de „fişă de date”, ci numai de 
anunţ/invitaţie de participare. 
 

II.Schimbă filozofia OUG 34 și 

introduce ambiguități, suprapuneri în 

procedură.Nu se justifică, va fi în 
noua Dir din 2013 care urmează să fie 
aprobată in CE 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor
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3 4.La articolul 3, după litera k) se 

introduce o nouă literă, litera k1), 
cu următorul cuprins: 
"k1) fişa de date - document al 
documentaţiei de atribuire ce 
cuprinde informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în special cu 
privire la adresă - inclusiv telefon, 
fax, e-mail, persoane de contact, 
mijloace de comunicare, formalităţi 
care trebuie îndeplinite în legătură cu 
participarea la procedura de atribuire, 
dacă sunt solicitate de autoritatea 
contractantă, toate cerinţele minime 
de calificare, precum şi toate 
documentele care urmează să fie 
prezentate de ofertanţi/candidaţi 
pentru dovedirea îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi selecţie, 
instrucţiuni privind modul de 
elaborare şi de prezentare a 
propunerii tehnice şi financiare, 
informaţii detaliate şi complete 
privind criteriul de atribuire aplicat 
pentru stabilirea ofertei câştigătoare, 
instrucţiuni privind căile de atac 
prevăzute de lege, precum şi orice 
alte informaţii prevăzute de legislaţia 
în domeniu;" 
 

2.La articolul I, punctul 4 se elimină. 
 
Dep.Antal István–UDMR 
 

În legislaţia europeană nu există 
noţiunea de „fişă de date”, ci numai 
de anunţ/invitaţie de participare. 
 

Camera 
Deputaţilor 

4  3. La articolul I, litera r) a articolului 3 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„r) operator economic - oricare furnizor de 
produse, prestator de servicii ori executant de 
lucrări - persoană fizică/juridică, de drept 
public sau privat, ori grup/asociere de astfel 
de persoane cu activitate în domeniul care 
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oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii 
şi/sau execuţie de lucrări; 
 
Dep.Antal István–UDMR 
 

5 6.La articolul 8, după litera b) se 
introduce o nouă literă, litera b1), 
cu următorul cuprins: 
"b1) orice regie autonomă sau 
companie naţională/societate 
comercială cu capital integral ori 
majoritar deţinut de o autoritate 
contractantă, astfel cum este definită 
la lit. a), sau de către un alt organism 
de drept public;" 
 

4. La articolul I, după litera b) a articolului 
8, se introduce o literă nouă, lit.b1), cu 
următorul cuprins: 
b1) orice regie autonomă sau companie 
naţională/societate comercială cu capital 
integral ori majoritar deţinut de o autoritate 
contractantă, astfel cum este definită la lit. a), 
sau de către un alt organism de drept public, 
cu excepţia operatorilor economici din 
categoriile de la alin.(b) a căror activitate 
este realizarea de programe sociale” 
 

În această categorie exceptată ar intra 
SC ”Tratament Balnear şi 
Recuperare a Capacităţii de Muncă-
TBRCM SA şi Casa Naţională de 
Pensii Publice. 
 

Camera 
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6 6.La articolul 8, după litera b) se 
introduce o nouă literă, litera b1), 
cu următorul cuprins: 
"b1) orice regie autonomă sau 
companie naţională/societate 
comercială cu capital integral ori 
majoritar deţinut de o autoritate 
contractantă, astfel cum este definită 
la lit. a), sau de către un alt organism 
de drept public;" 
 

5. Punctul 6 se abrogă 
 
Comisia pentru administraţie publică 

Este necesară eliminarea prevederilor 
întrucât încadrarea anumitor regii 
autonome/companii 
naţionale/societăţi comerciale care îşi 
desfăşoară activitatea pe o piaţă 
concurenţială în categoria 
autorităţilor contractante conduce 
implicit la aplicarea procedurilor de 
atribuire reglementate de O.UG. 
34/2006. Astfel, există riscul ca prin 
aplicarea prevederilo O.U.G.34/2006 
activitatea curentă a entităţii să fie 
blocată. 
 

Camera 
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7  6. La articolul I, după litera b1) a 
articolului 8, se introduce o literă nouă, 
lit.b2), cu următorul cuprins: 
“b2)Se exceptează de la aplicarea prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă următoarele 
regii autonome/societăţi comerciale care 

Regia îşi desfăşoară activitatea pe 
piaţă concurenţială, nu beneficiază 
de subvenţăă de la bugetul de stat şi 
se autofinanţează; 
Regia realizează numai venituri 
proprii din activităţi desfăşurate 
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desfăşoară activităţi de interes naţional cu 
specific deosebit pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională: 
-Regia Autonomă RASIROM; 
-CN Romtehnica SA; 
-CN ROMARM SA. 
-R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a 
României ; 
-Monetăria StatuluiŢ 
 
Dep. Georgian Pop –PSD 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 

exclusiv pe piaţa liberă, participând 
la licitaţii şi alte proceduri de 
atribuire organizate de instituţii 
publice, inclusiv cele din cadrul 
sistemului naţional de apărare şi 
securitate, cu aplicarea procedurilor 
reglementate de OUG nr. 34/2006. 
Fiind vorba de echipamente şi 
materiale specifice, în unele situaţii 
se pot deconspira date şi informaţii 
importante despre sistemele instalate 
şi funcţionalităţii acestora. 
 

8  7. La articolul I, după litera b1) a 
articolului 8, se introduce o literă nouă, 
lit.b2), cu următorul cuprins: 
“b2)se exceptează de la dispoziţiile a)-e) 
unităţile de tratament balnear ale Casei 
Naţionale de Pensii Publice.” 
 
Raportorii 
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9  8.  La articolul 12, după litera b), se 
introduce o literă nouă, lit.c), cu următorul 
cuprins: 
„c) contractul are ca obiect achiziţia de bunuri 
şi servicii pentru întocmirea de oferte în 
vederea participării la licitaţie.” 
 
Dep. Dumitru Chiriţă 
 
La articolul 12, după litera c), se introduce 
o nouă literă, litera d), cu următorul 
cuprins: 
d) contractul are ca obiect achiziţia de utilaje, 
materii prime şi/sau materiale necesare pentru 
îndeplinirea unui contract de furnizare 
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armament, muniţie şi/sau material de război. 
Dep.Theodor Nicolescu – PNL 
Dep.Steluţa Cătăniciu – PNL 
Dep.Ioan Cupşa – PNL 
Dep.Dan Coriolan Simeru –PNL 
 

10  9. La articolul 13, după litera d), se 
introduce o literă nouă, lit.d1), cu 
următorul cuprins: 
„d1) are ca obiect cumpărarea de produse 
alimentare – legume, fructe, lactate, produse 
de panificaţie - destinate a fi consumate în 
stare proaspătă. 
 
Dep.Antal István–UDMR 
 

Fluctuaţiile de preţuri la aceste 
produse sunt mari pe parcursul unui 
an, în funcţie de sezon, condiţii 
meteorologice favorabile sau 
nefavorabile unei culturi. 
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11 Art.15. (11) - Prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă nu se aplică 
pentru serviciile de cercetare şi 
descărcare de sarcini arheologice 
pentru patrimoniul arheologic şi 
siturile arheologice. Lucrările vor fi 
realizate de către Muzeul Naţional de 
Istorie a României şi de celelalte 
instituţii muzeale legal abilitate. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

10. La articolul 15, alineatul (11) se abrogă 
 

Comisia pentru administraţie publică 

Alin. (11) al art. 15 a fost introdus în 
Legea nr.278/2010 care completează 
art.I din O.U.G. nr.76/2010 - ca 
amendament depus în cadrul 
procedurii parlamentare. 
Este necesară abrogarea acestui 
alineat întrucât o astfel de dispoziţie 
nu poate fi susţinută având în vedere 
faptul că această excepţie nu este 
prevăzută de legislaţia comunitară în 
domeniul achiziţiilor pubilce 
(directivele 2004/18/CE şi 
2004/17/CE). Astfel, exceptarea de la 
respectarea legislaţiei achiziţiilor 
publice ar putea conduce la iniţierea 
procedurii de infringement de către 
Comisia Europeană. 
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12  11. După articolul 16 se introduce un nou 
articol, art.161, cu următorul cuprins: 
Art. 161. – Regiile autonome sau companiile 

Având în vedere necesitatea 
eliminării prevederilor literei b1) a 
art.8 din OUG nr.34/2006 
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naţionale/societăţile comerciale care nu se 
încadrează în prevederile art. 8 sau art. 9, dar 
al căror capital integral ori majoritar este 
deţinut de stat sau de un organism al statului, 
atunci când atribuie contractele de 
furnizare/prestare de servicii/execuţie de 
lucrări a căror valoare estimată depăşeşte 
pragul prevăzut la art. 19, trebuie să elaboreze 
norme procedurale interne care să  asigure 
respectarea principiilor nediscriminării şi 
egalităţii de tratament, transparenţei,  
proproţionalităţii şi recunoaşterii reciproce. 

 
Comisia pentru administraţie publică  
 

concomitent cu conştientizarea 
faptului că, deşi nu le sunt aplicabile 
prevederile ordonanţei de urgenţă, 
atunci când atribuie contracte de 
furnizare/prestare/ execuţie regiile 
autonome sau companiile 
naţionale/societăţile comerciale care 
nu se încadrează în prevederile art. 8 
sau art. 9, dar al căror capital integral 
ori majoritar este deţinut de stat sau 
de un organism al statului, trebuie să 
respecte principiile prevăzute de 
Tratatul CE. 
 

13  
 
Art. 19 Autoritatea contractantă 
achiziţionează direct produse, 
servicii sau lucrări, în măsura în care 
valoarea achiziţiei, estimată conform 
prevederilor secţiunii a 2-a a 
prezentului capitol, nu depăşeşte 
echivalentul în lei a 15.000 euro 
pentru fiecare achiziţie de produse, 
servicii ori lucrări. Achiziţia se 
realizează pe bază de document 
justificativ. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

12. Articolul 19 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 19 Autoritatea contractantă 
achiziţionează direct produse, servicii sau 
lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, 
estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a 
a prezentului capitol, nu depăşeşte 
echivalentul în lei a 15.000 euro (în lei la 
cursul BNR -la data iniţierii documentului 
primar al procedurii de cumpărare 
directă) pentru fiecare achiziţie de produse, 
servicii ori lucrări. Achiziţia se realizează pe 
bază de document justificativ: factură, 
formular de comandă, contract în formă 
simplificată. 
 
Dep.Rodin Traicu - PSD 

 

 
 
 
În contraponderarea acestei creşteri, 
în vederea transparentizării acestor 
achiziţii, există obligaţia notificării în 
SEAP, de către autorităţile 
contractante, a achiziţiilor directe 
care depăşesc echivalentul în lei a 
5.000 euro, fără TVA.  
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14  
 
Art. 19 Autoritatea contractantă 
achiziţionează direct produse, 

13. Articolul 19 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
Art. 19. - Autoritatea contractantă 
achiziţionează direct produse, servicii sau 

Este necesară creşterea pragului 
pragului pentru achiziţia directă de la 
echivalentul în lei a 15.000 euro, fără 
TVA, la echivalentul în lei a 30.000 
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servicii sau lucrări, în măsura în care 
valoarea achiziţiei, estimată conform 
prevederilor secţiunii a 2-a a 
prezentului capitol, nu depăşeşte 
echivalentul în lei a 15.000 euro 
pentru fiecare achiziţie de produse, 
servicii ori lucrări. Achiziţia se 
realizează pe bază de document 
justificativ. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, 
estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a 
a prezentului capitol, nu depăşeşte 
echivalentul în lei a 30.000 euro pentru 
fiecare achiziţie de produse ori servicii, 
respectiv a 100.000 euro pentru fiecare 
achiziţie de lucrări. Achiziţia se realizează pe 
bază de document justificativ. 
 
 Comisia pentru administraţie publică 
 

euro pentru produse şi servicii, 
respectiv a 100.000 euro pentru 
lucrări, fără TVA, pentru 
flexibilizarea procesului de atribuire 
a contractelor de achiziţie publică şi 
pentru creşterea gradului scăzut de 
absorbţie a fondurilor europene.  
În contraponderarea acestei creşteri, 
în vederea transparentizării acestor 
achiziţii, există obligaţia notificării în 
SEAP, de către autorităţile 
contractante, a achiziţiilor directe 
care depăşesc echivalentul în lei a 
5.000 euro, fără TVA. 
 

15  
 
Art.21 (2)Aplicarea procedurilor de 
atribuire prin utilizarea mijloacelor 
electronice se realizează prin 
intermediul SEAP. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 
 

14. Alineatul (2) al articolului 21 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.21(2) Aplicarea procedurilor de atribuire 
prin utilizarea mijloacelor electronice se 
realizează prin intermediul SEAP, respectiv 
prin aplicarea procedurii de negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare în condiţiile art.122 
lit.f)/art.252 lit. f) din OUG 34 cu 
modificările şi completările ulterioare, în 
măsura în care aceasta se realizează prin 
sisteme electronice certificate în condiţiile 
legii.” 
 
Grup PC – Dep. Ion DINITA 
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15. La articolul 24 după alineatul (1) se 
introduce un alineat nou alin.(2) cu 
următorul cuprins: 
“(2) În orice situaţie, cu respectarea 
dispoziţiilor de la alineatul precedent, 
autoritatea contractantă asigură, la cerere, 
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operatorilor economici implicaţi, acces la 
informaţiile din ofertele contracandidaţilor, 
dupa data comunicarii rezultatului procedurii 
si pana la data termenului limita de 
contestare, conform art. 256².” 
 
Grup PC – Dep. Ion DINITA 
 

17  
 
 
Art. 27 (5) a)valoarea estimată, fără 
TVA, a lotului respectiv este mai 
mică sau egală cu echivalentul în lei 
a 75.000 euro; 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

16. La articolul 27, litera a) a alineatului 
(5) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului 
respectiv este mai mică sau egală cu 
echivalentul în lei a 125.000 euro;” 
 
Dep.Antal István-UDMR 
 

 
 
 
Pentru actualizarea sumelor, 
pragurilor 
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18 11.La articolul 28, după alineatul 
(6) se introduce un nou alineat, 
alineatul (7), cu următorul 
cuprins: 
"(7) În cazul contractelor de 
servicii aferente realizării 
investiţiilor publice şi/sau a 
lucrărilor de intervenţie asupra 
acestora, valoarea estimată 
cuprinde şi cuantumul aferent 
procentului de diverse şi 
neprevăzute, astfel cum acestea au 
fost definite de către proiectant în 
devizul general, prin raportarea 
acestui procent la valoarea 
estimată a contractului şi fără a 
aduce atingere prevederilor art. 
122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j)." 
 

17. Procentul de diverse şi neprevăzute, 
astfel cum acestea au fost definite de către 
proiectant în devizul general, vor putea fi 
angajate de autorităţile contractante doar 
în situaţiile expres prevăzute de HG 
28/2008 privind aprobarea continutului-
cadru al documentatiei tehnico-economice 
aferente investitiilor publice, precum si a 
structurii si metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investitii 
si lucrari de interventii, prin încheierea unui 
act adiţional la contractul iniţial, în temeiul 
unei note justificative, fără aplicarea unei 
proceduri de achiziţie publică. 
 
Dep. Antal István–UDMR 

Se impune a clarifica modul de 
aplicare a acestei prevederi, deoarece 
în practică, operatorii economici  
ofertanţi la proceduri de achiziţii 
publice nu ştiu cum trebuie să-şi 
elaboreze ofertele financiare.  
De asemenea, textul de lege este 
neclar, şi de natură să inducă în 
eroare Autorităţie contractante: 
cum se va interpreta sintagma: ” fără 
a aduce atingere prevederilor art. 
122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).”.  
Procentul de diverse şi neprevăzute 
stabilit prin deviz se va putea utiliza 
fără o procedură, ci doar prin 
constatarea existeneţei situaţiilor 
prevăzute de HG 28/2008, şi se va 
încheia un act adiţional, 
sau 
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este nevoie ca aceste cheltuieli să fie 
”imprevizibile” aşa cum este stabilit 
de art. 122 lit. i), respectiv art. 252 
lit. j)., ceea ce înseamnă în practică 
forţa majoră. 
 

19 12.La articolul 29, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alineatul (21), cu următorul 
cuprins: 
"(21) Valoarea estimată cuprinde şi 
cuantumul aferent procentului de 
diverse şi neprevăzute, astfel cum 
acestea au fost definite de către 
proiectant în devizul general, prin 
raportarea acestui procent la valoarea 
estimată a contractului şi fără a 
aduce atingere prevederilor art. 122 
lit. i), respectiv art. 252 lit. j)." 
 
 
 
 

18. Procentul de diverse şi neprevăzute, 
astfel cum acestea au fost definite de către 
proiectant în devizul general, vor putea fi 
angajate de autorităţile contractante doar 
în situaţiile expres prevăzute de HG 
28/2008 privind aprobarea continutului-
cadru al documentatiei tehnico-economice 
aferente investitiilor publice, precum si a 
structurii si metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investitii 
si lucrari de interventii, prin încheierea unui 
act adiţional la contractul iniţial, în temeiul 
unei note justificative, fără aplicarea unei 
proceduri de achiziţie publică. 
 
Dep. Antal István-UDMR 

Se impune a clarifica modul de 
aplicare a acestei prevederi, deoarece 
în practică, operatorii economici  
ofertanţi la proceduri de achiziţii 
publice nu ştiu cum trebuie să-şi 
elaboreze ofertele financiare, mai 
ales în cazul contractelor de lucrări. 
De asemenea, textul de lege este 
neclară, şi de natură să inducă în 
eroare Autorităţie contractante: 
cum se va interpreta sintagma: ” fără 
a aduce atingere prevederilor art. 
122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).”.  
Procentul de diverse şi neprevăzute 
stabilit prin deviz se va putea utiliza 
fără o procedură, ci doar prin 
constatarea existeneţei situaţiilor 
prevăzute de HG 28/2008, şi se va 
încheia un act adiţional, 
sau 
este nevoie ca aceste cheltuieli să fie 
”imprevizibile” aşa cum este stabilit 
de art. 122 lit. i), respectiv art. 252 
lit. j)., ceea ce înseamnă în practică 
forţa majoră. 
Conform anexei 4 din HG 28/2008, 
cap. 5, art. 5.3 lit. d) Din procentul 
stabilit se acoperă, după caz, 
cheltuielile rezultate în urma 
modificărilor de soluţii tehnice, 

Camera 
Deputaţilor 



 
58

0 1 2 3 4 
cantităţi suplimentare de lucrări, 
utilaje sau dotări ce se impun pe 
parcursul derulării investiţiei, 
precum şi cheltuielile de conservare 
pe parcursul întreruperii execuţiei 
din cauze independente de 
autoritatea contractantă. 
 

20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

19. La Articolul I, punctul 13, la articolul 
33, după litera b) a alineatul (2) se introduc 
două litere noi, lit.b1 şi b2, cu următorul 
cuprins: 
“b¹) caietul de sarcini poate fi doar de: 
executie de lucrari, furnizare de servicii si 
livrare de bunuri/produse; 
b²) in cadrul caietului de sarcini nu vor fi 
trecute cerinte minime privind resursele  
umane, materiale si financiare alocate 
executiei de lucrari, furnizarii de servicii si 
livrarii de bunuri/produse;” 
 
Dep. Ion DINITA-PC  
 

Identificarea unor cerinţe/criterii de 
calificare şi/sau selecţie (dintre cele 
stabilite de art. 176), în cadrul 
caietului de sarcini sau documentaţiei 
descriptive, alaturi de specificatiile 
tehnice, duce la incalcarea 
principiilor si scopului declarate de 
art. 2 si vor fi considerate clauze 
nescrise, in ceea ce priveste 
conformitatea si admisibilitatea  
ofertei. 
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21  20. La Articolul I, punctul 13, la articolul 
33, după alineatul (4) se introduce un 
alineat nou, alin.(5), cu următorul cuprins: 
 „(5) În funcţie de natura activităţilor cuprinse 
în contractul de atribuire, prin documentaţia 
întocmită, autoritatea contractantă poate să 
stabilească folosirea la muncă a persoanelor 
private de libertate deţinute în unităţile din 
subordinea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, în condiţiile legii.” 
 
Dep.Mircea Toader  - PDL 
 
 

Prevederile Legii 275/2006 
stipulează că”finanţarea ANP se 
asigură din subvenţii acordate dein 
bugetul de stat şi venituri proprii.Din 
veniturile încasate, 40% revin 
persoanelor condamnate iar 60%-
ANP, acestea constituind venituri 
proprii care se utilizează potrivit 
dispoziţiile legale privind finanţele 
publice.  
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22 15.Articolul 331 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
…………………………………….. 
" (2) În termen de maximum 10 zile 
de la data primirii documentaţiei în 
SEAP, Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice: 
 

21. La articolul I, punctul 15,  alineatul (2) 
al articolului 331 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 “(2) În termen de maximum 7 zile de la data 
primirii documentaţiei în SEAP, Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice:” 
 
Dep.Antal István–UDMR 
 

Pentru celeritatea procesului. Din 
datele statistice ale SEAP rezultă că 
invitaţiile de participare reprezintă 
2/3 din totalul anunţurilor şi 
invitaţiilor de participare, astfel că 
reducerea termenului este posibilă. 
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23 15.Articolul 331 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
…………………………………….. 
" (2) În termen de maximum 10 zile 
de la data primirii documentaţiei în 
SEAP, Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice: 
 

22. La articolul I, punctul 15,  alineatul (2) 
al articolului 331 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 (2) În termen de maximum 5 zile de la data 
primirii documentaţiei în SEAP, Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice:..... 
 
Dep. Rodin Traicu – PSD 
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24  
 
 
Art. 35 (6) a)fie prin referire, de 
regulă în următoarea ordine de 
prioritate, la standarde naţionale care 
adoptă standarde europene, la 
omologări tehnice europene, la 
standarde internaţionale sau la alte 
referinţe de natură tehnică elaborate 
de organisme de standardizare 
europene; în cazul în care acestea nu 
există, atunci specificaţiile tehnice se 
definesc prin referire la alte 
standarde, omologări sau 
reglementări tehnice naţionale 
privind utilizarea produselor sau 

23. La articolul 35, litera a) a alineatului 
(6) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
a)fie prin referire, de regulă în următoarea 
ordine de prioritate, la standarde naţionale 
care adoptă standarde europene, la omologări 
tehnice europene, la standarde internaţionale 
sau la alte referinţe de natură tehnică 
elaborate de organisme de standardizare 
europene; în cazul în care acestea nu există, 
atunci specificaţiile tehnice se definesc prin 
referire la alte standarde, omologări sau 
reglementări tehnice naţionale privind 
utilizarea produselor sau proiectarea, calculul 
şi execuţia lucrărilor. Orice astfel de referire 
trebuie să fie însoţită de menţiunea; 
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proiectarea, calculul şi execuţia 
lucrărilor. Orice astfel de referire 
trebuie să fie însoţită de menţiunea 
sau echivalent; 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

Dep. Rodin Traicu - PSD 
 

25  24. La articolul 39, după alineatul (1) se 
introduce un alineat nou, alin.(2), cu 
următorul cuprins: 
(2) Condiţiile speciale de îndeplinire a 
contractului prin care se urmăreşte 
obţinerea unor efecte de ordin social să fie 
expres şi implicit enumerate (folosirea 
forţei de muncă-şomeri cu vârsta de până 
în 30 ani sau şomeri cu studii superioare 
până în 30 ani sau şomeri până în 30 ani ai 
căror părinţi au lucrat în respectiva 
societate. 
 
Dep.Rodin Traicu – PSD 
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26  
 
Art. 431 (2) Autoritatea contractantă 
are obligaţia de a solicita ofertanţilor 
constituirea garanţiei de participare, 
în vederea participării la procedura 
de atribuire a contractului, atunci 
când prezenta ordonanţă de urgenţă 
prevede obligativitatea publicării 
unui anunţ sau a unei invitaţii de 
participare. Documentaţia de 
atribuire trebuie să conţină 
următoarele informaţii:  
 
(Text OUG nr.34/2006) 

25. La articolul 431 alineatul (2), se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a 
solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de 
participare, în vederea participării la 
procedura de atribuire a contractului, atunci 
când prezenta ordonanţă de urgenţă prevede 
obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei 
invitaţii de participare şi valoarea estimată a 
contractului este mai mare decât pragul 
prevăzut la art.19. Documentaţia de atribuire 
trebuie să conţină următoarele informaţii:  
 
 
 

 
 
 
Măsura de eliminare a garanţiei de 
participare la contractele sub pragul 
de la art. 19 este adoptată pentru 
flexibilizarea procesului de atribuire 
a contractelor de achiziţie publică. 
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16.La articolul 431 alineatul (2), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"a) cuantumul garanţiei de 
participare, menţionat şi în invitaţia 
de participare/anunţul de 
participare, în sumă fixă ce nu poate 
depăşi 2% din valoarea estimată a 
contractului, dar nu mai puţin decât 
sumele prevăzute la art. 2781 alin. 
(1);" 
 

26. La articolul I, punctual 16, la articolul 
431 litera a) a alineatul (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"a) cuantumul garanţiei de participare, 
menţionat şi în invitaţia de participare/anunţul 
de participare, în sumă fixă ce nu poate depăşi 
2% din valoarea estimată a contractului, dar 
nu mai puţin decât sumele prevăzute la art. 
2781 alin. (1);" 
 
Dep. Ion DINITA- PC 
 

 

27  27. La articolul 33, după litera b) a 
alineatului (2) se introduce o literă nouă, 
lit.c), cu următorul cuprins: 
„c) în cazul în care procedura de atribuire 
pentru care a fost constituită şi depusă 
garanţia de participare intră sub incidenţa 
art.255 alin.(1) atunci autoritatea contractantă 
are obligaţia de a solicita în scris 
participanţilor la respectiva procedură de 
achiziţie prelungirea garanţiei de participare 
respectându-se prevederile art.276 alin.(1).” 
 
Dep. Rodin Traicu - PSD  
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28  28. La articolul 431, după alineatul (2), se 
introduce un alineat nou, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 
(3) Garanţia de participare prevăzută la art 431 
alin. (1) şi (2) nu acoperă eventualele 
contestaţii, pentru aceasta 
ofertantul/potenţialul ofertant trebuind să 
constituie garanţia de contestatţie. 
a)  Cuantumul garanţiei de contestaţie 
prevăzut  la alineatul (21 ) al art. 431 va fi  în 
sumă fixă ce nu poate depăşi cota de profit 

In momentul actual, din punct de 
vedere al mecanismului de atribuire-
contestare, procedura de achizitie 
publica este mult îngreunată. 
Scopul participării la licitatie a 
ofertantilor este profitul aferent 
lucrării/serviciilor/livrărilor de 
produse  din punct de vedere legal 
 De aceea, pentru contestarea 
documentaţiei de 
atribuire/rezultatului procedurii se 
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declarată de autoritatea contractantă în 
invitaţia de participare/anunţul de participare. 
b) Perioada de valabilitate a garanţiei de 
contestaţie va fi de la momentul depunerii 
contestaţiei până la momentul 
retragerii/soluţionării acesteia de către ultima 
instanţă competentă. 
 
Dep.Mircea Roşca-PNL 
 

propune introducerea unei  garanţii 
in valoarea cotei de profit maximale 
declarate de autoritatea contractantă 
in documentaţia de atribuire. 
În cazul in care ofertantul câştigă la 
CNSC/Instanţă, autoritatea 
contractantă este obligată să 
plătească această cotă de profit. 
În cazul în care pierde indiferent 
dacă pe fond sau excepţii, ofertantul 
pierde această garanţie în favoarea 
autorităţii contractante. 
 

29  29. La articolul 46, după alineatul (3) se 
introduce un alineat nou, alin.(4), cu 
următorul cuprins: 
(4)Fără a afecta posibilitatea operatorilor 
economici de a depune ofertă alternativă 
conform prevederilor art. 173 sau de a oferta 
pe mai multe loturi diferite:  
a) sustinatorul tert are dreptul să fie 
nominalizat ca si sustinator tert in două sau 
mai multe candidaturi/oferte individuale 
şi/sau comune în cadrul aceleiaşi proceduri; 
b) sustinatorul tert are dreptul ca în cadrul 
aceleiaşi proceduri să fie nominalizat ca 
subcontractant cat si ca sustinator tert intr-o 
candidatura/oferta individuale şi/sau comuna; 
 
Dep. Ion DINITA- PC 
 

Măsura luata este pentru 
flexibilizarea procesului de atribuire 
a contractelor de achiziţie publică. 
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Art. 59 (2)Orice document scris 
trebuie înregistrat în momentul 
transmiterii, respectiv în momentul 

30. La articolul 59, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat în 
momentul transmiterii, respectiv în momentul 
primirii, emitentului revenindu-i obligaţia 
de a procura dovada primirii lui de către 

 
 
 
Pentru eliminarea oricaror 
neîntelegeri intre ofertant si 
autoritatea contractanta privind 
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primirii. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 

destinatar. 
 
Dep.Ion DINITA- PC 
 

aplicarea prevederilor art. 256² si 
271; 
 

31 26. După alineatul (2) al articolului 
79 se introduce un nou alineat, 
alin. (3), cu următorul cuprins: 
(3) b) în cazul în care autoritatea 
contractantă constă din oficiu că sunt 
necesare clarificări cu privire la 
documentaţia de atribuire şi prin 
clarificarea adusă se modifică 
informaţiile deja publicate, se 
afectează modul de elaborare a 
ofertelor şi devine necesară 
publicarea unei erate.” 
 

31.La punctul 26, litera b) a alineatului (3) 
al articolului 79, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
b) cazul în care autoritatea contractantă 
constată din oficiu că sunt necesare clarificări 
cu privire la documentaţia de atribuire, fiind 
pusă în imposibilitate de a respecta 
termenul prevăzut la alin. (1),  şi prin 
clarificarea adusă se modifică informaţiile 
deja publicate, se afectează modul de 
elaborare a ofertelor şi devine necesară 
publicarea unei erate. 
 
Comisia pentru administraţie public 
 

 
 
 
Este necesară modificarea pentru 
claritatea textului şi evitarea 
ambiguităţii. 
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32 Art. 126 (1)Până la data de 31 
decembrie 2006 autoritatea 
contractantă are dreptul de a nu 
publica invitaţia de participare în 
SEAP, cu condiţia să o transmită 
către cel puţin 3 operatori economici. 
(2)Începând cu data de 1 ianuarie 
2007, autoritatea contractantă are 
dreptul, în cazuri temeinic justificate, 
să solicite Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
exceptarea de la obligaţia prevăzută 
la art. 125 alin. (1), pentru o perioadă 
care nu poate depăşi mai mult de 12 
luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(3)Autoritatea Naţională pentru 

32. Articolul 126 se abrogă. 
 
Dep. Antal István–UDMR 

A devenit caduc Camera 
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Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice are dreptul de a 
respinge solicitarea de derogare, în 
cazul în care justificarea prezentată 
nu este pertinentă. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

33 Art. 128 Fără a aduce atingere 
prevederilor art. 71, în cazul prevăzut 
la art. 126 alin. (1) autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
transmite invitaţia de participare cu 
cel puţin 12 zile înainte de data 
limită de depunere a ofertelor. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

33. Articolul 128 se abrogă. 
 
Dep.Antal István–UDMR 

Prin corelare cu amendamentul 
propus la art. 126 
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34 Art. 130 (1)În cazul prevăzut la art. 
126 alin. (1), autoritatea contractantă 
are obligaţia de a anula procedura de 
cerere de oferte dacă, în urma 
transmiterii invitaţiei de participare, 
nu au fost depuse cel puţin două 
oferte corespunzătoare. 
(2)În cazul prevăzut la alin. (1) după 
anularea procedurii de cerere de 
oferte, autoritatea contractantă are 
obligaţia ca, în caz de aplicare a unei 
noi proceduri de cerere de oferte, să 
transmită invitaţie de participare şi 
către alţi operatori economici de la 
care există premisele obţinerii de 
ofertă. În cazul în care, după 
aplicarea unei noi proceduri, 
autoritatea contractantă primeşte 
doar o singură ofertă 

34. Articolul 130 se abrogă. 
Propunem abrogarea art 130. 
 
Dep.Antal István–UDMR 

Prin corelare cu amendamentul 
propus la art. 126 
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corespunzătoare, aceasta are dreptul 
de a atribui contractul de achiziţie 
publică ofertantului respectiv. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

35 37. La articolul 150, litera d) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,d) autoritatea contractantă atribuie 
fiecare contract ofertantului care a 
prezentat cea mai bună ofertă, pe 
baza criteriului de atribuire precizat 
în documentaţia de atribuire, în 
temeiul căruia a fost încheiat 
acordul-cadru. 
 

35. La punctul 36, litera d) a articolului 150 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
d) autoritatea contractantă atribuie fiecare 
contract ofertantului care a prezentat cea mai 
bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire 
precizat în documentaţia de atribuire. 
 
Comisia pentru administraţie publică 
 

 
 
 
Este necesară corelarea cu 
prevederile art. 32 alin. (3) din 
Directiva 2004/18/CE. 
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36 39.Articolul 170 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
"Art. 170 Ofertantul elaborează 
oferta în conformitate cu prevederile 
din documentaţia de atribuire şi 
indică în cuprinsul acesteia care 
informaţii din propunerea tehnică 
şi/sau din propunerea financiară 
sunt confidenţiale, clasificate sau 
sunt protejate de un drept de 
proprietate intelectuală." 
 

36. La articolul I, punctul 39, articolul 170 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 170 – Ofertantul are obligaţia de a 
elabora oferta în conformitate cu prevederile 
din documentaţia de atribuire.” 
 
Dep.Antal István-UDMR 
 
 
 
 
 
 

Dându-i-se operatorului posibilitatea 
de a indica el însuşi care documente 
din propria oferă sunt 
publice,ofertantul ar fi tentat să 
aprecieze că niciunul din respectivele 
documente nu are caracter public  
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37  
 
 
Art. 170 Ofertantul are obligaţia de a 
elabora oferta în conformitate cu 
prevederile din documentaţia de 
atribuire. 

37. La articolul I, punctul 39, articolul 170 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 170 Ofertantul elaborează oferta în 
conformitate cu prevederile din documentaţia 
de atribuire şi indică în cuprinsul acesteia care 
informaţii din propunerea tehnică şi/sau din 
propunerea financiară sunt confidenţiale." 

In conformitate cu propunerea de la 
Art.24 alin.(2) – nou 
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(Text OUG nr.34/2006) Dep. Ion DINITA- PC 

 
38 41.La articolul 179, după alineatul 

(4) se introduce un nou alineat, 
alineatul (5), cu următorul 
cuprins: 
"(5) Orice modificare de natura celor 
permise potrivit prevederilor alin. (4) 
se realizează cu prelungirea 
perioadei de depunere a 
candidaturilor/ofertelor, astfel încât 
operatorii economici să beneficieze 
de un interval de timp suficient 
pentru pregătirea documentelor de 
calificare si/sau selecţie, respectiv, 
după caz, pentru elaborarea 
ofertelor." 
 

38. La articolul I, punctual 41, după 
alineatul (4) al articolul 179 se introduce un 
alineat nou, alin.(5), cu următorul cuprins: 
"(5) Orice modificare de natura celor permise 
potrivit prevederilor alin. (4) se realizează cu 
prelungirea perioadei de depunere a 
candidaturilor/ ofertelor, astfel încât operatorii 
economici să beneficieze de un interval de 
timp suficient pentru pregătirea documentelor 
de calificare si/sau selecţie, respectiv, după 
caz, pentru elaborarea ofertelor. 
Astfel, în cazul procedurilor de atribuire la 
care perioada de depunere a ofertelor 
iniţial stabilită de autoritatea contractantă 
prin invitaţia/anunţul de participare, cu 
respectarea prevederilor legale, este mai 
mică de 20 de zile, prelungirea minimă a 
perioadei de depunere a ofertelor va fi de 
cel puţin 10 zile; 
în cazul procedurilor de atribuire la care 
perioada de depunere a ofertelor iniţial 
stabilită de autoritatea contractantă prin 
invitaţia/anunţul de participare, cu 
respectarea prevederilor legale, este mai 
mare de 20 de zile, prelungirea minimă a 
perioadei de depunere a ofertelor va fi de 
cel puţin 20 de zile. 
 
Dep.Antal István– UDMR 
 

Pentru aplicarea unitară a legii şi 
pentru stabilirea unor termene 
concrete în vederea evitării unor 
contestaţii inutile sau chiar abuzive 
în perioada de elaborare a ofertelor. 
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Art. 180 Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a exclude din procedura 
aplicată pentru atribuirea contractului 

39. Articolul 180 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 180 Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a exclude din procedura aplicată 
pentru atribuirea contractului de achiziţie 

 
 
Nu sunt întâlnite des situaţii în care 
este atrasă răspunderea penală a 
persoanei juridice, în schimb, în 
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de achiziţie publică orice 
ofertant/candidat despre care are 
cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost 
condamnat prin hotărârea definitivă a 
unei instanţe judecătoreşti, pentru 
participare la activităţi ale unei 
organizaţii criminale, pentru 
corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru 
spălare de bani. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 

publică orice ofertant/candidat despre care are 
cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost 
condamnat prin hotărârea definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti, pentru participare la 
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 
corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare 
de bani, precum si pentru prezentarea de 
informatii false în scopul demonstrării 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi 
selecţie. Dispoziţiile precedente sunt 
aplicabile şi în cazul în care condamnarea 
priveşte persoane care fac parte dintre 
administratori sau din consiliul de 
administraţie al ofertantului. 
 
 Dep. Ion DINITA-PC 
 

forma actuală a textului, sunt 
acceptaţi ofertanţi cu  administratori 
condamnati. 
 

40  
 
Art. 181 Autoritatea contractantă are 
dreptul de a exclude dintr-o 
procedură pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică 
orice ofertant/candidat care se află în 
oricare dintre următoarele situaţii: 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

40. La articolul 181, preambulul se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 181 Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a exclude dintr-o procedură 
pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică orice ofertant/candidat care se află în 
oricare dintre următoarele situaţii: 

 
Dep.Rodin Traicu - PSD 
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Art.181 d)a fost condamnat, în 
ultimii trei ani, prin hotărârea 
definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a 
adus atingere eticii profesionale sau 
pentru comiterea unei greşeli în 
materie profesională; 

41. La articolul 181, litera d) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
d)a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin 
hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus 
atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională; 
Dispoziţiile precedente sunt aplicabile şi în 
cazul în care condamnarea priveşte 

 
 
 
Nu sunt întâlnite des situaţii în care 
este atrasă răspunderea penală a 
persoanei juridice, în schimb, în 
forma actuală a textului, sunt 
acceptaţi ofertanţi cu  administratori 
condamnati. 
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(Text OUG nr.34/2006) 
 
 
 
 

persoane care fac parte dintre 
administrator sau din consiliul de 
administraţie al ofertantului. 
 
Dep. Ion DINITA- PC 
 

 

42  42. La articolul 181, după litera c), se 
introduce o literă nouă, lit.d) cu următorul 
cuprins: 
d) declaratii privind accesul la 
disponibilitati banesti, resurse reale 
negrevate de datorii, linii de credit - 
mijloace financiare suficiente pentru a 
realiza cash-flow, existente la momentul 
semnarii contractului, pentru maxim 30% 
din valoarea ofertei si pentru maxim 30% 
din perioada de realizare a contractului. 
  
Dep. Ion DINITA–  PC 
 

Eliminarea starilor discriminatorii 
privind asigurarea anticipata a 
resurselor financiare si obligarea 
ofertantilor de a-si crea obligatii cu 
tertii, pana la atribuirea contractului 
de achizitie publica. 
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43  43. La articolul 181, după alineatul (2), se 
introduce un alineat nou, alin.(3) cu 
următorul cuprins: 
“(3) Autoritatea contractanta nu are 
dreptul de a impune/solicita ca si 
documente de calificare, prezentarea unor 
documente angajante eliberate de catre 
terti: scrisori de confort cu angajament, 
linii de credit cu destinatie pentru 
contractual care se oferteaza, etc.” 
 
Dep. Ion DINITA–  PC 
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Art. 186 (2)În cazul în care 
ofertantul/candidatul îşi 

44. La art. 186 alin.(2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
(2)În cazul în care ofertantul/candidatul îşi 
demonstrează situaţia economică şi financiară 

 
 
Această modificare se impune pentru 
a crea o interpretare şi practică 
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demonstrează situaţia economică şi 
financiară invocând şi susţinerea 
acordată, în conformitate cu 
prevederile alin. (1), de către o altă 
persoană, atunci acesta are obligaţia 
de a dovedi susţinerea de care 
beneficiază, de regulă, prin 
prezentarea unui angajament ferm al 
persoanei respective, încheiat în 
formă autentică, prin care aceasta 
confirmă faptul că va pune la 
dispoziţia ofertantului/ 
candidatului resursele financiare 
invocate. Persoana care asigură 
susţinerea financiară nu trebuie să se 
afle în situaţia care determină 
excluderea din procedura de 
atribuire, conform prevederilor art. 
180 şi ale art. 181 lit. a), c1) şi d). 
 
(Text OUG nr.34/2006) 

invocând şi susţinerea acordată, în 
conformitate cu prevederile alin. (1), de către 
o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de 
a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin 
prezentarea unui angajament ferm al 
persoanei respective, autentificat de către un 
notar public, prin care aceasta confirmă 
faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/ 
candidatului resursele financiare invocate. 
Angajamentul de susţinere trebuie încheiat 
şi autentificat înainte de termenul limită de 
depunere a ofertelor. Persoana care asigură 
susţinerea financiară nu trebuie să se afle în 
situaţia care determină excluderea din 
procedura de atribuire, conform prevederilor 
art. 180 şi ale art. 181 lit. a), c1) şi d). 
 
Dep.Antal István-UDMR 
 

sau  
 

La art. 186 alin (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(2)În cazul în care ofertantul/candidatul îşi 
demonstrează situaţia economică şi financiară 
în conformitate cu prevederile alin. (1), atunci 
acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de 
care beneficiază prin prezentarea unui 
angajament ferm al persoanei respective prin 
care aceasta confirmă faptul că va pune la 
dispoziţia ofertantului/candidatului resursele 
financiare invocate. Persoana care asigură 
susţinerea financiară trebuie să se conformeze 
următoarelor condiţii: 
a) nu trebuie să se afle în situaţia care 
determină excluderea din procedura de 
atribuire, conform prevederilor art. 180 şi ale 

unitară a modului de susţinere 
financiară a ofertanţilor, precum şi 
pentru crearea unui temei legal 
concret şi fără posibilitatea de a da 
naştere unor interpretări 
contradictorii în ceea ce priveşte 
forma şi momentul încheierii 
angajamentului. 
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art. 181 lit. a), c1) şi d) 
b) să răspundă solidar pentru executarea 
contractului. 
 
Dep.Antal István–UDMR 
 

45  45. La articolul 186, după alineatul (3), se 
introduce un alineat nou, alin.(4) cu 
următorul cuprins: 
„(4)Persoana care acordă susţinerea 
răspunde în faţa autorităţii contractante în 
mod solidar cu ofertantul/candidatul 
pentru executarea contractului şi pentru 
eventualele prejudicii produse acestuia ca 
urmare a imposibilităţii finalizării 
contractului sau executării 
necorespunzătoare.” 
 
Dep.Rodin Traicu – PSD 
 

 Camera 
Deputaţilor 

46  
 
Art. 187 (3)Capacitatea tehnică 
şi/sau profesională a unui 
ofertant/candidat se apreciază în 
funcţie de experienţa, aptitudinile, 
eficienţa şi eficacitatea acestuia, 
rezultate în urma analizării 
informaţiilor prezentate pe 
parcursul procedurii de atribuire. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

46. La art. 187 alin.(3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“(3)Capacitatea tehnică şi/sau profesională a 
unui ofertant/candidat se apreciază în funcţie 
de experienţa, aptitudinile, eficienţa şi 
eficacitatea acestuia, rezultate în urma 
analizării informaţiilor prezentate în cadrul 
şedinţei de deschidere a ofertelor.” 
 
Dep.Rodin Traicu - PSD 
 
 

 Camera 
Deputaţilor 

47  
 
 
 

47. La art. 188 litera a) a alineatului (1), 
litera a) a alineatului (2) şi litera a) a 
alineatului (3), se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 Camera 
Deputaţilor 



 
71

0 1 2 3 4 
Art. 188 (1) a)o listă a principalelor 
livrări de produse efectuate în 
ultimii 3 ani, conţinând valori, 
perioade de livrare, beneficiari, 
indiferent dacă aceştia din urmă sunt 
autorităţi contractante sau clienţi 
privaţi. Livrările de produse se 
confirmă prin prezentarea unor 
certificate/documente emise sau 
contrasemnate de o autoritate ori de 
către clientul beneficiar. În cazul în 
care beneficiarul este un client privat 
şi, din motive obiective, operatorul 
economic nu are posibilitatea 
obţinerii unei certificări/confirmări 
din partea acestuia, demonstrarea 
livrărilor de produse se realizează 
printr-o declaraţie a operatorului 
economic; 
 
(Text OUG nr.34/2006)  
 
(2) a)o listă a principalelor servicii 
prestate în ultimii 3 ani, conţinând 
valori, perioade de prestare, 
beneficiari, indiferent dacă aceştia 
din urmă sunt autorităţi contractante 
sau clienţi privaţi. Prestările de 
servicii se confirmă prin prezentarea 
unor certificate/documente emise sau 
contrasemnate de o autoritate ori de 
către clientul privat beneficiar. În 
cazul în care beneficiarul este un 
client privat şi, din motive obiective, 
operatorul economic nu are 
posibilitatea obţinerii unei 
certificări/confirmări din partea 

“a)o listă a principalelor livrări de produse 
efectuate, conţinând valori, perioade de 
livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din 
urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi 
privaţi. Livrările de produse se confirmă prin 
prezentarea unor certificate/documente emise 
sau contrasemnate de o autoritate ori de către 
clientul beneficiar. În cazul în care 
beneficiarul este un client privat şi, din 
motive obiective, operatorul economic nu are 
posibilitatea obţinerii unei 
certificări/confirmări din partea acestuia, 
demonstrarea livrărilor de produse se 
realizează printr-o declaraţie a operatorului 
economic; 
 
Dep.Rodin Traicu - PSD 
 
 
 
a)o listă a principalelor servicii prestate, 
conţinând valori, perioade de prestare, 
beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă 
sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. 
Prestările de servicii se confirmă prin 
prezentarea unor certificate/documente emise 
sau contrasemnate de o autoritate ori de către 
clientul privat beneficiar. În cazul în care 
beneficiarul este un client privat şi, din 
motive obiective, operatorul economic nu are 
posibilitatea obţinerii unei 
certificări/confirmări din partea acestuia, 
demonstrarea prestărilor de servicii se 
realizează printr-o declaraţie a operatorului 
economic; 
 
Dep.Rodin Traicu - PSD 
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acestuia, demonstrarea prestărilor de 
servicii se realizează printr-o 
declaraţie a operatorului economic; 
 
(Text OUG nr.34/2006)  
 
(3) a)o listă a lucrărilor executate în 
ultimii 5 ani, însoţită de certificări 
de bună execuţie pentru cele mai 
importante lucrări. Respectivele 
certificări indică beneficiarii, 
indiferent dacă aceştia sunt autorităţi 
contractante sau clienţi privaţi, 
valoarea, perioada şi locul execuţiei 
lucrărilor şi precizează dacă au fost 
efectuate în conformitate cu normele 
profesionale din domeniu şi dacă au 
fost duse la bun sfârşit; 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

 
 
a)o listă a lucrărilor executate, însoţită de 
certificări de bună execuţie pentru cele mai 
importante lucrări. Respectivele certificări 
indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia 
sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, 
valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor 
şi precizează dacă au fost efectuate în 
conformitate cu normele profesionale din 
domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;” 
 
Dep.Rodin Traicu - PSD 

48  
 
Art. 190 (1)Capacitatea tehnică şi 
profesională a ofertantului/ 
candidatului poate fi susţinută, 
pentru îndeplinirea unui contract, 
şi de o altă persoană, indiferent de 
natura relaţiilor juridice existente 
între ofertant/candidat şi persoana 
respectivă. 
 
(2)În cazul în care 
ofertantul/candidatul îşi 
demonstrează capacitatea tehnică şi 
profesională invocând şi susţinerea 
acordată, în conformitate cu 

48. La articolul 190, alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea urmatorul cuprins:   
„Art 190(1) Atunci când un grup de 
operatori economici depune 
oferta/candidatura comună, capacitatea 
tehnică şi profesională se demonstrează prin 
luarea în considerare a resurselor tuturor 
membrilor grupului.” 
 
Dep.Antal István–UDMR 
 
(2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi 
demonstrează capacitatea tehnică şi 
profesională invocând şi susţinerea acordată, 
în conformitate cu prevederile alin. (1), de 
către o altă persoană, atunci acesta are 

Această modificare se impune pentru 
a crea o interpretare şi practică 
unitară a modului de susţinere 
tehnică şi profesională a ofertanţilor 
şi pentru crearea unui temei legal 
concret şi fără interpretări 
contradictorii pentru evaluarea 
angajamentului ferm privind forma 
şi momentul încheierii acestuia. 
 
Capacitatea tehnica si profesionala a 
ofertantului trebuie sa se refere la 
dotarile acestuia ( resurse materiale, 
resurse umane, etc). 
Experienta similara nu poate fi 
instrainata si sustinerea tehnica nu 

Camera 
Deputaţilor 
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prevederile alin. (1), de către o altă 
persoană, atunci acesta are obligaţia 
de a dovedi susţinerea de care 
beneficiază, de regulă, prin 
prezentarea unui angajament ferm al 
persoanei respective, încheiat în 
formă autentică, prin care aceasta 
confirmă faptul că va pune la 
dispoziţia candidatului/ofertantului 
resursele tehnice şi profesionale 
invocate. Persoana care asigură 
susţinerea tehnică şi profesională nu 
trebuie să se afle în situaţia care 
determină excluderea din procedura 
de atribuire, conform prevederilor 
art. 180 şi ale art. 181 lit. a), c1) şi d). 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

obligaţia de a dovedi susţinerea de care 
beneficiază, prin prezentarea unui angajament 
ferm al persoanei respective, autentificat de 
către un notar public, prin care aceasta 
confirmă faptul că va pune la dispoziţia 
candidatului/ 
ofertantului resursele tehnice şi profesionale 
invocate. Angajamentul de susţinere 
trebuie încheiat şi autentificat înainte de 
termenul limită de depunere a ofertelor. 
Persoana care asigură susţinerea tehnică şi 
profesională nu trebuie să se afle în situaţia 
care determină excluderea din procedura de 
atribuire, conform prevederilor art. 180 şi ale 
art. 181 lit. a), c1) şi d). 
 
Dep.Antal István–UDMR 

 

poate fi acordata pentru recomandari 
de executie a lucrarilor, asa cum nu 
se poate acorda nici pentru 
certificatele ISO, AFER, ANRE, etc. 
Experienta similara, la fel ca si 
certificatele de atestare a abilitatilor 
profesionale ale 
ofertantilor/personalului, nu intra la 
capacitatea tehnica, ci la documente 
de atestare a calitatii 
muncii/prestatiei 
ofertantului/personaluluiui. 
 

49  49. La articolul 190, după alineatul (3), se 
introduce un alineat nou, alin.(4) cu 
următorul cuprins: 
“(4) În cazul în care 
ofertantul/candidatul/grupul beneficiază de 
susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor 
terţe persoane, capacitatea tehnică şi 
profesională trebuie sa se refere la 
resursele/dotarile acestuia (resurse materiale, 
resurse tehnologice, resurse umane, metode 
de lucru, etc).  
Experienta similara privind furnizarea de 
bunuri, prestarea de servicii si executia de 
lucrari, nu poate fi sustinuta profesional de 
catre terta/terte persoane. Experienta similara 
nu poate fi instrainata si sustinerea tehnica nu 
poate fi folosita ca si  recomandare privind  
furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si 

Un ofertant poate lua sustinere 
pentru echipamente, personal, 
metode de lucru, etc, insa nu poate 
spune ca prin experienta similara a 
unui tert, a dobandit experienta 
similara si stie cum sa execute o 
lucrare sa presteze un serviciu sau sa 
furnizeze bunuri, in concordanta cu 
cerintele specifice ale contractului 
pentru care depune oferta. 

Camera 
Deputaţilor 
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executie de lucrari.” 
 
Dep. Ion DINITA– PC 
 

50  50. La articolul 190, după alineatul (3), se 
introduc două alineate noi, alin.(4) şi (5) cu 
următorul cuprins: 
„(4) Experienţa similară, ca parte a capacităţii 
tehnice şi profesionale, nu poate face obiectul 
susţinerii acordate de către o altă persoană. 
(5) Persoana care acordă susţinerea răspunde 
în faţa autorităţii contractante în mod solidar 
cu ofertantul/candidatul pentru executarea 
contractului şi pentru eventualele prejuducii 
produse acestuia ca urmare a imposibilităţii 
finalizării contractului sau executării 
necorespunzătoare.” 
 
Dep.Rodin Traicu – PSD 
 
 

 Camera 
Deputaţilor 

51  51. La articolul 198, după alineatul (1) se 
introduce un alineat nou, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
„(1)1 Autoritatea contractanta are obligatia sa 
stabileasca criteriul de atribuire astfel incat 
acesta sa reflecte real si evident interesele 
acesteia.” 
 
Dep.Antal István–UDMR 
 

 
 
 
 
Pentru a clarifica temeiul alegerii de 
către autoritatea contractanta a 
criteriului de atribuire. 

Camera 
Deputaţilor 

52  52. După articolul 198 se introduce un 
articol nou, art. 1981, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 1981 În cazul aplicării criteriului „preţul 
cel mai scăzut”, creşterea ulterioară a acestuia 
nu este permisă.” 

Prevederea restrange posibilitatea 
atribuirii unui contract de achizitie 
publica pe criteriul "pretul cel mai 
scazut" unui ofertant care ulterior va 
majora pretul prin acte aditionale. 
Totodata, incurajeaza autoritatile 
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Dep.Istvan Antal-UDMR 
 

contractante sa aplice acest criteriu 
de atribuire numai si numai in cazuri 
temeinic justificate. 
 

53  
 
Art. 199 (2)Factorii de evaluare a 
ofertei, prevăzuţi la alin. (1), pot fi, 
alături de preţ: caracteristici privind 
nivelul calitativ, tehnic sau 
funcţional, caracteristici de mediu, 
costuri de funcţionare, raportul 
cost/eficienţă, servicii post-vânzare 
şi asistenţă tehnică, termen de livrare 
sau de execuţie, alte elemente 
considerate semnificative pentru 
evaluarea ofertelor. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 

53. La art. 199, alin (2)se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
(2)Factorii de evaluare a ofertei, prevăzuţi la 
alin. (1), pot fi, alături de preţ: 
a) calitatea, inclusiv caracteristicile tehnice, 
estetice şi funcţionale, accesibilitatea, 
proiectarea pentru toţi utilizatorii, 
caracteristicile ecologice şi caracterul 
inovator; 
b) pentru contractele de achiziţii de servicii şi 
contractele care implică proiectarea de lucrări, 
pot fi luate în considerare organizarea, 
calificarea şi experienţa personalului 
desemnat să execute contractul în cauză;  
c) serviciile post-vânzare şi asistenţa tehnică, 
data/termenul de livrare sau de execuţie; 
d) procesul specific de producţie sau furnizare 
a lucrărilor, bunurilor sau serviciilor. 
 
Dep.Istvan Antal-UDMR 
 

Pentru o mai bună detaliere a 
criteriilor şi includerea unora noi, ca 
de exemplu accesibilitatea pentru 
toţi, caracteristicile ecologice şi 
caracterul inovator (ca factor de 
stimulare a finanţării activităţilor de 
cercetare-dezvoltare). Această 
detaliere permite o analiză 
cost/beneficiu cât mai cuprinzătoare 
şi mai relevantă pentru autoritatea 
contractantă. 

Camera 
Deputaţilor 

54 42.La articolul 200, alineatele (1) şi 
(2) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"Art. 200 (2) În cazuri temeinic 
motivate, autoritatea contractantă 
poate prelungi o singură dată 
perioada de evaluare, cu excepţia 
situaţiilor în care autoritatea 
contractantă reevaluează ofertele 
ca urmare a unei decizii a 
Consiliului, a unei hotărâri 
judecătoreşti sau a recomandărilor 

54. La articolul 200, alineatul (2) se 
modifică şi vor avea urmatorul cuprins:   
(2) În cazuri temeinic motivate, autoritatea 
contractantă poate prelungi o singură dată 
perioada de evaluare, cu un nou termen de 
maxim 25 de zile, cu excepţia situaţiilor în 
care autoritatea contractantă reevaluează 
ofertele ca urmare a unei decizii a Consiliului, 
a unei hotărâri judecătoreşti sau a 
recomandărilor observatorilor Unităţii pentru 
Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor 
Publice." 

 
 
 
Intarirea disciplinei privind evaluarea 
si atribuirea contractelor de achizitie 
publica; 
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observatorilor Unităţii pentru 
Coordonarea şi Verificarea 
Achiziţiilor Publice." 
 

 
Dep. Ion DINITA– PC 
 

55 43.La articolul 200, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (4), cu următorul 
cuprins: 
"(4) Prelungirea perioadei de 
evaluare se aduce la cunoştinţa 
operatorilor economici implicaţi, în 
termen de maximum două zile de 
la expirarea termenului prevăzut la 
alin. (1)." 
 

55. La articolul 200, alineatul (4) se 
modifică şi vor avea urmatorul cuprins:   
 
"(4) Prelungirea perioadei de evaluare se 
aduce la cunoştinţa operatorilor economici 
implicaţi, cel mai tarziu in ultima zi a 
termenului de evaluare." 
 
Dep. Ion DINITA– PC 
 

 Camera 
Deputaţilor 

56 43.La articolul 200, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (4), cu următorul 
cuprins: 
"(4) Prelungirea perioadei de 
evaluare se aduce la cunoştinţa 
operatorilor economici implicaţi, în 
termen de maximum două zile de la 
expirarea termenului prevăzut la alin. 
(1)." 

56. Alineatul (4) al articolului 200 - se 
aborgă. 
 
Comisia pentru administraţie publică 
 

Nu se justifică informarea 
operatorilor economici asupra 
perioadei de evaluare, ofertele 
acestora fiind valabile pe o perioadă 
mult mai mare decât perioada 
prevăzută de lege pentru evaluarea 
ofertelor (în general 90 de zile de la 
data limită de depunere a ofertelor). 
 

Camera 
Deputaţilor 

57  57. La articolul 200, după alineatul (4), se 
introduce un alineat nou, alin.(5) cu 
următorul cuprins: 
„(5) Prelungirea perioadei de evaluare 
determinată de situaţiile de excepţie 
prevăzute la alin.(2) nu poate depăşi 10 
zile.” 
 
Dep.Rodin Traicu – PSD 
 

 Camera 
Deputaţilor 

58  
 

58. La articolul 201, alineatul (1) se 
modifică şi vor avea urmatorul cuprins:   

Având în vedere caracterul achiziţiei 
publice, autoritatea contractantă are 
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Art. 201 (1)Pe parcursul aplicării 
procedurii de atribuire, autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita 
clarificări şi, după caz, completări ale 
documentelor prezentate de 
ofertanţi/candidaţi pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerinţelor 
stabilite prin criteriile de calificare 
şi selecţie sau pentru demonstrarea 
conformităţii ofertei cu cerinţele 
solicitate. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

Art. 201 (1) Pe parcursul aplicării procedurii 
de atribuire, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a solicita clarificări şi, după caz, 
completări ale documentelor prezentate de 
ofertanţi/ candidaţi pentru demonstrarea 
îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile 
de calificare şi selecţie sau pentru 
demonstrarea conformităţii ofertei cu 
cerinţele solicitate. 
 
Dep.Antal István–UDMR 
 
 

obligaţia, şi nu dreptul, de a se 
asigura că ofertele răspund cerinţelor 
 
 
 
 
 
 
 
 

59  
 
Art. 201 (1)Pe parcursul aplicării 
procedurii de atribuire, autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita 
clarificări şi, după caz, completări ale 
documentelor prezentate de 
ofertanţi/candidaţi pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerinţelor 
stabilite prin criteriile de calificare 
şi selecţie sau pentru demonstrarea 
conformităţii ofertei cu cerinţele 
solicitate. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

59. La articolul 201, alineatul (1) se 
modifică şi vor avea urmatorul cuprins:   
Art. 201 (1) Pe parcursul aplicării procedurii 
de atribuire, autoritatea contractantă are 
obligatia de a solicita clarificări şi, după caz, 
completări ale documentelor prezentate de 
ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea 
conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 
(2)Autoritatea contractantă nu are dreptul sa 
solicite completări ale documentelor 
prezentate de ofertanţi/ candidaţi pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerinţelor 
stabilite prin criteriile de calificare şi 
selecţie, iar prin clarificările/ completările 
solicitate să determine apariţia unui avantaj 
evident în favoarea unui ofertant/candidat. 
 
Dep. Ion DINITA– PC   
 

 
 
 
Stabilirea clara a obligatiilor si 
drepturilor acordate Autoritatii 
contractante si eliminarea starilor de 
contestare a acestor atributii 
(obligatii versus drepturi); 

Camera 
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60 44.La articolul 202, alineatul (11) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(11) O ofertă prezintă un preţ 

60.La articolul 202, alineatul (11) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
(11) O ofertă ferma este considerata 

Din evaluarile statistice, in ultimii 4 
ani s-au constatat urmatoarele: 
- Lipsa competitivitatii in selectia 
ofertelor. Doar factorul pret nu poate 
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aparent neobişnuit de scăzut în raport 
cu ceea ce urmează a fi furnizat, 
executat sau prestat, atunci când 
preţul ofertat, fără TVA, reprezintă 
mai puţin de 70% din valoarea 
estimată a contractului respectiv ori, 
în cazul în care în procedura de 
atribuire sunt cel puţin 5 oferte care 
nu sunt considerate inacceptabile 
şi/sau neconforme, atunci când preţul 
ofertat reprezintă mai puţin de 85% 
din media aritmetică a ofertelor 
calculată fără a se avea în vedere 
propunerea financiară cea mai mică 
şi propunerea financiară cea mai 
mare." 
 

necorespunzatoare ca preţ  în raport cu ceea 
ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, 
atunci când preţul ofertat, fără TVA, 
reprezintă mai puţin de 85% din valoarea 
estimată a contractului respectiv. Ofertele 
sub acest preţ vor fi descalificate. 

 
Grup PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

constitui un criteriu real de executie a 
unei investitii. 
- Absorbţia fondurilor europene si nu 
numai, la preturi până la 60 %  din 
valoarea proiectului 
- Blocarea licitatiilor din cauza unor 
oferte nesustenabile 
 
Deşi ar fi o măsură binevenită, 
aceasta contravine principiului 
liberei concurenţe, iar impunerea 
unei asemenea limite minimale ar 
afecta grav concurenţa dintre 
ofertanţi.  
De asemenea, prin impunerea unei 
limite de respingere, autorităţile 
contractante s-ar putea confrunta cu 
situaţii absurde, în care 10 din 10 
ofertanţi oferă acelaşi preţ minim, 
respectiv 85% din valoarea estimată, 
iar cu un asemenea text de lege, nu ar 
avea soluţii de a desemna un ofertant 
câştigător, neavând o bază legal de 
departajare.  
Se consideră un prag minim corect, 
care nu poate fi influenţat/calculat în 
mod direct de ofertanţi înainte de 
depunerea ofertelor. Prin stabilirea 
pragului în funcţie media aritmetică a 
ofertelor nu s-ar aduce atingere 
concurenţei libere dintre ofertanţi. 
 
Din evaluarile statistice, in ultimii 4 
ani s-au constatat urmatoarele: 
- Lipsa detalierii cerintelor si 
obligatiilor Autoritatii contractante 
privind evaluarea/analiza si selectia 
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ofertelor. Factorul pret poate 
constitui un criteriu real de 
evaluare/atribuire a contractelor in 
contextul analizei reale de pret a 
ofertelor cu pret aparent neobisnuit 
de scazut. 
 

61 44.La articolul 202, alineatul (11) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(11) O ofertă prezintă un preţ 
aparent neobişnuit de scăzut în raport 
cu ceea ce urmează a fi furnizat, 
executat sau prestat, atunci când 
preţul ofertat, fără TVA, reprezintă 
mai puţin de 70% din valoarea 
estimată a contractului respectiv ori, 
în cazul în care în procedura de 
atribuire sunt cel puţin 5 oferte care 
nu sunt considerate inacceptabile 
şi/sau neconforme, atunci când preţul 
ofertat reprezintă mai puţin de 85% 
din media aritmetică a ofertelor 
calculată fără a se avea în vedere 
propunerea financiară cea mai mică 
şi propunerea financiară cea mai 
mare." 
 

61.La articolul 202, alineatul (11) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
(11)O ofertă prezintă un preţ aparent 
neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce 
urmează a fi furnizat, executat sau prestat, 
atunci când preţul ofertat, fără TVA, 
reprezintă mai puţin de 85% din valoarea 
estimată a contractului respectiv sau, în cazul 
în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 
5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile 
şi/sau neconforme, atunci când preţul ofertat 
reprezintă mai puţin de 85% din media 
aritmetică a ofertelor calculată fără a se avea 
în vedere propunerea financiară cea mai mică 
şi propunerea financiară cea mai 
mare.Ofertele care au un preţ care 
reprezintă mai puţin de 70% din valoarea 
estimată a contractului vor fi considerate 
inacceptabile. 
 
Dep.Rodin Traicu - PSD 
 

 Camera 
Deputaţilor 

62 44.La articolul 202, alineatul (11) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(11) O ofertă prezintă un preţ 
aparent neobişnuit de scăzut în raport 
cu ceea ce urmează a fi furnizat, 
executat sau prestat, atunci când 
preţul ofertat, fără TVA, reprezintă 

62.La articolul 202, alineatul (11) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
(11) O ofertă fermă este considerată 
necorespunzatoare ca preţ  în raport cu ceea 
ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, 
atunci când preţul ofertat, fără TVA, 
reprezintă mai puţin de 85% din media 

 Camera 
Deputaţilor 
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mai puţin de 70% din valoarea 
estimată a contractului respectiv ori, 
în cazul în care în procedura de 
atribuire sunt cel puţin 5 oferte care 
nu sunt considerate inacceptabile 
şi/sau neconforme, atunci când preţul 
ofertat reprezintă mai puţin de 85% 
din media aritmetică a ofertelor 
calculată fără a se avea în vedere 
propunerea financiară cea mai mică 
şi propunerea financiară cea mai 
mare." 

aritmetică a ofertelor calculată fără a se avea 
în vedere propunerea financiară cea mai mică 
şi propunerea financiară cea mai mare. 
Ofertele sub acest preţ vor fi descalificate. 
 
Dep.Antal István–UDMR 
 

63 44.La articolul 202, alineatul (11) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(11) O ofertă prezintă un preţ 
aparent neobişnuit de scăzut în raport 
cu ceea ce urmează a fi furnizat, 
executat sau prestat, atunci când 
preţul ofertat, fără TVA, reprezintă 
mai puţin de 70% din valoarea 
estimată a contractului respectiv ori, 
în cazul în care în procedura de 
atribuire sunt cel puţin 5 oferte care 
nu sunt considerate inacceptabile 
şi/sau neconforme, atunci când preţul 
ofertat reprezintă mai puţin de 85% 
din media aritmetică a ofertelor 
calculată fără a se avea în vedere 
propunerea financiară cea mai mică 
şi propunerea financiară cea mai 
mare." 

63.Alineatul (11) al articolului 202 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
(11) O ofertă prezintă un preţ aparent 
neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce 
urmează a fi furnizat, executat sau prestat, 
atunci când preţul ofertat, fără TVA, 
reprezintă mai puţin de 70% din valoarea 
estimată a contractului respectiv ori, în cazul 
în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 
5 oferte care nu se încadrează în prevederile 
art.36 alin.(1), lit.a) -e), e1) şi alin.2 din 
Hotărârea Guvernului nr.925/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin 
de 85% din media aritmetică a ofertelor 
calculată fără a se avea în vedere propunerea 
financiară cea mai mică şi propunerea 
financiară cea mai mare. 
 
Comisia pentru administraţie publică 
 

Oferta care, în urma  verificării, se 
dovedeşte că are un preţ neobişnuit 
de scăzut în raport cu ceea ce urmeză 
a fi furnizat, prestat sau executat, se 
încadrează în prevederile art.36 
alin.(1) lit.f) din H.G. nr.925/2006, 
actualizată şi este inacceptabilă. 

Camera 
Deputaţilor 

64  64. La articolul 202, după alineatul (11) se 
introduce un alineat nou, alin.(12), cu 
următorul cuprins: 
(12)O ofertă prezintă un preţ aparent 

 Camera 
Deputaţilor 
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neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce 
urmează a fi furnizat sau prestat, atunci când 
preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin 
de 70% din valoarea estimată a contractului 
respectiv sau, în cazul în care în procedura de 
atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu sunt 
considerate inacceptabile şi/sau neconforme, 
atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin 
de 85% din media aritmetică a ofertelor 
calculată fără a se avea în vedere propunerea 
financiară cea mai mică şi propunerea 
financiară cea mai mare. 
 
Dep. Ion DINITA– PC 
 

65  
 
(2)Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a lua în considerare 
justificările primite de la ofertant, în 
condiţiile alin. (1), îndeosebi cele 
care se referă la: 
a)fundamentarea economică a 
modului de formare a preţului, 
aferent metodelor de execuţie 
utilizate, procesului de producţie sau 
serviciilor prestate; 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)soluţiile tehnice adoptate şi/sau 
orice condiţii deosebit de favorabile 

65.La articolul 202, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a 
verifica justificările primite de la ofertant, în 
condiţiile alin. (1), îndeosebi cele care se 
referă la: 
 
a)fundamentarea economică reala, detaliata 
si aplicata la obiectul contractului si 
referitoare la modul de formare a preţului 
pentru: materialele, echipamentele si 
utilajele ce intra in componenta lucrarilor, 
salarizarea/plata tarifara a fortei de 
munca, costurile/consumurile privind 
transporturile, costurile/consumurile 
utilajelor folosite, metodele si tehnologiile  
de execuţie utilizate, a procesului de 
producţie/montaj sau ale serviciilor prestate  
si/sau ale produselor furnizate; 
 
Nemodificat 
 

 Camera 
Deputaţilor 
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de care beneficiază ofertantul pentru 
executarea lucrărilor, pentru 
furnizarea produselor sau prestarea 
serviciilor; 
c)originalitatea ofertei din punct de 
vedere al îndeplinirii tuturor 
cerinţelor prevăzute în caietul de 
sarcini; 
d)respectarea dispoziţiilor privind 
protecţia muncii şi condiţiile de lucru 
aplicabile pentru executarea lucrării, 
prestarea serviciului sau furnizarea 
produselor; 
 
 
 
e)posibilitatea ca ofertantul să 
beneficieze de un ajutor de stat. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

 
 
 
 
c)originalitatea ofertei din punct de vedere al 
îndeplinirii tuturor specificatiilor si cerinţelor 
tehnice explicite, prevăzute în caietul de 
sarcini; 
d)respectarea dispoziţiilor privind protectia 
mediului, a protecţiei muncii şi condiţiilor de 
lucru aplicabile pentru executarea lucrării, 
prestarea serviciului sau furnizarea 
produselor; 
 
Dep. Ion DINITA– PC 
 
Nemodificat 
 

 
 

66  66. La articolul 202, după alineatul (2), se 
introduce un alineat nou, alin.(3) cu 
următorul cuprins: 
(3) Ofertantii care considera ca valoarea 
estimata nu este corelata cu ceea ce 
urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat 
trebuie sa solicite Autoritatii Contractante 
clarificari si daca este cazul, rectificarea 
sau anularea dupa caz, a procedurii de 
atribuire, in conformitate cu art. 209 (4) (b) 
din prezenta ordonanta. 
 
Dep. Ion DINITA– PC 
 

 Camera 
Deputaţilor 

67  
 

67.La articolul 204, alineatul (11) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

 Camera 
Deputaţilor 
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Art.204(11)În cazul în care 
autoritatea contractantă nu poate 
încheia contractul cu ofertantul a 
cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 
câştigătoare, datorită faptului că 
ofertantul în cauză se află într-o 
situaţie de forţă majoră sau în 
imposibilitatea fortuită de a executa 
contractul, atunci aceasta are dreptul 
să declare câştigătoare oferta clasată 
pe locul doi, în condiţiile în care 
aceasta există şi este admisibilă. În 
caz contrar, se anulează aplicarea 
procedurii pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică. 
(Text OUG nr.34/2006) 
 
 

(11) În cazul în care autoritatea contractantă 
nu poate încheia contractul cu ofertantul a 
cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 
câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în 
cauză se află într-o situaţie de forţă majoră 
sau în imposibilitatea fortuită de a executa 
contractul sau nu prezinta documentele 
solicitate de Autoritatea Contractanta la 
semnarea contractului, atunci aceasta are 
dreptul să declare câştigătoare oferta clasată 
pe locul doi în condiţiile în care aceasta există 
şi este admisibilă. În cazul in care nu exista 
nici o alta oferta clasata pe locul doi, se 
anulează aplicarea procedurii pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică.  
 
Dep. Ion DINITA– PC 
 

68  68.După articolul 205 se introduce un 
articol nou, art.2051,  cu următorul 
cuprins: 
Art.2051 Valoarea contractului de achiziţie 
publică stabilită conform unei proceduri de 
atribuire valabilă nu poate fi modificată 
prin acte adiţionale succesive decât în 
următoarele condiţii: 
a) atunci când există o justificare 
economică fundamentată pe baza datelor 
din caietul de sarcini; 
b) atunci când preţul unitar al produselor 
sau lucrărilor ce fac obiectul actului 
adiţional sunt aceleaşi cu cele din 
contractul de achiziţie; 
c) în cazul lucrărilor efectuate pe baza 
unor proiecte de execuţie sau documentaţii 
tehnice executate de terţi (firme de 
arhitectură, de proiectare, consultanţă, 

 
 
 
Stabilirea unui prag maximal pentru 
valorile la care se încheie actele 
adiţionale ale unui contract de 
achiziţie publică este necesar pentru 
eliminarea riscurilor unor costuri 
suplimntare ascunse. 

Camera 
Deputaţilor 
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experţi  autorizaţi) justificarea lucrărilor 
suplimentare din actele adiţionale trebuie 
să rezulte din documentele întocmite de 
aceste entităţi. 
Indiferent de situaţie, suma totală ce 
rezultă din actele adiţionale întocmite de 
autoritatea contractantă pentru acelaşi 
contract nu poate depăşi cu mai mult de 
30% valoarea stabilită în contractul 
adjudecat iniţial. 

 
Grup PNL 

69  
 
Art. 206 (1)Autoritatea contractantă 
are obligaţia de a informa operatorii 
economici implicaţi în procedura de 
atribuire despre deciziile referitoare 
la rezultatul selecţiei, la rezultatul 
procedurii de atribuire a contractului 
de achiziţie publică sau de încheiere 
a acordului-cadru, la admiterea într-
un sistem de achiziţie dinamic, la 
rezultatul concursului de soluţii ori, 
după caz, la anularea procedurii de 
atribuire şi eventuala iniţiere 
ulterioară a unei noi proceduri, în 
scris şi cât mai curând posibil, dar nu 
mai târziu de 3 zile lucrătoare de la 
emiterea acestora, înăuntrul 
termenului prevăzut la art. 200. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

69.La articolul 204, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art.206(1) Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a informa operatorii economici 
implicaţi în procedura de atribuire despre 
deciziile referitoare la rezultatul selecţiei, la 
rezultatul evaluării înainte de runda finală 
electronică, la rezultatul procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie publică 
sau de încheiere a acordului-cadru, la 
admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic, 
la rezultatul concursului de soluţii ori, după 
caz, la anularea procedurii de atribuire şi 
eventuala iniţiere ulterioară a unei noi 
proceduri, în scris şi cât mai curând posibil, 
dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la 
emiterea acestora, înăuntrul termenului 
prevăzut la art. 200” 
 
Dep.Antal István–UDMR 
 

 
 
La licitaţiile electronice, concurenţii 
eliminaţi în cadrul primei runde nu 
sunt informaţi asupra acestui fapt, 
ceea ce creează probleme şi 
cheltuieli suplimentare sau inutile la 
depunere contestaţiilor. 

Camera 
Deputaţilor 

70  
 
 

70.La articolul 207, la alineatul (2), 
preambulul, şi literele a) şi b) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

 
 
 

Camera 
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Art.207(2)În cadrul comunicării 
prevăzute la art. 206 alin. (2), 
autoritatea contractantă are obligaţia 
de a informa ofertanţii/candidaţii 
care au fost respinşi sau a căror 
ofertă nu a fost declarată câştigătoare 
asupra motivelor care au stat la baza 
deciziei respective, după cum 
urmează: 
a)fiecărui candidat respins, motivele 
concrete care au stat la baza deciziei 
de respingere a candidaturii sale; 
b)pentru fiecare ofertă respinsă, 
motivele concrete care au stat la baza 
deciziei de respingere, detaliindu-se 
argumentele în temeiul cărora oferta 
a fost considerată inacceptabilă 
şi/sau neconformă, îndeosebi 
elementele ofertei care nu au 
corespuns cerinţelor de funcţionare şi 
performanţă prevăzute în caietul de 
sarcini; 
 
(Text OUG nr.34/2006) 

(2) În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 
alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia 
de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost 
respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată 
câştigătoare cel puţin asupra motivelor care 
au stat la baza deciziei respective după cum 
urmează: 
 
 
a)fiecărui candidat respins, motivele concrete 
si detaliate care au stat la baza deciziei de 
respingere a candidaturii sale; 
b)pentru fiecare ofertă respinsă, motivele 
concrete si detaliate care au stat la baza 
deciziei de respingere, detaliindu-se si 
argumentele în temeiul cărora oferta a fost 
considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, 
îndeosebi elementele ofertei care nu au 
corespuns cerinţelor minime de funcţionare şi 
performanţă prevăzute si solicitate în caietul 
de sarcini, numele ofertantului căruia 
urmează să i se atribuie contractul de 
achiziţie publică sau, după caz, ale 
ofertanţilor cu care urmează să se încheie 
un acord-cadru; 
 
Dep.Ion DINITA-PC 
 

 
Potrivit respectarii scopului si 
principiilor statutate de catre 
prevederile art.2; 

71  
 
 
Art. 209 (1) c)dacă abateri grave de 
la prevederile legislative afectează 
procedura de atribuire sau dacă este 
imposibilă încheierea contractului. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 

71.La articolul 207, la alineatul (1), litera c) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
c) dacă abateri grave de la prevederile 
legislative afectează procedura de atribuire 
sau dacă este imposibilă încheierea 
contractului, avand in vedere erorile din 
deviz ale proiectantului si 
subdimensionarea sau supradimensionarea 
valorii proiectului. 

Eliminarea riscului de neandeplinire 
a contractului si/sau pierderea 
finantarii lui cat si respectarea 
principiului privind eficienta 
utilizarii fondurilor publice 

Camera 
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Dep. Ion DINITA– PC 
 

72  
 
Art.213 (1) e)nota justificativă 
privind alegerea procedurii de 
atribuire, în cazul în care procedura 
aplicată a fost alta decât licitaţia 
deschisă sau licitaţia restrânsă; 
 
(Text OUG nr.34/2006) 

72.La articolul 213 alineatul (2), litera e) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
e) nota justificativă privind alegerea 
procedurii de atribuire, în cazul în care 
procedura aplicată a fost alta decât licitaţia 
deschisă, licitaţia restrânsă sau cererea de 
oferte; 
 
Dep. Ion DINITA– PC 

 Camera 
Deputaţilor 
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(2) h) denumirea/numele 
ofertantului/  ofertanţilor a 
cărui/căror ofertă a fost declarată 
câştigătoare şi motivele care au stat 
la baza acestei decizii; 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

73. La articolul 213 alineatul (2), litera h) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
h) denumirea/numele ofertantului/ ofertanţilor 
a cărui/căror ofertă a fost declarată 
câştigătoare şi criteriul aplicat precum şi 
explicitarea lui în decizia luată; 
 
Dep.Mircea Roşca- PNL 
 
 

Raportul procedurii de atribuire 
trebuie să detalieze  motivele prin 
care au fost respinse ofertele şi 
modul iîn care a fost indeplinită 
cerinţa. 
Prin completările aduse  la art. 213 
alin (2) se doreşte urgentarea 
procedurilor, prin degrevarea 
comisiei de evaluare. 
 

Camera 
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74. La articolul 213, după litera j) a 
alineatului (2), se introduce o literă nouă, 
lit.k), cu următorul cuprins: 
k) raportul procedurii va contine numai 
motivaţia respingerii ofertei şi motivaţia 
pentru care oferta câştigătoare a fost 
aleasă prin aplicarea criteriilor de 
atribuire. 
 
Dep.Mircea Roşca- PNL 
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Art. 252 e)atunci când este necesară 
achiziţionarea de la furnizorul iniţial 

75. La articolul 252, litera e) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
e) atunci când este necesară achiziţionarea de 
la furnizorul iniţial a unor cantităţi 

 
 
Completarea este necesară pentru 
prevenirea pe cât posibil a situatiilor 
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a unor cantităţi suplimentare de 
produse destinate înlocuirii parţiale 
sau extinderii 
echipamentelor/instalaţiilor livrate 
anterior şi numai dacă schimbarea 
furnizorului iniţial ar pune 
autoritatea contractantă în situaţia de 
a achiziţiona produse care, datorită 
caracteristicilor tehnice diferite de 
cele deja existente, determină 
incompatibilităţi sau dificultăţi 
tehnice disproporţionate de operare 
şi întreţinere; 
 
(Text OUG nr.34/2006) 

suplimentare de produse destinate înlocuirii 
parţiale sau extinderii echipamentelor/ 
instalaţiilor livrate anterior şi numai dacă 
schimbarea furnizorului iniţial ar pune 
autoritatea contractantă în situaţia de a 
achiziţiona produse care, datorită 
caracteristicilor tehnice diferite de cele deja 
existente, determină incompatibilităţi sau 
dificultăţi tehnice disproporţionate de operare 
şi întreţinere. În acest caz produsele 
achiziţionate ulterior procedurii de 
achiziţie iniţială nu pot fi procurate la un 
preţ mai mare decât  cel stabilit prin 
procedura de achiziţie anterioară 
indiferent de cantitatea achiziţionată 
suplimentar. 
 
Grup PNL 
 

in care valoarea contractului de 
achiziţie publică este crescută 
artificial şi nejustificat prin astfel de 
metode, prin creşterea preţurilor la 
produse achiziţionate  ulterior. 

76  
 
Art. 255  (4)Orice referire, pe 
parcursul prezentului capitol, la 
aplicarea procedurii de atribuire 
include toate cazurile menţionate la 
art. 9, precum şi orice alte contracte 
sau proceduri care intră în sfera de 
aplicare a dispoziţiilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

76.La articolul 255 alineatul (4) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 (4) Orice referire, pe parcursul prezentului 
capitol, la aplicarea procedurii de atribuire 
include toate cazurile menţionate la art. 9, 
precum şi orice alte contracte sau proceduri 
pentru care a fost publicat un anunt de 
participare in SEAP. 
 
Dep. Ion DINITA– PC 
 

Sunt proceduri, precum cele finanţate 
din fonduri comunitare, dar de valori 
sub praguri, ori derulate de alte 
entităţi decât Autoritati contractante 
si care nu ar fi atacabile prin 
contestaţie după regulile stabilite de 
prezenta ordonanta, ci doar la 
instanţa de drept comun. Adică după 
proceduri indelungate ca si timp. 
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77  
 
Art. 258 (1)Consiliul este condus de 
un preşedinte ales dintre membrii săi. 
 

77.La articolul 258 alineatele (1) şi (3) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
Art.258 (1) - Consiliul este condus de un 
preşedinte ales dintre membrii săi, ce au o 
vechime in domeniul juridic, 

 
 
 
Pentru compatibilitate  cu forma 
Regulamentului de Ordine si 
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(3)Preşedintele este ales pe o 
perioadă de 3 ani, cu posibilitatea 
reînnoirii o singură dată a 
mandatului. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 

corespunzatoare ocuparii functiei publice, 
precizata la art. 261 alin. (2). 
 
Dep. Ion DINITA– PC 
 
(3)Preşedintele este ales pe o perioadă de 3 
ani, fără a fi posibilă exercitarea 
consecutivă a celor maxim 2 mandate pe 
care le poate avea. 
 
Dep. Ion DINITA– PC 
 

Functionare, aprobata prin HG nr. 
1037/2011. 
 
 
 
Pentru asigurarea independenţei 
Consiliului, Presedintelui Consiliului 
şi a membrilor săi. 
 

78  
 
 
Art. 264 (3) c)dacă s-au pronunţat 
public în legătură cu contestaţia pe 
care o soluţionează; 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 
 

78.La articolul 264 litera c) a alineatului (3) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
c) dacă s-au pronunţat public în legătură cu 
procedura de atribuire, aferenta 
contestatiei respective, in orice etapa a 
derularii acesteia; 
 
 Dep. Ion DINITA– PC 
 

Pentru cazul in care Solutia 
prezentata de catre completul de 
judecata al CNSC este incorecta, iar 
pe aceeasi procedura se continua cu 
una sau mai multe contestatii, nu 
exista nici o parghie de control, astfel 
incat sa se solutioneze corect o 
contestatie si fara sa fie nevoie de 
interventia Curtii de Apel. 
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79  
 
Art. 274 (1)În vederea soluţionării 
contestaţiei/contestaţiilor, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
transmite Consiliului, în termen de 
cel mult 3 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului prevăzut la art. 
205 alin. (1), punctul său de vedere 
asupra acesteia/acestora, însoţit de 
orice alte documente considerate 
edificatoare, precum şi, sub 
sancţiunea amenzii prevăzute la art. 
275 alin. (3), o copie a dosarului 
achiziţiei publice, cu excepţia 

79.La articolul 274 alineatul (1) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
Art.274 alin.(1) În vederea soluţionării 
contestaţiei/ contestaţiilor, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a transmite 
Consiliului, în termen de cel mult 3 zile 
lucrătoare de la data expirării termenului 
prevăzut la art. 205 alin. (1), punctul său de 
vedere asupra acesteia/acestora, însoţit de 
orice alte documente considerate edificatoare, 
precum şi, sub sancţiunea amenzii prevăzute 
la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului 
achiziţiei publice în forma în care se afla 
acesta la momentul depunerii contestaţiei, 
cu excepţia anunţurilor publicate în SEAP şi a 
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anunţurilor publicate în SEAP şi a 
documentaţiei de atribuire, atunci 
când aceasta este disponibilă şi poate 
fi descărcată direct din SEAP. Lipsa 
punctului de vedere al autorităţii 
contractante nu împiedică 
soluţionarea 
contestaţiei/contestaţiilor, în măsura 
în care s-a făcut dovada comunicării 
acesteia/acestora. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 

documentaţiei de atribuire, atunci când 
aceasta este disponibilă şi poate fi descărcată 
direct din SEAP. Lipsa punctului de vedere al 
autorităţii contractante nu împiedică 
soluţionarea contestaţiei/contestaţiilor, în 
măsura în care s-a făcut dovada comunicării 
acesteia/acestora. 
 
Dep. Ion DINITA– PC 
 

80  
 
Art. 275 (3)Autoritatea contractantă 
are obligaţia de a răspunde la orice 
solicitare a Consiliului şi de a-i 
transmite acestuia orice alte 
documente care prezintă relevanţă 
pentru soluţionarea contestaţiei, într-
un termen care nu poate depăşi 5 zile 
de la data primirii solicitării, sub 
sancţiunea unei amenzi în cuantum 
de 10.000 lei, aplicată 
conducătorului autorităţii 
contractante. 
(5)Procedura în faţa Consiliului este 
scrisă, iar părţile vor fi audiate 
numai dacă acest lucru este 
considerat necesar de către completul 
de soluţionare a contestaţiei. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 
 

80.La articolul 275 alineatele (3) şi (5) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 (3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a 
răspunde la orice solicitare a Consiliului şi de 
a-i transmite acestuia orice alte documente 
care prezintă relevanţă pentru soluţionarea 
contestaţiei, într-un termen care nu poate 
depăşi 5 zile de la data primirii solicitării, sub 
sancţiunea unei amenzi în cuantum de 10.000 
lei, aplicată unităţii ca persoană juridică 
responsabilă. 
 
(5)Procedura în faţa Consiliului este scrisă, iar 
părţile vor fi audiate dacă acest lucru este 
considerat necesar de către completul de 
soluţionare a contestaţiei sau la solicitarea 
autorităţii contractante. 
 
Dep.Rodin Traicu – PSD 
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81 59.La articolul 276, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 

81.La articolul 276, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
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cuprins: 
"Art. 276 (1) Consiliul soluţionează 
pe fond contestaţia în termen de 20 
de zile de la data primirii dosarului 
achiziţiei publice de la autoritatea 
contractantă, respectiv în termen de 
10 zile în situaţia incidenţei unei 
excepţii care împiedică analiza pe 
fond a contestaţiei, potrivit art. 278 
alin. (1). În cazuri temeinic 
justificate, termenul de soluţionare a 
contestaţiei poate fi prelungit o 
singură dată cu încă 10 zile." 
 
 

 
Art.276(1)Consiliul soluţionează pe fond 
contestaţia în termen de 20 de zile de la data 
primirii dosarului achiziţiei publice/a 
ultimului document relevant in speţă, după 
caz de la autoritatea contractantă, respectiv în 
termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei 
excepţii care împiedică analiza pe fond a 
contestaţiei, potrivit art. 278 alin. (1). În 
cazuri temeinic justificate, termenul de 
soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o 
singură dată cu încă 10 zile." 
 
Dep. Ion DINITA– PC 
 

 
Pentru evitarea de confuzii privind 
necesitatea/opţiunea comunicării 
dosarului sau momentul constituirii 
acestuia, ori acele situaţii ce nu 
impun trimiterea lui, precum atacarea 
Anunţului de participare/PV de 
Deschidere s.a. 

82  
 
Art. 278 (2)Consiliul examinează din 
punctul de vedere al legalităţii şi 
temeiniciei actul atacat şi poate 
pronunţa o decizie prin care fi 
anulează în parte sau în tot, obligă 
autoritatea contractantă să emită 
un act sau dispune orice altă 
măsură necesară pentru 
remedierea actelor ce afectează 
procedura de atribuire. În cazul în 
care Consiliul dispune 
modificarea/eliminarea oricăror 
specificaţii tehnice din caietul de 
sarcini ori din alte documente 
emise în legătură cu procedura de 
atribuire, autoritatea contractantă 
are dreptul de a anula aplicarea 
procedurii de atribuire. 
 (7)Consiliul poate lua act, oricând în 
cursul soluţionării contestaţiei, de 

82.La articolul 278 alineatele (2) şi (7) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
(2) Consiliul examinează din punctul de 
vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat 
şi poate pronunţa o decizie prin care fie 
anulează procedura, fie respinge sau admite 
contestaţia. 
 
Dep.Mircea Roşca-PNL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7)Consiliul poate lua act, oricând în cursul 
soluţionării contestaţiei, de renunţarea la 

 
 
Pentru a simplifica procedura de 
contestaţie, deciziile pronunţate de 
CNSC în umra exminării legalităţii 
actului atacat trebuie  stabilite foarte 
clar pentru a scurta procesul. 
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renunţarea la aceasta de către 
contestator. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 

aceasta de către contestator cu aplicarea unei 
sancţiuni al cărei cuantum să fie în funcţie 
de valoarea estimată a contractului. 

 
Dep.Rodin Traicu - PSD 
 

83 61.Articolul 2781 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art. 2781(1) În măsura în care 
Consiliul respinge pe fond 
contestaţia, autoritatea contractantă 
va reţine contestatorului din garanţia 
de participare în raport cu valoarea 
estimată a contractului următoarele 
sume: 
a) peste pragul prevăzut la art. 19 
şi până la 420.000 lei inclusiv - 1% 
din această valoare; 
b) între 420.001 lei şi 4.200.000 lei 
inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea 
ce depăşeşte 420.001 lei; 
c) între 4.200.001 lei şi 42.000.000 
lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din 
ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei; 
d) între 42.000.001 lei şi 
420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei 
+ 0,001% din ceea ce depăşeşte 
42.000.001 lei; 
e) între 420.000.001 lei şi 
4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 
lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 
420.000.001 lei; 
f) peste 4.200.000.001 lei -19.320 lei 
+ 0,00001% din ceea ce depăşeşte 
4.200.000.001 lei. 
 

83.Articolul 2781 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
a) peste pragul prevăzut la art. 19 şi până la 
420.000 lei inclusiv + 3% din din această 
valoare; 
b)între 420.001 lei şi 4.200.000 lei inclusiv - 
4.200 lei + 2,5% din ceea ce depăşeşte 
420.001 lei; 
 c) între 4.200.001 lei şi 42.000.000 lei 
inclusiv - 7.980 lei + 2,0% din ceea ce 
depăşeşte 4.200.001 lei; 
d)între 42.000.001 lei şi 420.000.000 lei 
inclusiv - 11.760 lei + 1,5% din ceea ce 
depăşeşte 42.000.001 lei; 
 
e)între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 lei 
inclusiv - 15.540 lei + 1% din ceea ce 
depăşeşte 420.000.001 lei; 
 
f) peste 4.200.000.001 lei -19.320 lei + 0,5% 
din ceea ce depăşeşte 4.200.000.001 lei. 
 
Grup PNL  
 

Creşterea procentelor  are ca sop 
descurajarea  celor care contestă, de 
cele mai multe ori singurul lor scop 
fiind acela de a bloca desfasurarea 
procesului de achiziţie publica. În 
acest context eficientizarea 
achiziţiilor publice  devine o 
prioritate, iar modificările propuse 
vin să stopeze abuzul în materie de 
depunere de contestaţii care practic 
conduce la întârzierea executării 
contractelor. 
Contestatia ramasa fara obiect iar 
pronuntarea data de catre Consiliu in 
baza anularii procedurii ,incalca 
principiul tratamentului egal in ceea 
ce priveste retinerea unor sume din 
garantia de participare, contestatia 
neinfluentand in mod negative 
procedura de atribuire. 
. Creşterea procentelor  are ca sop 
descurajarea  contestatiilor 
nefondate. 
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84 61.Articolul 2781 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
"Art. 2781(1) În măsura în care 
Consiliul respinge pe fond 
contestaţia, autoritatea contractantă 
va reţine contestatorului din garanţia 
de participare în raport cu valoarea 
estimată a contractului următoarele 
sume: 
a) peste pragul prevăzut la art. 19 
şi până la 420.000 lei inclusiv - 1% 
din această valoare; 
b) între 420.001 lei şi 4.200.000 lei 
inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea 
ce depăşeşte 420.001 lei; 
c) între 4.200.001 lei şi 42.000.000 
lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din 
ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei; 
d) între 42.000.001 lei şi 
420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei 
+ 0,001% din ceea ce depăşeşte 
42.000.001 lei; 
e) între 420.000.001 lei şi 
4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 
lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 
420.000.001 lei; 
f) peste 4.200.000.001 lei -19.320 lei 
+ 0,00001% din ceea ce depăşeşte 
4.200.000.001 lei. 
 
 

84.Articolul 2781 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 2781 (1)În măsura în care Consiliul 
respinge pe fond contestaţia (execeptand 
situatia in care pe parcursul analizei 
contestatiei de catre Consiliu, autoritatea 
contractanta anuleaza procedura iar 
contestatia ramane fara obiect), autoritatea 
contractantă va reţine contestatorului din 
garanţia de participare în raport cu valoarea 
estimată a contractului următoarele sume: 

a)peste pragul prevăzut la art. 19 şi până la 
420.000 lei inclusiv + 1% din din această 
valoare 
b)între 420.001 lei şi 4.200.000 lei inclusiv - 
4.200 lei + 1% din ceea ce depăşeşte 420.001 
lei; 
 c) între 4.200.001 lei şi 42.000.000 lei 
inclusiv - 7.980 lei + 0,5% din ceea ce 
depăşeşte 4.200.001 lei; 
d)între 42.000.001 lei şi 420.000.000 lei 
inclusiv - 11.760 lei + 0,25% din ceea ce 
depăşeşte 42.000.001 lei; 
e)între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 lei 
inclusiv - 15.540 lei + 0,125% din ceea ce 
depăşeşte 420.000.001 lei; 
f) peste 4.200.000.001 lei -19.320 lei + 
0,0625% din ceea ce depăşeşte 4.200.000.001 
lei. 
 
Dep. Ion DINITA– PC 
 

 
 
Corelare necesară cu modificările 
aduse la art. 431. 
Avantajul mecanismului propus la 
alin. (3) al art. 431  este dat de 
realitatea actuală prin care o firmă 
care a câştigat un contract după 
contestaţii, de regulă intră în conflict 
cu autoritatea contractantă şi se 
ajunge la un contract intârziat în 
execuţie sau reziliat, afectaţi fiind în 
final beneficiarii investiţiei publice – 
cetăţenii 
Acest mecanims funcţionează deja în 
state precum Polonia, Germania, 
Anglia. 
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85 61.Articolul 2781 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art. 2781(1) În măsura în care 
Consiliul respinge pe fond 
contestaţia, autoritatea contractantă 

85.Articolul 2781 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 2781 (1) În măsura în care Consiliul 
respinge pe fond contestaţia sau ofertantul 
îşi retrage contestaţia, autoritatea 
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va reţine contestatorului din garanţia 
de participare în raport cu valoarea 
estimată a contractului următoarele 
sume: 
a) peste pragul prevăzut la art. 19 
şi până la 420.000 lei inclusiv - 1% 
din această valoare; 
b) între 420.001 lei şi 4.200.000 lei 
inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea 
ce depăşeşte 420.001 lei; 
c) între 4.200.001 lei şi 42.000.000 
lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din 
ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei; 
d) între 42.000.001 lei şi 
420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei 
+ 0,001% din ceea ce depăşeşte 
42.000.001 lei; 
e) între 420.000.001 lei şi 
4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 
lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 
420.000.001 lei; 
f) peste 4.200.000.001 lei -19.320 lei 
+ 0,00001% din ceea ce depăşeşte 
4.200.000.001 lei. 
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi 
în cazul în care contestatorul 
renunţă la contestaţie. 
(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) 
nu vor fi aplicabile în măsura în 
care renunţarea la contestaţie a 
fost realizată ca urmare a 
adoptării de către autoritatea 
contractantă a măsurilor de 
remediere necesare, în condiţiile 
art. 2563 alin. (1). 
(4) În măsura în care instanţa 
competentă admite plângerea 

contractantă îi va reţine contestatorului 
garanţia de contestaţie stabilită la art 431 
alin.(3)  a prezentei legi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineatul (2) al art. 2781 se abrogă 
 
 
Alineatul (3) al art. 2781 devine alineatul 
(2) 
 
 
 
 
 
 
Alineatul (4) al art. 2781  devine alineatul 
(3) 
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formulată împotriva deciziei 
Consiliului de respingere a 
contestaţiei, autoritatea contractantă 
are obligaţia de a returna 
contestatorului sumele prevăzute la 
alin. (1), în cel mult 5 zile de la data 
pronunţării deciziei instanţei de 
judecată. 
(5) În măsura în care instanţa 
competentă admite plângerea 
formulată împotriva deciziei 
Consiliului prin care a fost admisă 
plângerea, respingând pe fond 
contestaţia, autoritatea 
contractantă va reţine sumele 
prevăzute la alin. (1)." 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alineatul (5) al art. 2781 devine alineatul 
(4) 
 
 
 
 
 
 
(5) În măsura în care contestaţia va fi 
admisă, autoritatea contractantă are 
obligaţia să achite contravaloarea acestei 
garanţii, în termen de cel mult 5 zile de la 
pronunţarea deciziei CNSC/ instanţei de 
judecată. 
 
Dep. Mircea Roşca-PNL 
 

86 63.La articolul 279, după alineatul 
(5) se introduce un nou alineat, 
alineatul (6), cu următorul 
cuprins: 
"(6) Decizia motivată se publică de 
către autoritatea contractantă în 
SEAP în termen de 5 zile de la 
data primirii, fără referire la 
datele de identificare a deciziei şi 
ale părţilor, la datele cu caracter 
personal, precum şi la acele 
informaţii pe care operatorul 
economic le precizează în oferta sa 

86. La articolul 279, alineatul (6) se abrogă. 
 
Dep.Antal István–UDMR 

Se impune abrogarea acestei 
prevederi, pentru a fi în concordanţă 
cu celelalte prevederi din OUG 
34/2006. (notificarea ofertanţilor 
asupra depunerii unor contestaţii, 
propunerea de abrogare a art. 170 din 
prezenta propunere). De asemenea, 
deoarece Autoritatea Contractantă 
având obligaţia de a anunţa 
operatorii economici asupra 
depunerii unei contestaţii, fără să fie 
obligată să NU facă referire la datele 
de identificare a contestaţiei şi la 
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ca fiind confidenţiale, clasificate 
sau protejate de un drept de 
proprietate intelectuală." 
 

datele de identificare a părţilor. 
În plus, principiul transparenţei 
impune să nu fie ”ascunse” 
informaţii cu caracter public. 
De asemenea, una dintre părţile 
litigioase în cazul contestaţiilor este 
însăşi autoritatea contractantă, iar 
datele sale de identificare sunt 
cuprinse în invitaţia/anunţul de 
participare, în Fişa de date etc. 
 

87 Art. 2831 (1)În cazuri temeinic 
justificate şi pentru prevenirea unei 
pagube iminente, preşedintele 
instanţei poate dispune, la cererea 
părţii interesate, prin încheiere dată 
cu citarea părţilor, suspendarea 
executării contractului. 
(2)Instanţa soluţionează cererea de 
suspendare luând în considerare 
consecinţele probabile ale acesteia 
asupra tuturor categoriilor de interese 
ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra 
interesului public. Instanţa va putea 
să nu dispună măsura prevăzută la 
alin. (1) în cazul în care consecinţele 
negative ale acesteia ar putea fi mai 
mari decât beneficiile ei. Hotărârea 
de a nu dispune suspendarea 
executării contractului nu trebuie să 
prejudicieze niciun alt drept al 
persoanei care a înaintat cererea 
prevăzută la alin. (1). 
(3)Încheierea prevăzută la alin. (1) 
poate fi atacată cu recurs, în mod 
separat, în termen de 5 zile de la 
comunicare. 

87. Articolul 2831  se abrogă 

Dep.Mircea Roşca-PNL 

Se propune abrogarea articolului 
pentru simplificarea procedurii de 
contestaţie, fără încălcarea 
drepturilor  celor care recurg la 
justiţie. 
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(Text OUG nr.34/2006) 
 

88 Art. 2877 (1)În cazuri temeinic 
justificate şi pentru prevenirea unei 
pagube iminente, instanţa, până la 
soluţionarea fondului cauzei, poate 
să dispună la cererea părţii interesate, 
prin încheiere motivată, cu citarea 
părţilor, suspendarea executării 
contractului. 
(2)Instanţa soluţionează cererea de 
suspendare sau privind o altă măsură 
provizorie, luând în considerare 
consecinţele probabile ale acestei 
măsuri asupra tuturor categoriilor de 
interese ce ar putea fi lezate, inclusiv 
asupra interesului public. Instanţa va 
putea să nu dispună măsurile 
prevăzute la alin. (1), în cazul în care 
consecinţele negative ale acestora ar 
putea fi mai mari decât beneficiile 
lor. Hotărârea de a nu dispune măsuri 
provizorii nu trebuie să prejudicieze 
niciun alt drept al persoanei care a 
înaintat cererea prevăzută la alin. (1). 
(3)Încheierea prevăzută la alin. (1) 
poate fi atacată cu recurs, în mod 
separat, în termen de 5 zile de la 
comunicare. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 
 

88.Articolul 2877 se abrogă 

Dep.Mircea Roşca-PNL 

 

Se propune abrogarea acestui articol 
pentru a simplifica procesul, pentru a 
preveni eventuale blocaje, mai ales în 
cazul contractelor ce se derulează cu 
fonduri eurropene, fără a se dori  
îngrădirea accesului la justiţie a 
contestatorilor. 
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89 69.La articolul 28710 alineatul (1), 
după litera c) se introduce o nouă 
literă, litera d), cu următorul 
cuprins: 

89. La articolul 28710 litera d) se abrogă 

Dep.Mircea Roşca-PNL 
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"d) în alte cazuri prevăzute de 
lege." 
 

90  
 
 
Art. 28717 (1) a)până la valoarea de 
40.000 lei inclusiv - 1% din această 
valoare; 
b)între 40.001 lei şi 400.000 lei 
inclusiv - 400 lei + 0,1% din ceea ce 
depăşeşte 40.001 lei; 
c)între 400.001 lei şi 4.000.000 lei 
inclusiv - 760 lei + 0,01% din ceea 
ce depăşeşte 400.001 lei; 
d)între 4.000.001 lei şi 40.000.000 
lei inclusiv - 1.120 lei + 0,001% din 
ceea ce depăşeşte 4.000.001 lei; 
e)între 40.000.001 lei şi 400.000.000 
lei inclusiv - 1.480 lei + 0,0001% 
din ceea ce depăşeşte 40.000.001 
lei; 
f)între 400.000.001 lei şi 
4.000.000.000 lei inclusiv - 1.840 lei 
+ 0,00001% din ceea ce depăşeşte 
400.000.001 lei; 
g)peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei. 
 
(Text OUG nr.34/2006) 

90. La articolul 2781, literele a)-g) ale 
alineatului (1) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
a)până la valoarea de 40.000 lei inclusiv – 
3% din această valoare; 
 
b)între 40.001 lei şi 400.000 lei inclusiv – 
2,5% din această valoare; 
 
c)între 400.001 lei şi 4.000.000 lei inclusiv - 2 
% din această valoare; 
 
d)între 4.000.001 lei şi 40.000.000 lei inclusiv 
- 1,5 % din această valoare 
 
e)între 40.000.001 lei şi 400.000.000 lei 
inclusiv - 1% din această valoare 
 
 
f)între 400.000.001 lei şi 4.000.000.000 lei 
inclusiv - 0,5 % din această valoare 
 
 
g)peste 4.000.000.000 lei - 0,01% din 
această valoare. 
 
Grup PNL 
 

 
 
 
După respingerea contestaţiilor de 
către CNSC, participanţii la procesul 
de achiziţii publice contestă decizia 
CNSC în instanţă. Mărirea 
procentelor reţinute poate contitui un 
factor descurajator pentru cei care 
practică acest lucru doar pentru a 
vicia procesul. 
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91  91. La articolul 293, după litera h) se 
introduce o literă nouă, lit.h1, cu următorul 
cuprins: 
h1) utilizarea criteriilor de calificare şi selecţie 
care nu au fost prevăzute în fişa de date a 
achiziţiei chiar ca si cerinte solicitate in cadrul 
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Caietului de sarcini; 
 
Dep. Ion DINITA– PC 
 

92  92. La articolul 294, după alineatul (5) se 
introduce un alineat nou, alin.(51), cu 
următorul cuprins: 
(51) În cazul contractelor de achiziţie publică 
cu o valoare redusă, care nu depăşesc 
echivalentul în lei a 50.000 de euro, amenda 
contravenţională prevăzută la alin. (5) limita 
minimă şi maximă a amendei 
contravenţionale se reduce cu 50%. 
 
Dep.Antal István-UDMR 
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93 76. Articolul 294 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
..................................................... 
(8) Contravenţiile prevăzute la art. 
293 lit. e]), f), n), u) şi v) se 
sancţionează cu amendă de la 20.000 
lei la 40.000 lei. 
(9) Contravenţiile prevăzute la art. 
293 lit. a), c), k), m1), q), s), t) şi w) 
se sancţionează cu amendă de la 
40.000 lei la 80.000 lei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) Contravenientul persoană fizică 
şi/sau juridică poate achita în termen 

93. La articolul 294, alineatele (8)-(11) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. f), 
n), u) şi v) se sancţionează cu amendă de la 
20.000 lei la 40.000 lei. 
 
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. c), 
k), m1), q), s), t) şi w) se sancţionează cu 
amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei. 
 
4) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. 
a) se sancţionează cu amendă de la 50.000 
lei la 100.000 lei. 
 
(5) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. 
e1) se sancţionează cu amendă de la 20.000 
lei la 100.000 lei. 
 
(8) Contravenientul persoană fizică şi/sau 
juridică poate achita în termen de cel mult 48 
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de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori, după 
caz, de la data comunicării acestuia 
jumătate din minimul amenzilor 
prevăzute la art. 294 alin. (1) -(4).  
 
(11) Prin derogare de la prevederile 
art. 8 alin. (4) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sumele provenite din 
amenzile prevăzute la art. 294 alin. 
(1) - (4) aplicate persoanelor fizice se 
fac integral venit la bugetul de stat.” 
 
 

de ore de la data încheierii procesului-verbal 
ori, după caz, de la data comunicării acestuia 
jumătate din minimul amenzilor prevăzute la 
art. 294 alin. (1) - (6). 
 
 
(9) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. 
(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, sumele provenite din 
amenzile prevăzute la art. 294 alin. (1)-(6) 
aplicate persoanelor fizice se fac integral 
venit la bugetul de stat. 
 
 
(10) Pentru contractele a căror valoare 
estimată este mai mică decât pragurile 
valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), 
amenda prevăzută ca sancţiune pentru 
săvârşirea contracvenţiilor prevăzute la 
art. 293 reprezintă 50% din sumele 
prevăzute la alin. (2), alin. (3), alin. (5) şi 
alin. (6). Prevederile alin. (4) rămân 
aplicabile. 
 
(11) În cazul contractelor finanţate din 
fonduri europene şi/sau din fonduri publice 
naţionale aferente acestora, cu excepţia 
achiziţiilor derulate de beneficiarii 
Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2007-2013, prevederile art. 294 se 
aplică doar contravenţiilor care nu 
constituie abatere potrivit anexelor la 
O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor 
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apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
naţionale aferente acestora. 
 
(12) În cazul prevăzut la alin. (11), 
constatările A.N.R.M.A.P., urmare a 
acţiunii de supraveghere a modului de 
atribuire a contractului de achiziţie 
publică, sunt transmise, spre valorificare, 
autorităţilor cu competenţe în gestionarea 
fondurilor europene. 
 
Comisia pentru administraţie publică 
 

94  94. La articolul 295, după alineatul (6) se 
introduce un alineat nou, alin.(7), cu 
următorul cuprins: 
(7)  Nu poate face obiectul verificării dispuse 
în baza alin.(4): 
a) analiza necesităţii şi oportunităţii unei 
achiziţii publice; 
b) analiza conformităţii propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice ale caietului de 
sarcini/documentaţiei descriptive. 
c) analiza preţurilor practicate de către 
operatorii economici ofertanţi.  
d) analiza aspectelor tehnice, economice 
şi/sau juridice cuprinse în rapoartele 
experţilor/specialiştilor cooptaţi în comisiile 
de evaluare, cu excepţia situaţiei financiare a 
ofertaţilor/candidaţilor; 
e) analiza respectării altor prevederi legale în 
afara celor cuprinse în OUG nr. 34/2006 sau 
în actele normative emise în aplicarea sa.  
f) analiza modului de respectare a obligaţiilor 
contractuale pe parcursul derulării 
contractelor de achiziţie publică/ contractelor 

Precizarea aspectelor din cadrul 
activitatii de atribuire a contractelor 
de achizitii publice care nu fac 
obiectul actiunilor de supraveghere 
realizate de ANRMAP 
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de concesiune de lucrări publice si a 
contractelor de concesiune de servicii.” 
 
Dep. Ion DINITA– PC 
 

95  95. La articolul 296, după alineatul (4) se 
introduc două alineate noi, alin.(5) şi (6), cu 
următorul cuprins: 
(5) Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice are obligaţia de a elabora Manualul de 
proceduri unitare în achiziţiile publice pentru 
autoritatile contractante, pe care îl supune 
spre adoptare Guvernului în termen de 90 de 
zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, a prezentei legi. 
(6) Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice, împreună cu ministerele de resort au 
obligaţia de a elabora documentaţii 
standardizate pentru atribuirea contractelor de 
concesiune, de lucrări publice şi lucrări de 
investiţie, pe care le supune spre adoptare 
Guvernului în termen 90 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, a prezentei legi. 
 
Dep.Mircea Roşca-PNL 
 

Elaborarea acestor documente este 
necesara pentru a veni in sprijinul 
autoritatilor contractante, dar si al 
ofertanţilor participanţi la procesul 
de achizitii publice.  
Elaborarea unui manual de proceduri 
unitare pentru autoritatile 
contractante pe baza principiilor ISO 
( pas cu pas) va fi un instrument de 
lucru util la dispoziţia acestora, cu 
atat mai mult cu cat se cunoaste 
problema lipsei de personal 
specializat în cazul multor autorităţi 
contractante. De cele mai multe ori, 
neînţelegerea acestor proceduri poate 
vicia sau compromite grav întregul 
proces de achiziţie publică. 
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