EXPUNERE DE MOTIVE

1. Descrierea situaţiei
actuale

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Lege privind achiziţiile publice
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Prin noua lege a achiziţiilor publice România trebuie să asigure
implementarea celor trei teme prioritare asumate prin Comunicarea
Comisiei Europene din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020, O
strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi
favorabilă incluziunii”, respectiv creştere inteligentă, ecologică şi
favorabilă incluziunii sociale.
Iniţiat în contextul recentei crize financiare şi economice
înregistrată la nivel mondial, după consultările derulate începând
cu anul 2010, a fost finalizat cel de-al şaselea proces de legiferare
în domeniul achiziţiilor publice derulat în ultimii 45 de ani, prin
adoptarea la nivel european a unui pachet de măsuri legislative în
materia achiziţiilor publice şi concesiunilor. Noile directive
europene reprezintă o modificare de esenţă a gândirii care a stat la
baza adoptării directivelor anterioare şi implementează elemente
importante din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
cristalizată în materia achiziţiilor publice şi concesiunilor, până la
momentul adoptării acestora.
În calitate de Stat Membru, România are obligaţia să implementeze
în legislaţia naţională Directiva 2014/24/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile
publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, până la
18.04.2016.
Printre problemele cu care se confruntă domeniul achiziţiilor
publice, evidenţiate şi prin Strategia naţională privind achiziţiile
publice, se regăsesc:
lipsa de expertiză la un nivel satisfăcător cu privire la
elaborarea documentaţiilor de atribuire de către autorităţile
contractante, inclusiv în ceea ce priveşte redactarea specificaţiilor
tehnice ale unei achiziţii publice, cât şi a unor proiecte de contract
adaptate fiecărei achiziţii publice,
lipsa de expertiză a autorităţilor contractante cu privire la
evaluarea ofertelor tehnice şi financiare depuse de ofertanţi în
cadrul procedurilor de atribuire,
subevaluarea valorii estimate a unei achiziţii publice de către
autorităţile contractante, cât şi ofertarea unor preţuri anormal de
scăzute de către ofertanţi care ulterior se dovedesc imposibil de a fi
respectate,
utilizarea excesivă a criteriului de atribuire “preţul cel mai
scăzut”, chiar şi atunci când nu este oportună folosirea acestuia,
fiind considerat mai sigur în cazul unor controale ulterioare,
durata îndelungată a desfăşurării unor proceduri de atribuire,
inclusiv din cauza contestaţiilor numeroase,
lipsa de transparenţă şi eficacitate a investiţiilor şi, mai ales,
lipsa sustenabilităţii proiectelor,

legislaţia dificil de utilizat şi interpretat într-o manieră
unitară, din cauza schimbărilor legislative frecvente,
absenţa unui proces de profesionalizare sau de planificare a
carierei în domeniul achiziţiilor publice, neexistând o diferenţiere
formală între un angajat responsabil de achiziţii şi un specialist în
achiziţii, deoarece nu există o cultură în privinţa „calificării în
domeniul achiziţiilor publice”.
Toate aceste probleme care au fost constatate în practică au avut ca
rezultat utilizarea inechitabilă a fondurilor publice.
Noul proiect de lege urmăreşte să ofere mecanisme care să aibă ca
efect înlăturarea problemelor expuse prin:
posibilitatea de a iniţia şi organiza în mod transparent şi util
consultări cu experţi independenţi, participanţi din piaţă şi
organizaţii de profil din domeniu pentru ca autorităţile contractante
să aibă acces direct la opiniile de specialitate ale acestora, având ca
efect redactarea într-un mod informat şi complet a documentaţiei
de atribuire, inclusiv elemente ale soluţiei tehnice optime,
încurajarea autorităţilor contractante de a utiliza, cât mai des
procedura de negociere competitivă, cu încadrarea în cazurile
expres reglementate,
încurajarea aplicării parteneriatului pentru inovare pentru
implementarea obiectivului referitor la cercetare-inovare, în cazul
achiziţiilor cu caracter inovator,
încurajarea achiziţiilor publice ecologice,
încurajarea aplicării procedurilor de atribuire în vederea
sprijinirii incluziunii sociale;
încurajarea autorităţilor contractante de a fi deschise la
aplicarea factorilor de evaluare cu impact social şi de mediu, pentru
a spriji obiectivele Strategiei Europa 2020 atunci când concep o
achiziţie publică.
În prezent, atribuirea contractelor de achiziţie publică este
reglementată printr-un set de acte normative, printre care, la nivel
primar, prin 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
337/2006 pentru aprobarea 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, cu modificările şi completările ulterioare,
şi, la nivelul legislaţiei secundare, prin Hotărârea Guvernului nr.
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
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, cu
modificările şi completările ulterioare. La nivel terţiar, au fost
emise o serie de ordine de către Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Actele
normative antemenţionate au fost modificare în mod succesiv, în
fiecare an şi chiar de multe ori pe an, ceea ce a adus atingere
stabilităţii şi predictibilităţii sistemului legislativ.
Strategia naţională privind achiziţiile publice concluzionează că, în
prezent, cadrul normativ este caracterizat de supra-legiferare şi este
nesistematizat. Mai mult decât atât, în actele normative care
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formează legislaţia aplicabilă a fost constatat un grad ridicat de
detalii determinând astfel un număr semnificativ de modificări ale
actelor normative, în loc ca acestea să se axeze pe principii şi
aspectele esenţiale în domeniu. Îndrumările oferite au fost adoptate
tot sub forma unor acte normative, fapt ce a limitat în mod artificial
interpretările şi opţiunile autorităţilor contractante. Nu în ultimul
rând, situaţia actuală este agravată de faptul că sprijinul operaţional
din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice este deficitar
din cauza resurselor insuficiente pe care le are la dispoziţie.
1ˆ1 Proiecte de acte
Prezenta lege reglementează achiziţiile publice din România în
normative care
vederea asigurării transpunerii complete a Directivei 2014/24/UE a
transpun legislaţia
Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014
comunitară sau
privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE,
creează cadrul pentru publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L
aplicarea directă a
nr. 94 din 28.03.2014.
acesteia
2. Schimbări
Prin noua lege au fost realizate o serie de obiective destinate să
preconizate
asigure un cadru legislativ prin care achiziţiile publice să fie
concepute astfel încât să se asigure o creştere inteligentă, ecologică
şi favorabilă incluziunii sociale.
Conţinutul proiectului de lege este suplu, fără a fi încărcat cu detalii
procedurale referitoare la acte şi demersuri pregătitoare ale
procedurilor de atribuire sau aspecte privind evaluarea ofertelor.
Proiectul de act normativ consacră următoarele aspecte care
reprezintă prevederi noi:
domeniul de aplicare este stabilit pentru conceperea
achiziţiilor publice, cu reglementarea procedurilor de atribuire a
contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile
reglementate de Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și
a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de
abrogare a Directivei 2004/18/CE, în acord cu prevederile acesteia,
urmând ca prin normele metodologice ale proiectului de lege să fie
reglementate procedurile simplificate pentru atribuirea contractelor
a căror valoare este mai mică decât pragurile consacrate prin actul
cumunitar,
este reglementată posibilitatea ca autorităţile contractante să
se consulte în mod transparent şi util cu piaţa în vederea obţinerii
unui răspuns cu privire la evoluţiile cu caracter tehnic şi financiar
din domeniul achiziţiei publice pentru care se intenţionează
aplicarea unei proceduri publice competitive şi transparente,
duratele minime ale procedurilor de atribuire vor fi mai scurte
decât cele reglementate prin legislaţia actuală,
este reglementat că autoritatea contractantă atribuie
contractul de achiziţie publică ofertantului care a depus oferta cea
mai avantajoasă din punct de vedere economic,
identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
economic se realizează pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut”
sau criteriului „costul cel mai scăzut” care are la bază costurile pe
durata de viaţă a obiectului achiziţiei publice sau criteriului „cel mai
bun raport calitate-preţ” care are la bază în aspecte calitative, de
mediu şi/sau sociale, astfel încât autorităţile contractante sunt
încurajate să ia în considerare şi alţi factori, iar nu exclusiv preţul,
criteriul “preţul cel mai scăzut” nu va fi utilizat în cazul
procedurilor de atribuire privind servicii intelectuale şi care prezintă

3

un grad de complexitate ridicat, ci doar criteriul “cel mai bun raport
calitate-preţ”,
este reglementată obligaţia autorităţilor contractante de a
motiva decizia de a nu lotiza un contract de achiziţie publică, în
cazul în care aleg să nu recurgă la împărţirea acestuia pe loturi, în
scopul încurajării participării cât mai vaste a întreprinderilor mici şi
mijlocii, la procedurile publice de atribuire,
este reglementată posibilitatea de a limita numărul de loturi
care pot fi atribuite unui singur ofertant, astfel încât decizia de
atribuire să prezinte avantaje pentru autoritatea contractantă, fiind
încurajată atribuirea unor contracte de o valoare mai mică mai
multor ofertanţi, comparativ cu atribuirea contractului către un
singur ofertant,
sunt reglementate ca fiind obligatorii, inclusiv cazurile de
excludere reglementate prin Directiva 2014/24/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile
publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE ca fiind facultative,
autorităţile contractante sunt încurajate să negocieze cu
operatorii economici termenii contractuali, având posibilitatea de a
realiza achiziţii care să corespundă nevoilor lor,
este încurajată utilizarea achiziţiilor centralizate având ca
efect simplificarea procesului de atribuire, reducerea costurilor de
tranzacţionare, profesionalizarea procesului de atribuire a
achiziţiilor publice, în vederea utilizării eficiente a fondurilor
publice,
este reglementată posibilitatea ca în vederea participării la o
procedură publică de atribuire ofertanţii să depună iniţial un
document unic european în format electronic (DEAU), urmând ca
numai ofertantului clasat pe primul loc să îi fie solicitate
documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor cuprinse în
documentele achiziţiei,
este reglementată posibilitatea utilizării unor liste oficiale de
operatori economici agreaţi în scopul participării la procedurile de
atribuire,
este reglementat un regim special de achiziţionare a
serviciilor sociale şi altor categorii de servicii enumurate limitativ,
este reglementată posibilitatea ca o autoritate contractantă să
efectueze plăţi corespunzătoare părții/părţilor din contract
îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, pentru
servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit
contractului dintre contractant și subcontractant, la solicitarea
subcontractanţilor propuşi,
este reglementată posibilitatea de a înlocui subcontractanţii
propuşi, în cazul în care se constată existenţa vreunui caz de
excludere,
sunt reglementate condiţiile în care un contract de achiziţie
publică poate fi modificat pe durata executării acestuia, fără
organizarea unei noi proceduri de atribuire,
sunt reglementate condiţiile care trebuiesc îndeplinite pentru
ca modificarea unui contract să fie calificată ca fiind substanţială,
sunt reglementate expres cazurile care conduc la denunţarea
unui contract de achiziţie publică de către autorităţile contractante.
Redefinirea profundă şi de esenţă a procesului de achiziţie publice
se va realiza şi prin implementarea procesului de evaluare a
ofertelor astfel cum a fost regândit şi menţionat în Strategia
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naţională privind achiziţiile publice, printre care merită menţionată
deschiderea etapizată a ofertelor, comunicări intermediare ale
rezultatului procedurii de atribuire, cât şi cointeresarea unor experţi
care să asiste autoritatea contractantă pe perioada unei proceduri de
atribuire.
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informaţii (**)
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul
macroeconomic
1
1 . Impactul asupra
Prin promovarea proiectului de act normativ se urmăreşte:
mediului concurenţial şi
- stabilirea unui cadru adecvat realizării unor achiziţii publice în
domeniului ajutoarelor
mod transparent şi lipsit de birocraţie, în vederea creării unui
de stat
mediu concurenţial adecvat,
- creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene,
- utilizarea eficientă a fondurilor publice.
2. Impactul asupra
Prin promovarea proiectului de act normativ se urmăreşte:
mediului de afaceri
- accesul cât mai larg al întreprinderilor mici şi mijlocii la
procedurile publice de atribuire,
- crearea de locuri de muncă,
- simplificarea procesului de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, în special a contractelor a căror valoare estimată este
mai mică decât pragurile reglementate prin proiectul de lege,
în acord cu Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și
a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice
și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.
3. Impactul social
Prin promovarea proiectului de act normativ se urmăreşte:
- accesul unităților protejate şi a întreprinderilor sociale de
inserţie la contracte rezervate pentru anumite servicii, sau de a
stabili ca executarea contractelor de achiziţie publică să se
realizeze în contextul unor programe de angajare protejată, cu
condiţia ca un număr de cel puţin 30% dintre angajaţii implicaţi
în cadrul acestor unități protejate autorizate, întreprinderi
sociale de inserție sau programe de angajare protejată sunt
persoane cu dizabilităţi sau persoane defavorizate,
- stimularea achiziţionării produselor şi serviciilor oferite de
unitățile protejate şi întreprinderile sociale de inserţie,
- crearea unor noi locuri de muncă.
4. Impactul asupra
Prin promovarea proiectului de act normativ se urmăreşte:
mediului (***)
- încurajarea utilizării unor cerinţe de participare şi factori de
evaluare care vor contribui la protecţia mediului,
- stabilirea unor cerinţe de îndeplinit pe durata executării
contractelor, referitoare la mediu, prin care să fie favorizată
creşterea ecologică.
5. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei Anul
Media pe
Indicatori
Următorii 4 ani
curent
5 ani
1

2

3

4

5

6

7
5

1. Modificări ale
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) contribuţii de
asigurări
2. Modificări ale
cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor
veniturilor şi/sau
cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
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1. Măsuri normative
necesare pentru
aplicarea
prevederilor
proiectului de act
normativ:
a) acte normative în
vigoare ce vor fi
modificate sau
abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a
proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce
urmează a fi
elaborate în vederea
implementării noilor
dispoziţii.

a) Ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de lege privind
achiziţiile publice va fi abrogată Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
337/2006 pentru aprobarea 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, cu modificările şi completările ulterioare, şi
actele normative subsecvente acesteia.
b) În vederea aplicării proiectului de lege, Guvernul va emite o
hotărâre prin care va aproba normele metodologice.
c) În vederea sprijinirii autorităţilor contractante din România în
timp real, vor fi emise ghiduri conţinând exemple de bune practici
(exemplificativ, împărţire pe loturi, factori de evaluare şi algoritm
de calcul).

Proiectul de lege transpune integral Directiva 2014/24/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014
privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.
Noul proiect de lege abrogă Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
Compatibilitatea
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
proiectului de act
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
normativ cu
337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
11.
legislaţia în
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
domeniul achiziţiilor contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
publice
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, şi
actele normative subsecvente acesteia.
Prin normele de aplicare a proiectului de lege vor fi consacrate
norme cu impact operaţional/tehnic cu privire la o serie de aspecte
referitoare, printre altele, la funcţionarea platformelor electronice
şi unităţi centralizate de achiziţii publice.
2. Conformitatea
Proiectul de lege transpune Directiva 2014/24/UE a Parlamentului
proiectului de act
European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile
normativ cu
publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE. Obiectivul esenţial
legislaţia comunitară al actului comunitar este exploatarea potenţialul achiziţiilor
în cazul proiectelor publice pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020
ce transpun prevederi pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii.
comunitare
Termenul-limită pentru intrarea în vigoare a proiectului de lege este
01.01.2016, fiind necesară o perioadă de tranziţie.
3. Măsuri normative
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
necesare aplicării
directe a actelor
normative
comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
şi/sau documente
internaţionale din
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care decurg
angajamente
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind
Proiectul de act normativ a fost elaborat în cadrul grupului de lucru
procesul de
numit prin Decizia nr. 218/2014 privind înfiinţarea Comitetului
consultare cu
interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ şi
organizaţii
instituţional în domeniul achiziţiilor publice.
neguvernamentale,
Comitetul interministerial pentru realizarea reformei cadrului
instituite de cercetare legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice este
şi alte organisme
format din Ministerul Fondurilor Europene, Cancelaria Primuluiimplicate
Ministru, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul
Finanţelor Publice - Unitatea Centrală pentru Verificarea
Achiziţiilor Publice, Ministerul pentru Societatea Informaţională,
Ministerul Justiţiei, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Grupul de Lucru a fost
coordonat de Ministerul Fondurilor Europene. La şedinţele
grupului de lucru au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice
membre ale Comitetului interministerial, experţi şi consultanţi din
partea Băncii Europene de Investiţii şi ai Băncii Mondiale.
Grupul de lucru a avut loc întâlniri şi consultări periodice cu
reprezentanţii Comisiei Europene şi au fost implementate
observaţiile primite.
Proiectul de lege a fost supus unui amplu proces de dezbatere
publică desfăşurat în perioada 22.07.2015 – 31.08.2015.
Demararea consultării publice a fost realizată prin postarea
proiectului de lege privind achiziţiile publice pe pagina de internet
a autorităţilor publice relevante (pagina de internet a Guvernului
României, Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale
pentru Achiziţii Publice). Grupul de lucru a oferit în mod neîngrădit
posibilitatea ca entităţile interesate să formuleze observaţii cu
caracter general cu privire la abordarea cuprinsă în proiectul de act
normativ şi/sau să formuleze comentarii concrete cu privire textul
proiectului de lege.
Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului
Fondurilor Europene şi ai Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice au organizat şi participat la întâlniri publice cu:
- reprezentanţi ai societăţii civile, pe data de 26.08.2015, printre
care Institutul de Politici Publice, Centrului pentru Jurnalism
Independent, Biroul Român de Audit Transmedia, Federaţia
Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copii, RISE
Romania, Fundaţia „Alături de voi”, Societatea Academică
Română, Sindicatul Naţional al Specialiştilor în Achiziţii
Publice (SEAP), Ordinul Arhitecţilor din România, Federaţia
Patronatelor Societăţilor din Construcţii, Asociaţia Naţională a
Specialiştilor în Achiziţii, Asociaţia Experţilor în Achiziţii
Publice, Bursa Română de Mărfuri, Expert Forum, Freedom
House Romania, Asociaţia „Salvaţi Bucureştiul”, Institutul
Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie
Nucleară „Horia Hulubei”;
- reprezentanţi ai autorităţilor contractante, pe data de
27.08.2015, printre care Ministerul Apărării Naţionale,
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Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, Asociaţia Oraşelor
din România, Asociaţia Comunelor din România, Autoritatea
de Audit, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Spitalul
Clinic de Urgenţă „Pius Brinzeu”, Spitalul Clinic de Urgenţă
Sf. Ioan, Institutul Clinic Fundeni, Compania Naţională de
Investiţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Compania Naţională
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA,
Municipiul Bucureşti – Primăria Generală a Capitalei, Regia
Naţională a Pădurilor – Romsilva, Universitatea Politehnică
din Bucureşti,
- reprezentanţi ai operatorilor economici, pe data de 28.08.2015,
printre care AnCham, Patronatul Serviciilor Private din
România, Camera de Comerţ şi Industrie a României, Camera
de Comerţ Româno-Germană, Asociaţia Oamenilor de Afaceri
din România, Asociaţia Română a Antreprenorilor în
Construcţii, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din
România, Asociaţia Generală a Inginerilor din România,
Federaţia Distribuitorilor şi Reparatorilor Autorizaţi de
Autovehicule din România, Asociaţia Patronală a Industriei de
Software şi Servicii.
Comentariile primite au fost analizate în cadrul şedinţelor grupului
de lucru şi a fost formulat un punct de vedere cu privire la acestea.
Observaţiile au vizat, în principal, următoarele aspecte:
- definirea a unor noţiuni utilizate în proiectul de lege, în mod
suplimentar faţă de cele consacrate,
- rezervarea anumitor contracte pentru unităţile protejate şi
întreprinderile sociale de inserţie, precum şi reglementarea
atribuirii unor contracte având ca obiect anumite servicii de
sănătate, sociale şi culturale,
- reglementarea unui procent până la care este permisă
subcontractarea unei părţi din contractul de achiziţie publică şi
reglementarea unei secţiuni distincte în proiectul de lege,
- clarificarea că prin ofertă pot fi propuşi mai mulţi terţi,
- circumstanţierea măsurilor adecvate prin care pot fi apreciate
cazurile de excludere a unui candidat/ofertant din cadrul unei
proceduri de atribuire, de către autorităţile contractante,
- reglementarea utilizării în mod obligatoriu a evaluarii ofertelor
numai din punct de vedere al celui mai bun raport calitate-preţ
şi numai cu titlu de excepţie, prin utilizarea criteriului preţul
cel mai scăzut,
- clarificări cu privire la posibilitatea ca o autoritate contractantă
să efectueze plăţi corespunzătoare părții/părţilor din contract
îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, pentru
servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit
contractului dintre contractant și subcontractant, la solicitarea
subcontractanţilor propuşi.
Observaţiile au fost implementate în proiectul de act normativ,
după cum urmează:
- au fost reglementate majoritatea definiţiile a căror semnificaţie
a fost semnalată ca fiind util de clarificat,
- a fost rezervată atribuirea unor contracte pentru unităţile
protejate autorizate şi întreprinderile sociale de inserţie, şi a
fost reglementată atribuirirea unor contracte având ca obiect
anumite servicii de sănătate, sociale şi culturale,
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- a fost reglementată posibilitatea ca autorităţile contractante să
indice în documenetele achiziţiei ca anumite părţi considerate
esenţiale să fie realizate în mod direct de către ofertanţi,
- a fost revizuit proiectul de lege prin utilizarea termenului
„terţi” sau „unul sau mai mulţi terţi”,
- au fost aduse lămuriri cu privire la circumstanţierea şi aplicarea
cazurilor de excludere,
- au fost circumstanţiate şi exemplificate măsurile adecvate care
pot fi apreciate cazurile de excludere a unui candidat/ofertant
din cadrul unei proceduri de atribuire,
- a fost clarificat faptul că celui mai bun raport calitate-preţ va fi
utilizat în mod obligatoriu numai în cazul serviciilor cu caracter
intelectual şi care prezintă un grad de complexitate ridicat, însă
fără a fi eliminat criteriul de atribuire „preţul cel mai scăzut”
care poate fi aplicat în cazul altor contracte, alături de criteriul
de atribuire „costul cel mai scăzut”,
- a fost clarificat faptul că prin documentele achiziţiei autoritatea
contractantă are dreptul de a stabili detalii concrete cu privire
la efectuarea plăţilor corespunzătoare părții/părţilor din
contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă
pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului
potrivit contractului dintre contractant și subcontractant.
2. Fundamentarea
Consultarea publică a avut loc în mod neîngrădit şi transparent cu
alegerii organizaţiilor toţi reprezentanţii interesaţi ai autorităţilor administraţiei publice
cu care a avut loc
centrale şi locale, asociaţii ale autorităţilor administraţiei publice,
consultarea, precum organisme de drept public, reprezentanţi ai societăţii civile, printre
şi a modului în care care şi reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale,
activitatea acestor
reprezentanţi ai operatorilor economici, reprezentanţi ai asociaţiilor
organizaţii este
de experţi în achiziţii publice.
legată de obiectul
proiectului de act
normativ
3. Consultările
Pe data de 27.08.2015 a fost organizată o întâlnire publică având ca
organizate cu
scop consultarea cu autorităţile contractante în cadrul căreia au
autorităţile
participat numeroşi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei
administraţiei
publice centrale şi locale, printre care Uniunea Naţională a
publice locale, în
Consiliilor Judeţene, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia
situaţia în care
Comunelor din România. În cadrul procesului de consultare publică
proiectul de act
au fost primite o serie de comentarii cu privire la proiectul de lege
normativ are ca
din partea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei
obiect activităţi ale
publice locale.
acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii
Guvernului nr.
521/2005 privind
procedura de
consultare a
structurilor
asociative ale
autorităţilor
administraţiei
publice locale la
elaborarea
proiectelor de acte
normative
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4. Consultările
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
desfăşurate în cadrul
consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu
prevederile Hotărârii
Guvernului nr.
750/2005 privind
constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente
5. Informaţii privind
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
avizarea de către:
a) Consiliul
Legislativ
b) Consiliul Suprem
de Apărare a Ţării
c) Consiliul
Economic şi Social
d) Consiliul
Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii Nu este cazul. Prezentul act normativ a fost supus procedurilor de
civile cu privire la
transparenţă decizională, conform Legii nr. 52/2003 privind
necesitatea elaborării transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
proiectului de act
Prezentul act normativ a fost publicat pe pagina de internet a
normativ
Guvernului României, Ministerului Finanțelor Publice și pe cel al
Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, pe data de 22.07.2015.
2. Informarea societăţii
civile cu privire la
eventualul impact
asupra mediului în
urma implementării
proiectului de act
normativ, precum şi
efectele asupra
sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere
în aplicare a
proiectului de act
normativ de către

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de lege va fi implementat de Agenţia Naţională pentru
Achiziţii Publice.
În vederea punerii în aplicare a proiectului de lege, a fost creată o
singură autoritate care să efectueze controlul ex-ante, prin
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autorităţile
administraţiei
publice centrale
şi/sau locale înfiinţarea unor noi
organisme sau
extinderea
competenţelor
instituţiilor existente
2. Alte informaţii

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice, instituţie care a preluat atribuţiile Autorităţii Naţionale
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi ale
Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice.
Finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice se va
realiza de la bugetul de stat.
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 76 din Constituţia României, republicată s-a
elaborat prezentul proiect de Lege privind achiziţiile publice pe care, dacă sunteţi de acord, vă
rugăm sa-l adoptaţi.

Ministrul finanţelor publice

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru
Achiziţii Publice

Eugen Orlando TEODOROVICI

Roxana MÎNZATU

AVIZAT FAVORABIL

Cancelaria Primului-Ministru

Secretariatul General al Guvernului

Vlad ŞTEFAN

Ion MORARU

Ministrul dezvoltării regionale şi

Ministrul fondurilor europene

administraţiei publice

Sevil SHHAIDEH

Marius NICA

12

Ministrul pentru societatea

Ministrul afacerilor externe

informaţională

Mihai-Sorin GRINDEANU

Bogdan-Lucian AURESCU

Ministerul Transporturilor

Ministerul Economiei, Comerţului şi
Turismului

Iulian MATACHE

Mihai TUDOSE

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Apărării Naţionale

Gabriel OPREA

Mircea DUŞA

Ministerul mediului, apelor şi

Ministerul muncii, familiei şi protecţiei

pădurilor

sociale şi persoanelor vârstnice

Graţiela Leocadia GAVRILESCU

Rovana PLUMB

Ministrul justiţiei,

Robert-Marius CAZANCIUC
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