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AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Va adresam rugamintea de a aproba si dispune inlocuirea Amendamentelor 
respinse cuprinse in anexa la Raportul aferent Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică cu care 
comisia noastră a fost sesizată în fond  cu adresa Biroului Permanent nr. PL.X 560 
din  21.06.2006,  deoarece au fost constatate cateva erori materiale aparute in timpul 
tehnoredactarii acestora. 
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Mihai Nicolae Tănăsescu 
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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,    16.10.2006 
Nr. 475 

 
 
 
 

RAPORT 
 

 asupra  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 

 procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică 
 
 

 
Cu adresa nr. PL.X 560 din 21 iunie 2006, Biroul Permanent conform art.95 

şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură de 
urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
cu proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ, Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, 
Comisiei pentru industrii şi servicii şi a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire 
a contractelor de achiziţie publică. Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de 
reglementare desemnarea Ministerului Finanţelor Publice ca organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 
76 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu 
prevederile 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat  doamna 
Cornelia Nagy – sef serviciu la Ministerul Finanţelor Publice. 
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La lucrările comisiei au participat 22 deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu  unanimitate de voturi.  
Propunerea legislativă a fost adoptata de Senat in forma iniţială, în 

condiţiile art. 115 alin. (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 
Propunerea legislativă, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată 

şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor . 

In urma dezbaterii  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în 
şedinţa din data de 10 octombrie 2006,  comisia propune supunerea spre dezbaterea şi 
adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu amendamentele 
prezentate în anexă. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 
 
 
 

              Experţi 
              Ene Giorgiana 

           Rădoi Florentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  ANEXĂ 
 
 
 
 
 

 Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
Nr. 
crt. Text ordonanţă   Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 

1. 

 Titlul legii 
LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 

nr.30/2006 privind funcţia de 
verificare a aspectelor 

procedurale aferente procesului 
de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică 

nemodificat  

2. 

 Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.30 din 12 aprilie 
2006 privind funcţia de 
verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului 
de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.365 din 26 aprilie 

 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.30 din 12 aprilie 
2006 privind funcţia de 
verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului 
de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.365 din 26 aprilie 

Conform normelor de 
tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
2006. 
 

2006 cu următoarele 
modificări şi completări: 

3. 

Titlul ordonanţei de urgenţă 
 
 

ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ 

privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente 

procesului de atribuire a 
contractelor de achiziţie 

publică 
 

 1. Titlul ordonanţei de 
urgenţă se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ 

privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente 

procesului de atribuire a 
contractelor de achiziţie 

publică 
a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de 

servicii” 
Autori: 
Dep. Mircea Ciopraga – PNL, 
Comisia pentru industrii si 
servicii, 
Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci 

Corelare cu titlul OUG nr. 
34/2006, completată şi 
modificată prin Legea nr. 
337/2006. 

4. 

 
 
Art.1. – (1) Se desemnează 
Ministerul Finanţelor Publice 
ca organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale 
responsabil pentru îndeplinirea 

 2. Alineatul (1) al articolului 1 
va avea următorul cuprins: 
„Art.1. - (1) Se desemnează 
Ministerul Finanţelor Publice 
ca organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale 
responsabil pentru îndeplinirea 

Corelare conform OUG nr. 
34/2006 completată şi 
modificată prin Legea nr. 
337/2006. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
funcţiei de verificare a 
aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a 
contractelor care intră sub 
incidenţa legislaţiei privind 
atribuirea contractelor de 
achiziţie publică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În sensul prevederilor 
alin.(1), fac obiectul verificării 
aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a 
următoarelor contracte: 
 
a) contractele de lucrări şi 
contractele de concesiune de 
lucrări cu valoare estimată, fără 

funcţiei de verificare a 
aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a 
contractelor care intră sub  
incidenţa legislaţiei privind 
atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de 
servicii. 
Autori: 
Dep. Mircea Ciopraga – PNL, 
Comisia pentru industrii si 
servicii, 
Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci 
 
 
nemodificat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
TVA, mai mare sau egală cu 
250.000 euro; 
 
b) contractele de servicii şi 
contractele de concesiune de 
servicii cu valoare estimată, 
fără TVA, mai mare sau egală 
cu 40.000 euro; 
 
c) contractele de furnizare cu 
valoare estimată, fără TVA, 
mai mare sau egală cu 40.000 
euro; 
d) acordurile – cadru încheiate 
în vederea atribuirii 
contractelor prevăzute la lit.  
a) – c). 
 
(3) Verificarea priveşte etapele 
procesului de achiziţie publică, 
după publicarea anunţului de 
participare până la atribuirea şi 
semnarea contractului. În 
situaţiile excepţionale 
reglementate de lege, în care 
este permisă încheierea 
contractului fără publicarea 
prealabilă a anunţului de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
participare, verificarea priveşte 
etapele procesului de achiziţie 
începând cu transmiterea 
invitaţiei de participare la 
negociere până la atribuirea şi 
semnarea contractului. 

5. 

Art.2. – Ministerul Finanţelor 
Publice prin structurile sale 
specializate de la nivel central 
şi teritorial efectuează 
verificarea procesului de 
atribuire a contractelor în mod 
selectiv pe baza analizei de 
risc. 

   nemodificat

6. 

 
 
Art.3. – Obiectivul funcţiei de 
verificare a achiziţiilor publice, 
este de a contribui la asigurarea 
conformităţii cu legislaţia din 
domeniu a procedurilor 
derulate în vederea atribuirii 
contractelor de achiziţie 
publică şi a documentelor 
întocmite în cadrul acestor 
proceduri. 
 

 3. Articolul 3 va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 3 . - Obiectivul funcţiei 
de verificare a achiziţiilor 
publice este de a contribui la 
asigurarea conformităţii cu 
legislaţia din domeniu a 
procedurilor derulate în 
vederea atribuirii contractelor 
de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de 
servicii şi a documentelor 

Corelare conform OUG nr. 
34/2006 completată şi 
modificată prin Legea nr. 
337/2006. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
întocmite în cadrul acestor 
proceduri.” 
 
Autori: 
Dep. Mircea Ciopraga – PNL, 
Comisia pentru industrii si 
servicii, 
Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci 

7. 

Art.4. – Atribuţiile Ministerului 
Finanţelor Publice în vederea 
îndeplinirii funcţiei de 
verificare, sunt următoarele: 
a) urmărire a derulării 
procedurilor în legătură cu 
procesul de atribuire a 
contractelor prevăzute la art.1 
alin.(2); 
b) analiză a documentaţiei 
întocmite de către autoritatea 
contractantă în scopul atribuirii 
contractelor prevăzute la art.1 
alin.(2); 
 
 
c) elaborare de rapoarte de 
activitate pentru fiecare 
procedură de atribuire a 

      
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
  
4. Litera c) a articolului 4 va 
avea următorul cuprins: 
   “c) elaborarea de rapoarte de 
activitate pentru fiecare
procedură de atribuire a 

 
Să nu se suprapună peste 
atribuţiile ANRMAP 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
contractelor de achiziţii publice 
care a fost supusă verificării; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) emitere de avize cu caracter 
consultativ în situaţia în care se 
constată neconcordanţe în 
aplicarea legislaţiei în 
domeniul achiziţiilor publice. 

contractelor de achiziţii 
publice, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de 
concesiune de servicii care a 
fost supusă verificării;” 
Autori: 
Dep. Mircea Ciopraga – PNL, 
Comisia pentru industrii si 
servicii, 
Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci 
 
nemodificat 

8. 

Art.5. – (1) La data iniţierii 
procedurii de atribuire a 
contractelor prevăzute la art.1 
alin.(2), autorităţile 
contractante au obligaţia de a 
înştiinţa Ministerul Finanţelor 
Publice asupra procedurii ce 
urmează a fi derulată. 
(2) În vederea îndeplinirii 
atribuţiilor prevăzute în 

  nemodificat
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
prezenta ordonanţă de urgenţă, 
structurile specializate din 
cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice vor desemna 
observatori care participă în 
procesul de atribuire al 
contractelor selectate conform 
prevederilor art.2. 
(3) În exercitarea atribuţiilor 
lor de serviciu, observatorii 
elaborează rapoarte de 
activitate pentru fiecare 
procedură de achiziţie publică 
la care au participat, pe care le 
transmit autorităţii 
contractante. 
(4) În situaţia în care, în 
exercitarea funcţiei de 
verificare, constată 
neconcordanţe în aplicarea 
legislaţiei din domeniul 
achiziţiilor publice, structurile 
specializate din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice 
au dreptul să consulte 
Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
Publice înainte de a emite 
avizul consultativ prevăzut la 
art.4 lit.d). 
(5) Structurile specializate din 
cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice au obligaţia de a 
transmite avizul consultativ, 
autorităţii contractante, 
Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice şi, după caz, organului 
ierarhic superior al autorităţii 
contractante. 
 
(6) Pe baza avizului consultativ 
al structurilor specializate din 
cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice, autoritatea 
contractantă poate dispune 
suspendarea procesului de 
atribuire a contractului de 
achiziţie publică, modificarea, 
încetarea, revocarea şi anularea 
actelor în legătură cu care s-a 
emis avizul, precum şi orice 
alte măsuri corective pentru 
remedierea neconformităţilor 

 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Alineatul (6) al articolului 
5 va avea următorul cuprins: 
“(6) Pe baza avizului
consultativ al structurilor
specializate din cadrul
Ministerului Finanţelor 
Publice, autoritatea 
contractantă poate dispune 
suspendarea procesului de 
atribuire a contractului de 
achiziţie publica, a 
contractului de concesiune de 
lucrări publice şi a 
contractului de concesiune de 
servicii, modificarea, încetarea, 

 
 
 

Corelare conform OUG nr. 
34/2006 completată şi 
modificată prin Legea nr. 
337/2006. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
semnalate de către observator, 
sau poate decide continuarea 
procesului de atribuire a 
contractului de achiziţie 
publică, informând de îndată 
autorităţile prevăzute la 
alin.(4). 
 

revocarea si anularea actelor în 
legătură cu care s-a emis 
avizul, precum si orice alte 
masuri corective pentru 
remedierea neconformităţilor 
semnalate de observator sau 
poate decide continuarea 
procesului de atribuire a 
contractului de achiziţie 
publica, a contractului de 
concesiune de lucrări publice 
şi a contractului de 
concesiune de servicii 
informând de îndată autorităţile 
prevăzute la alin. (4).” 
 
Autori: 
Dep. Mircea Ciopraga – PNL, 
Comisia pentru industrii si 
servicii, 
Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci 

9. 

 
 
Art.6. – Responsabilitatea 
pentru deciziile adoptate pe 
parcursul procesului de 
atribuire a contractelor care 

 6. Articolul 6 va avea 
următorul cuprins: 
”Art. 6 Responsabilitatea
pentru deciziile adoptate pe 
parcursul procesului de
atribuire a contractelor care 

 

 

Corelare conform OUG nr. 
34/2006 completată şi 
modificată prin Legea nr. 
337/2006. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
intră sub incidenţa legii privind 
atribuirea contractelor de 
achiziţie publică revine 
autorităţii contractante. 
 

intră sub incidenta legii privind 
atribuirea contractelor de 
achiziţie publica, a 
contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de 
servicii revine autorităţii 
contractante.” 
 
Autori: 
Dep. Mircea Ciopraga – PNL, 
Comisia pentru industrii si 
servicii, 
Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci 

10 

Art.7. – În cazul proiectelor 
finanţate din fonduri europene, 
avizele consultative şi 
rapoartele de activitate se 
transmit şi Autorităţii de 
Management competente. 

   nemodificat

11. 

 
 
Art.8. – Observatorii desemnaţi 
în procesul de verificare a 
aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a 
contractelor de achiziţie 

 7. Articolul 8 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.8 Observatorii desemnaţi 
în procesul de verificare a 
aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a 
contractelor de achiziţie 

 
 
Corelare conform OUG nr. 
34/2006 completată şi 
modificată prin Legea nr. 
337/2006. 

 14



Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
publică se supun dispoziţiilor 
legale referitoare la situaţiile de 
incompatibilitate sau conflict 
de interese, aplicabile 
persoanelor implicate în 
procesul de verificare sau 
evaluare a candidaţilor sau 
ofertanţilor prevăzute în cadrul 
legal privind atribuirea 
contractelor de achiziţie 
publică. 
 

publica, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de 
concesiune de servicii se 
supun dispoziţiilor legale 
referitoare la situaţiile de 
incompatibilitate sau conflict 
de interese, aplicabile 
persoanelor implicate in 
procesul de verificare sau 
evaluare a candidaţilor sau 
ofertanţilor prevăzute in cadrul 
legal privind atribuirea 
contractelor de achiziţie 
publica, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de 
concesiune de servicii. 
 
Autori: 
Dep. Mircea Ciopraga – PNL, 
Comisia pentru industrii si 
servicii, 
Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 

12. 

 
 
Art.9. – Observatorii care vor 
verifica procedurile de atribuire 
a contractelor de achiziţie 
publică, beneficiază de salarii 
de bază majorate cu 75% faţă 
de cele prevăzute de lege. 
 

 8. Articolul 9 va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 9. -     Observatorii care 
vor verifica procedurile de 
atribuire a contractelor de 
achiziţie publica, a 
contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de 
servicii. beneficiază de salarii 
de baza majorate cu 75% fata 
de cele prevăzute de lege. 
 
Autori: 
Dep. Mircea Ciopraga – PNL, 
Comisia pentru industrii si 
servicii, 
Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci 

 
 
Corelare conform OUG nr. 
34/2006 completată şi 
modificată prin Legea nr. 
337/2006. 

13. 

Art.10. – (1) Constituie 
contravenţii şi se sancţionează 
următoarele fapte: 
a) încălcarea prevederilor art.5 
alin.(1), cu amendă de la 3.000 
lei (RON) la 5.000 lei (RON); 
b) netrimiterea în termen de 3 
zile a documentelor şi 
informaţiilor referitoare la 

   nemodificat
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
procesul de atribuire a 
contractului care face obiectul 
verificării, solicitate de 
observatori desemnaţi potrivit 
prevederilor art.5 alin.(2), cu 
amendă de la 5.000 lei (RON) 
la 7.000 lei (RON). 
(2) Constatarea şi aplicarea 
sancţiunilor este de competenţa 
observatorilor desemnaţi pentru 
verificarea aspectelor 
procedurale aferente procesului 
de atribuire a contractelor. 

14. 

Art.11. – Prevederile art.10 
referitoare la contravenţii se 
completează cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

   nemodificat

15. 

Art.12. – Ministerul Finanţelor 
Publice elaborează norme de 
aplicare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, pe care le supune 
spre adoptare Guvernului în 

   nemodificat
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
termen de 60 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial 
al României a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

16. 

Art.13. – În termen de 30 de 
zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României 
a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, Ministerul Finanţelor 
Publice prezintă spre aprobare 
propuneri de modificare a 
Hotărârii Guvernului 
nr.208/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Finanţelor Publice 
şi a Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

   nemodificat

17. 

Art.14. – Prezenta ordonanţă de 
urgenţă intră în vigoare la data 
de 30 iunie 2006, cu excepţia 
art.1 alin.(1), art.12 şi art.13 
care intră în vigoare la data 
publicării în Monitorul Oficial 
al României. 

   nemodificat
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II. Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
 
Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 

1. 

 
 
 
(2) În sensul prevederilor alin.(1), fac 
obiectul verificării aspectelor
procedurale aferente procesului de 
atribuire a următoarelor contracte: 

 
 (2) În sensul prevederilor alin.(1), pot 
face obiectul verificării aspectelor 
procedurale aferente procesului de 
atribuire a următoarelor contracte: 

a) contractele de lucrări şi contractele 
de concesiune de lucrări cu valoare 
estimată, fără TVA, mai mare sau 
egală cu 250.000 euro; 
b) contractele de servicii şi contractele 
de concesiune de servicii cu valoare 
estimată, fără TVA, mai mare sau 
egală cu 40.000 euro; 
c) contractele de furnizare cu valoare 
estimată, fără TVA, mai mare sau 
egală cu 40.000 euro; 
d) acordurile – cadru încheiate în 
vederea atribuirii contractelor 

2.Alineatele (2) şi (3) ale articolului 1 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 

prevăzute la lit.a) – c). 
(3) Verificarea priveşte etapele 
procesului de achiziţie publică, după 
publicarea anunţului de participare 
până la atribuirea şi semnarea 
contractului. În situaţiile excepţionale 
reglementate de lege, în care este 
permisă încheierea contractului fără 
publicarea prealabilă a anunţului de 
participare, verificarea priveşte 
etapele procesului de achiziţie 
începând cu transmiterea invitaţiei de 
participare la negociere până la 
atribuirea şi semnarea contractului. 

 
 (3) Verificarea preventivă priveşte 
derularea procesului de achiziţie publică, 
realizata după desemnarea
câştigătorului, dar înaintea semnării 
contractului si permite analiza etapelor 
procedurale de atribuire aleasa de 
autoritatea contractanta  

 

a) Finalizarea  procedurii o 
constituie semnarea contractului, 
atribuirea acestuia fiind un 
moment intermediar care se 
notifică ofertanţilor privind 
comunicarea privind rezultatul 
aplicării procedurii înainte de 
semnarea contractului 

 
Dep. Mircea Ciopraga -PNL 
 

 

b) Motivaţia respingerii: 
- se face imixtiune în atribuţiile  
şi managementul U.C.V.A.P. de 
către A.N.R.M.A.P.. Aceste 
două instituţii sunt separate şi au 
atribuţii separate, respectiv 
A.N.R.M.A.P. reglementează şi 
monitorizează iar M.F.P. are 
atribuţii de verificare a 
aspectelor procedurale. 

2. 

 
 
 
Art.2. – Ministerul Finanţelor Publice 
prin structurile sale specializate de 
la nivel central şi teritorial 
efectuează verificarea procesului de 
atribuire a contractelor în mod 
selectiv pe baza analizei de risc. 

3. Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(1) Ministerul Finanţelor Publice prin 
structurile sale specializate de la nivel 
central şi teritorial efectuează verificarea 
etapelor procesului de atribuire a 
contractelor în mod selectiv pe baza unei 
analizei de risc. 

 
 
 
Evaluarea unei reglementări 
precise privind analiza de risc 
pentru cazurile deosebite.  
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 

 (2) Analiza de risc se realizează pentru 
toate contractele prevăzute la art. 1, alin 
(2). 
Analiza de risc înseamnă stabilirea unui 
barem pe baza de criterii obiective, 
măsurabile si cuantificabile, ce vor fi 
luate in calculului riscului contractelor 
de achiziţie publica. 
Baremul va împărţi contractele in 
categorii de risc: 
1 – scăzut 
2 – mediu 
3 – mare 
 
(3) Rezultatul analizei de risc va fi 
comunicat de indata autoritatii 
contractante, impreuna cu decizia de 
verificare si desemnarea
observatorului. 

 
a)Stabilirea modalităţii de 
întocmire a analizei de risc se va 
face pe baza normelor 
metodologice  

(4) Ministerul Finanţelor Publice va 
efectua verificarea procesului de 
atribuire numai cu precadere a 
contractelor cu grad mare de risc. 
ANRMAP poate solicita MFP efectuarea 
si a altor verificări a procedurilor de 
atribuire ale contractelor de achiziţii 
publice si a contractelor de concesiune. 

Această analiză este normal să 
fie realizată de o persoană 
autorizată, agreată de cele două 
organisme MFP şi ANRMAP. 
 
b) Motivaţia respingerii: 
- se face imixtiune în atribuţiile  
şi managementul U.C.V.A.P. de 
către A.N.R.M.A.P.. Aceste 
două instituţii sunt separate şi au 
atribuţii separate, respectiv 
A.N.R.M.A.P. reglementează şi 
monitorizează iar M.F.P. are 
atribuţii de verificare a 
aspectelor procedurale 
 

 
b) Motivaţia respingerii: 
- se face imixtiune în atribuţiile  
şi managementul U.C.V.A.P. de 
către A.N.R.M.A.P.. Aceste 
două instituţii sunt separate şi au 
atribuţii separate, respectiv 
A.N.R.M.A.P. reglementează şi 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 

Rezultatul verificării va fi comunicat in 
mod obligatoriu ANRAMP si autoritatii 
contractante verificate (cele cu risc mare 
si cele solicitate de ANRMAP). 
 
Dep. Mircea Ciopraga -PNL 
 

monitorizează iar M.F.P. are 
atribuţii de verificare a 
aspectelor procedurale 
 

3. 

Art.4. – 
 
a) urmărire a derulării procedurilor în 
legătură cu procesul de atribuire a 
contractelor prevăzute la art.1 alin.(2);
 
 
 
 
b) analiză a documentaţiei întocmite 
de către autoritatea contractantă în 
scopul atribuirii contractelor
prevăzute la art.1 alin.(2); 

 

b) analiza documentaţiei de atribuire 
întocmită de către autoritatea
contractanta in scopul atribuirii
contractelor prevăzute la art. 1 alin.(2) şi 
emiterea unei note de constatare cu 
privire la etapele procedurilor de 
atribuire verificate conform OUG nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi de 
concesiune de servicii, modificată şi 
completată prin Legea nr. 337/2006 

 
 
 
 
 
 
 
c) elaborare de rapoarte de activitate 

5. Litera a) a articolului 4 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
a) verificarea derulării procedurilor în 
legătură cu procesul de atribuire a 
contractelor prevăzute la art.1 alin.(2); 
 
5. Literele b) şi c) ale articolului 4 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 

 
 

a)Aceste măsuri vor asigura o 
implementare unitară a 
prevederilor noii legislaţii în 
domeniul achiziţiilor publice 

 
c) elaborare de rapoarte de activitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Să nu se suprapună peste 
atribuţiile ANRMAP 
 
b) Motivaţia respingerii: 
- se face imixtiune în atribuţiile  
şi managementul U.C.V.A.P. de 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 

pentru fiecare procedură de atribuire a 
contractelor de achiziţii publice care a 
fost supusă verificării; 
 
 
 
 
d) emitere de avize cu caracter 
consultativ în situaţia în care se 
constată neconcordanţe în aplicarea 
legislaţiei în domeniul achiziţiilor 
publice. 
 

pentru fiecare procedura de atribuire a 
contractelor care a fost supusa verificării 
de către observatorii desemnaţi, 
Aceste rapoarte vor fi înainte spre ştiinţa 
si ANRMAP. 
 
 
 
 

d) emitere de avize cu caracter 
consultativ. 
 
 
Dep. Mircea Ciopraga -PNL 
 

către A.N.R.M.A.P.. Aceste 
două instituţii sunt separate şi au 
atribuţii separate, respectiv 
A.N.R.M.A.P. reglementează şi 
monitorizează iar M.F.P. are 
atribuţii de verificare a 
aspectelor procedurale 
 

4. 

 
 
 
Art.5. – (1) La data iniţierii procedurii 
de atribuire a contractelor prevăzute la 
art.1 alin.(2), autorităţile contractante 
au obligaţia de a înştiinţa Ministerul 
Finanţelor Publice asupra procedurii 
ce urmează a fi derulată. 
 
 
 
(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor 
prevăzute în prezenta ordonanţă de 

7. Articolul 5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor 
prevăzute în prezenta ordonanţă de 
urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice 
desemnează observatori care verifica 
etapele procesului de atribuire a 
contractelor selectate in conformitate cu 
prevederile art. 2 din prezenta ordonanţa 
Observatorii nu fac parte din comisiile 
de evaluare a ofertelor si nu au dreptul 
de a interveni in activitatea experţilor 
cooptaţi 

a)Având în vedere că asigurarea 
publicităţii se face prin SEAP - 
sistemul electronic de achiziţii 
publice, J.O.U.E. – Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi 
Monitorul Oficial, Ministerul 
Finanţelor publice se poate 
informa fără a crea obligaţia 
autorităţilor contractante de a-l 
înştiinţa asupra procedurii ce 
urmează a fi derulată 
 
a)Pentru asumarea autonomiei 
privind asigurarea răspunderii de 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 

urgenţă, structurile specializate din 
cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice vor desemna observatori care 
participă în procesul de atribuire al 
contractelor selectate conform 
prevederilor art.2. 
 
(4) În situaţia în care, în exercitarea 
funcţiei de verificare, constată 
neconcordanţe în aplicarea legislaţiei 
din domeniul achiziţiilor publice, 
structurile specializate din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice au 
dreptul să consulte Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
înainte de a emite avizul consultativ 
prevăzut la art.4 lit.d). 
 
(5) Structurile specializate din 
cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice au obligaţia de a transmite 
avizul consultativ, autorităţii 
contractante, Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi, 
după caz, organului ierarhic superior 
al autorităţii contractante. 

 
 
 
 
 
 
 
11. Alin. (4) al art. 5 se abrogă. 
 
Dep. Mircea Ciopraga -PNL 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Observatorii Ministerului Finanţelor 
Publice au obligaţia de a transmite 
raportul autorităţii contractante,
Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice şi, după caz, 
organului ierarhic superior al autorităţii 
contractante.  

 
 
 

a)Este o consecinţă firească a 
constituirii  Consiliului Naţional 
pentru Soluţionarea 
Contestaţiilor, cel care este 
abilitate să confirme legalitatea 
derulării unei proceduri de a 
achiziţie publică şi să decidă 
modul de soluţionare a 
contestaţiilor. ANRMAP este în 

 
Dep. Mircea Ciopraga -PNL 
 

către autoritatea contractantă 
 
 
 
 
 
 
a)Corelare conform OUG nr. 
34/2006 completată şi 
modificată prin Legea nr. 
337/2006, pentru derularea 
unitară a procesului. Este normal 
să se creeze obligaţia consultării 
instituţiei abilitate să 
reglementeze acest domeniu 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 

 
 
 
 
(6) Pe baza avizului consultativ al 
structurilor specializate din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice, 
autoritatea contractantă poate dispune 
suspendarea procesului de atribuire a 
contractului de achiziţie publică, 
modificarea, încetarea, revocarea şi 
anularea actelor în legătură cu care s-a 
emis avizul, precum şi orice alte 
măsuri corective pentru remedierea 
neconformităţilor semnalate de către 
observator, sau poate decide 
continuarea procesului de atribuire a 
contractului de achiziţie publică, 
informând de îndată autorităţile 
prevăzute la alin.(4). 

 
(6) Pe baza avizului consultativ al 
structurilor specializate din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice, 
autoritatea contractantă poate sa ia 
masuri pentru intrarea in legalitate 
 

acelaşi timp abilitat să constate 
existenţa abaterilor şi să aplice 
sancţiunile 
 
b) Motivaţia respingerii: 
- se face imixtiune în atribuţiile  
şi managementul U.C.V.A.P. de 
către A.N.R.M.A.P.. Aceste 
două instituţii sunt separate şi au 
atribuţii separate, respectiv 
A.N.R.M.A.P. reglementează şi 
monitorizează iar M.F.P. are 
atribuţii de verificare a 
aspectelor procedurale 
 

5. 

 
 
Art.6. – Responsabilitatea pentru 
deciziile adoptate pe parcursul 
procesului de atribuire a contractelor 
care intră sub incidenţa legii privind 
atribuirea contractelor de achiziţie 
publică revine autorităţii contractante. 

8. Articolul 6 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.6. – Responsabilitatea pentru 
deciziile adoptate pe parcursul
procesului de atribuire a contractelor 
care intră sub incidenţa legislaţiei 
privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de 

 
a)Corelare conform OUG nr. 
34/2006 completată şi 
modificată prin Legea nr. 
337/2006 şi punere în acord cu 
prevederile art. 4, alin. (2) din 
OUG nr. 30/2006 

 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 

 concesiune de lucrări publice şi de 
concesiune de servicii 
 
Dep. Mircea Ciopraga -PNL 
 
 

 
b) Motivaţia respingerii: 
- se face imixtiune în atribuţiile  
şi managementul U.C.V.A.P. de 
către A.N.R.M.A.P.. Aceste 
două instituţii sunt separate şi au 
atribuţii separate, respectiv 
A.N.R.M.A.P. reglementează şi 
monitorizează iar M.F.P. are 
atribuţii de verificare a 
aspectelor procedurale 

6. 

 
 
Art.7. – În cazul proiectelor finanţate 
din fonduri europene, avizele 
consultative şi rapoartele de activitate 
se transmit şi Autorităţii de 
Management competente. 

9. Articolul 7 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
În cazul proiectelor finanţate din fonduri 
europene, rapoartele de activitate se 
transmit şi Autorităţii de Management 
competente. 

a)Pentru corelarea cu abrogarea 
lit. d) de la art. 4 
 

Camera 
Deputaţilor 

7. 

 
 
Art.8. – Observatorii desemnaţi în 
procesul de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie 
publică se supun dispoziţiilor legale 
referitoare la situaţiile de
incompatibilitate sau conflict de 
interese, aplicabile persoanelor

 

 

Art.8. – Observatorii desemnaţi în 
procesul de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie 
publică se supun dispoziţiilor legale 
referitoare la situaţiile de
incompatibilitate sau conflict de 
interese, aplicabile persoanelor implicate 

10. Articolul 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 b) Motivaţia respingerii: 

 
 
a)Corelare conform OUG nr. 
34/2006 completată şi 
modificată prin Legea nr. 
337/2006 
 

- se face imixtiune în atribuţiile  
şi managementul U.C.V.A.P. de 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 

implicate în procesul de verificare sau 
evaluare a candidaţilor sau
ofertanţilor prevăzute în cadrul legal 
privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică. 

 
în procesul de verificare sau evaluare a 
candidaţilor sau ofertanţilor. 

 

Observatorii răspund in conformitate cu 
prevederile legale pentru actele emise in 
cadrul activităţii de verificare 
 
Dep. Mircea Ciopraga -PNL 
 

către A.N.R.M.A.P.. Aceste 
două instituţii sunt separate şi au 
atribuţii separate, respectiv 
A.N.R.M.A.P. reglementează şi 
monitorizează iar M.F.P. are 
atribuţii de verificare a 
aspectelor procedurale 
 

8. 

Art.9. – Observatorii care vor verifica 
procedurile de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, beneficiază de 
salarii de bază majorate cu 75% faţă 
de cele prevăzute de lege. 
 

Articol 9 se abroga 
 

a) Discriminare faţă de
retribuirea activităţilor din 
celelalte instituţii similare 
implicate în activitatea de 
achiziţii publice 

 Camera 
Deputaţilor 

b) Motivaţia respingerii: 
observatorii trebuie motivaţi 
pentru realizarea imparţială a 
atribuţiilor şi corespunzător 
gradului de răspundere 

9. 

 
 
Art.10. – (1) Constituie contravenţii şi 
se sancţionează următoarele fapte: 
a) încălcarea prevederilor art.5 
alin.(1), cu amendă de la 3.000 lei 
(RON) la 5.000 lei (RON); 
b) netrimiterea în termen de 3 zile a 
documentelor şi informaţiilor 
referitoare la procesul de atribuire a 

12. Articolul 10 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.10. – (1) Constituie contravenţie şi 
se sancţionează, cu amendă de la 5.000 
lei (RON) la 10.000 lei (RON), refuzul 
de a pune de la dispoziţia în termen de 3 
zile a documentelor şi informaţiilor 
referitoare la procesul de atribuire a 
contractului care face obiectul
verificării, solicitate de observatori 

 b) Motivaţia respingerii: 

 
 
a) Fluidizarea procedurilor de 
aplicare a sancţiunilor în 
conformitate cu prevederile art. 
294 din OUG nr. 34/2006, 
modificată şi completată prin 
Legea nr. 337/2006 

- se face imixtiune în atribuţiile  

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 

contractului care face obiectul 
verificării, solicitate de observatori 
desemnaţi potrivit prevederilor art.5 
alin.(2), cu amendă de la 5.000 lei 
(RON) la 7.000 lei (RON). 
 
 
 

desemnaţi potrivit prevederilor art.5 
alin.(2). 
 
 
 
 
 
 

şi managementul U.C.V.A.P. de 
către A.N.R.M.A.P.. Aceste 
două instituţii sunt separate şi au 
atribuţii separate, respectiv 
A.N.R.M.A.P. reglementează şi 
monitorizează iar M.F.P. are 
atribuţii de verificare a 
aspectelor procedurale 
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