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În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată, pentru dezbatere şi 
avizare, în procedură de urgenţă, prin adresa nr. PLx.17/2016  din 10 februarie 2016, cu 
proiectul de Lege privind achiziţiile sectoriale. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de lege mai sus menţionat în 
şedinţa din 8 martie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezentul aviz.  

În raport de conţinutul şi natura sa, se încadrează în categoria legilor ordinare. 
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Anexa 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse/Observaţii Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Art. 2. (2) Principiile care stau la baza atribuirii 

contractelor de achiziţie publică şi a organizării 
concursurilor de soluţii sunt:  
a) nediscriminarea;  
b) tratamentul egal;  
c) recunoaşterea reciprocă; d) transparenţa;  
e) proporţionalitatea;  
f) asumarea răspunderii. 

Art. 2. (2) Principiile care stau la baza atribuirii 
contractelor de achiziţie publică şi a organizării 
concursurilor de soluţii sunt:  
a) nediscriminarea;  
b) tratamentul egal;  
c) recunoaşterea reciprocă; d) transparenţa;  
e) proporţionalitatea;  
f) asumarea răspunderii. 
g) utilizarea eficienta a fondurilor 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

Avand in vedere ca la art. 
186, alin. (3) lit. a) unul 
dintre criteriile de 
atribuire este “pretul cel 
mai scazut”, propunem 
copletarea art. 2 alin. (2) 
cu  principiul “utilizarea 
eficienta a fondurilor”. 

2. Art. 12(1) Procedurile de atribuire reglementate de 
prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor 
sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală 
sau mai mare decât următoarele praguri valorice:  
a) 1.828.762 lei, pentru contractele sectoriale de produse şi 
de servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii; 
b) 22.908.118 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări;  
c) 4.417.300 lei, pentru contractele sectoriale de servicii 
care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, 
prevăzute în anexa nr. 2. 

Art. 12(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta 
lege se aplică în cazul atribuirii contractelor sectoriale a 
căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare 
decât următoarele praguri valorice:  
a) 1.829 mii lei, pentru contractele sectoriale de produse şi 
de servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii; 
b) 22.910 mii lei, pentru contractele sectoriale de lucrări;  
c) 4.418 mii lei, pentru contractele sectoriale de servicii 
care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, 
prevăzute în anexa nr. 2. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

Propun stabilirea 
pragurilo in lei prin 
rotunjire la mii lei asa 
cum procedeaza si 
Comisia Europeana cand 
modifica pragurile in 
euro sis a respectam noile 
praguri stabilite incepand 
cu 01.012016 
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3.  Art. 12.(6) Autoritatea contractantă are dreptul de a 

achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care 
valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică 
decât 66.259,5 lei, respectiv lucrări, în cazul în care 
valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică 
decât 265.038 lei. 

Art. 12.(6) Autoritatea contractantă are dreptul de a 
achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care 
valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică 
decât 135 mii lei, respectiv lucrări, în cazul în care 
valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică 
decât 450 mii lei. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

Pentru fluidizarea realizarii 
achizitiilor publice si accesarea 
mai facila a fondurilor de care 
dispunem ca si tara membra a 
Uniunii Europene, propunem 
stabilirea pragurilor in lei pentru 
achizitia directa la 30.000 euro 
pentru produse si servicii si 
100.000 euro pentru lucrari. 
 

4.  Art. 17Valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se 
determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi 
este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire 
prin una dintre următoarele modalităţi:  
a) transmiterea unei invitaţii la procedura concurenţială 
de ofertare, conform Art. 83; sau  
b) transmiterea invitaţiei de participare la procedura de 
negociere fără invitaţie prealabilă la procedura 
concurenţială de ofertare, conform Art. 117. 

Art. 17. Valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se 
determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi este 
valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire. 
Initierea procedurii de atribuire se realizeaza prin una 
dintre următoarele modalităţi:  
a) transmiterea unei invitaţii la procedura concurențială de 
ofertare, conform Art. 83; sau  
b) transmiterea invitaţiei de participare la procedura de 
negociere fără invitaţie prealabilă la procedura 
concurenţială de ofertare, conform Art. 117. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

Pentru a se evita cofuziile cat si 
pentru consecventa cu procedurile 
stabilite prin art. 68, va propunem 
reformularea textului. 

5.  Art. 21. În cazul contractelor sectoriale de lucrări, 
valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează 
luând în considerare atât costul lucrărilor, cât şi valoarea 
totală estimată a produselor şi serviciilor puse la 
dispoziţia contractantului de către entitatea contractantă, 
necesare pentru executarea lucrărilor. 

Art. 21. (1) În cazul contractelor sectoriale de lucrări 
valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează 
luând în considerare atât costul lucrărilor, cât şi 
valoarea estimată a produselor şi serviciilor  necesare 
pentru executarea lucrărilor. 
(2) În cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări 
valoarea estimată a achiziţiei se calculează luând în 
considerare atât costul lucrărilor, cât şi valoarea totală 
estimată a produselor şi serviciilor puse la dispoziţia 
contractantului de către autoritatea contractantă, necesare 

Propunem realizarea a doua 
aliniate: 
- alin. (1) sa prezinte estimarea 
valorii unui contract sectorial de 
lucrari; 
- alin. (2) pentru estimarea valorii 
contractului de lucrari in situatia in 
care autoritatea contractanta pune 
la dispozitia contractantului 
produse si sau servicii necesare 
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pentru executarea lucrărilor. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

pentru executia lucrarilor 

6.  Art. 95. (1) Procedura de negociere competitivă se 
desfăşoară, de regulă, în 3 etape:  
a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi a 
selectării candidaţilor prin aplicarea criteriilor de 
calificare şi selecţie;  
b) etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii 
selectaţi şi a evaluării conformităţii acestora cu cerințele 
minime stabilite de entitatea contractantă, potrivit Art. 96 
alin. (2);  
c) etapa negocierilor în vederea îmbunătăţirii ofertelor 
iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a evaluării acestora 
prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de 
evaluare. 
 

Art. 95. (1) Procedura de negociere competitivă se 
desfăşoară, de regulă, în 2 etape:  
a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării 
candidaţilor prin aplicarea criteriilor de calificare şi 
selecţie;  
b) etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii 
selectaţi şi a negocierilor în vederea îmbunătăţirii 
ofertelor iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a 
evaluării acestora prin aplicarea criteriului de atribuire 
şi a factorilor de evaluare. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

Propunem sa se realizeze de regula 
numai in doua etape, conform 
prevederilor art. 44 din Directiva 
2014/25/UE. 

7.  Art. 95(10) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. 
(1) lit. b), autoritatea contractantă transmite simultan 
tuturor candidaţilor rămaşi în competiţie o invitaţie de 
participare la etapa treia. 
 

Se elimină. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

 

8.  Art. 95(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), 
entitatea contractantă poate atribui contractul 
sectorial/acordul-cadru pe baza ofertelor iniţiale, fără 
parcurgerea etapei prevăzute la alin. (1) lit. c), în cazul în 
care şi-a rezervat această posibilitate prin invitația la 
procedura concurenţială de ofertare. 

 

Art. 95(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), 
entitatea contractantă poate atribui contractul 
sectorial/acordul-cadru pe baza ofertelor iniţiale, fără 
parcurgerea negocierii prevazute la alin. (1) lit. b), în cazul 
în care şi-a rezervat această posibilitate prin invitația la 
procedura concurenţială de ofertare. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 
 

Alin. (11) al art. 95 se modifica 
pentru consecventa cu prevederile 
alin. (1). 
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9.  Art. 117(1) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica 

procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o 
procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea 
contractelor sectoriale, doar într-unul din următoarele 
cazuri: 
g) pentru mărfuri fungibile, cum ar fi produse agricole, 
materii prime şi energie, cotate pe platforme de 
tranzacţionare şi achiziţionate prin intermediul acestora; 

Art. 117(1) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica 
procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o 
procedură concurenţială de ofertare pentru atribuirea 
contractelor sectoriale, doar într-unul din următoarele 
cazuri: 
g) pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o piaţă de 
mărfuri; 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

Prevederea va provoca din nou 
confuzii. 
Propunem preluarea prevederii art. 
50 lit. g) din Directiva 2014/25/UE 
care este mai precisa si mai 
permisiva 

10.  Art. 117(4) Entitatea contractantă poate aplica procedura 
de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură 
concurenţială de ofertare în cazul prevăzut la alin. (1) lit. 
c) numai dacă, în legătură cu motivele prevăzute la alin. 
(2) lit. b) şi c), nu există o soluţie alternativă sau 
înlocuitoare rezonabilă, iar absenţa concurenţei sau 
protecia drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei 
restrângeri artificiale de către entitatea contractantă a 
parametrilor achiziţiei în vederea viitoarei proceduri de 
atribuire.  
(5) În sensul alin. (4), o soluţie alternativă sau rezonabilă 
poate consta în utilizarea unor canale de distribuie 
alternative pe teritoriul României ori în afara acestuia sau 
achiziia unor lucrări, produse sau servicii comparabile 
din punct de vedere funcţional. 
 

Art. 117(4) Entitatea contractantă poate aplica procedura 
de negociere fără invitaie prealabilă la o procedură 
concurenială de ofertare în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c) 
numai dacă, în legătură cu motivele prevăzute la alin. (2) 
lit. b) şi c), nu există o alternativă sau un substitut 
rezonabil, iar absena concurenei nu este rezultatul unei 
restrângeri artificiale a parametrilor achiziiei; 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

Prevederile sunt confuze, utilizand 
termeni nedefiniti. Propunem 
preluarea si adaptarea formularii 
de la art. 50 lit. c) ultimul paragraf 
din Directiva 2014/25/UE pentru 
diminuarea confuziei in alin. (4) si 
abrogarea alin. (5). 

11.  Art. 162(3) În cazul în care solicitarea de clarificări sau 
informaţii suplimentare nu a fost transmisă în timp util 
sau informaţiile transmise de entitatea contractantă sunt 
nesemnificative în ceea ce privește elaborarea ofertelor, 
entitatea contractantă nu are obligaţia de a prelungi 
perioada pentru depunerea ofertelor. 
 

Se elimină. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

Propunem eliminarea pentru a nu 
se creea confuzii, aceasta 
posibilitate rezultand din 
coroborarea alin. (1) si (2) ale 
aceluiasi articol. 
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12.  Art. 175(2) Entităţile contractante, altele decât 

autorităţile contractante, pot stabili criterii obiective de 
calificare şi selecţie care vor fi puse la dispoziţia 
operatorilor economici prin documentele achiziţiei, cu 
respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). 

Art. 175(2) Entităţile contractante pot stabili criterii 
obiective de calificare şi selecţie care vor fi puse la 
dispoziţia operatorilor economici prin documentele 
achiziţiei, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 
alin. (2). 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

Propun eliminarea sintagmei 
“altele decat autoritatile 
contractante” deoarece si acestea 
respecta prevederile prezentei legi 
cand atribuie contracte sectoriale si 
respectarea principiilor este 
general valabila, cu atat mai mult 
cu cat sunt aceleasi principii 
precizate si in Legea privind 
achizitiile publice. 

13.  Art. 178(2) Prin excepţie de la dispoziţiile Art. 177 alin. 
(1) şi (2), un operator economic nu este exclus din 
procedura de atribuire atunci când cuantumul 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general 
consolidat datorate şi neachitate îndeplineşte una dintre 
următoarele condiţii: 
a) este mai mic de 4.000 lei; b) este mai mare de 4.000 lei 
şi mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor datorate de operatorul economic la cea mai 
recentă dată scadentă a acestora. 
 

Art. 178 (2) Prin excepţie de la dispoziţiile Art. 177 alin. 
(1) şi (2), un operator economic nu este exclus din 
procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat 
datorate şi neachitate este mai mic de 10.500 lei; 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

Propunem eliminarea, deoarece va 
produce interpretari diferite in 
practica., sau sa marim suma la 
10.500 lei, reprezentand 10 salarii 
minime stabilite pe economie. 

14.  Art. 179(3) În sensul dispoziiilor alin. (1) lit. c), prin 
abatere profesională gravă se înelege orice abatere 
comisă de operatorul economic care afectează reputaia 
profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor 
de concurenă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor 
sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, 
săvârșită cu intenie sau din culpă gravă. 

Art. 179(3) În sensul dispoziiilor alin. (1) lit. c), prin 
abatere profesională gravă se înelege orice abatere comisă 
de operatorul economic care afectează reputaia 
profesională a acestuia. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

Propunem modificarea textului in 
sensul eliminarii finalului “cum ar 
fi încălcări ale regulilor de 
concurenă de tip cartel care 
vizează trucarea licitaiilor sau 
încălcări ale drepturilor de 
proprietate intelectuală, săvârșită 
cu intenie sau din culpă gravă”, 
deoarece nu se refera la reputatia 
profesionala. Aceasta mentiune se 
poate face la alin. (5) al aceluiasi 
articol. 
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15.  Art. 179(5) În sensul dispoziiilor alin. (1) lit. d), se 

consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii 
plauzibile pentru a considera că operatorul economic a 
încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează 
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu 
procedura în cauză în următoarele situaii, reglementate cu 
titlu exemplificativ:  
a) ofertele sau solicitările de participare transmise de doi 
sau mai muli operatori economici participani la 
procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative 
din punct de vedere al coninutului documentelor 
nestandardizate potrivit documentaiei de atribuire; b) în 
cadrul organelor de conducere a doi sau mai multor 
operatori economici participani la procedura de atribuire 
se regăsesc aceleași persoane sau persoane care sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv 
ori care au interese comune de natură personală, 
financiară sau economică sau de orice altă natură. 

Art. 179(5) În sensul dispoziiilor alin. (1) lit. d), se 
consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii 
plauzibile pentru a considera că operatorul economic a 
încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează 
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu 
procedura în cauză sau cu alte proceduri, în următoarele 
situaii, reglementate cu titlu exemplificativ:  
a) ofertele sau solicitările de participare transmise de doi 
sau mai muli operatori economici participani la procedura 
de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de 
vedere al coninutului documentelor nestandardizate potrivit 
documentaiei de atribuire; b) în cadrul organelor de 
conducere a doi sau mai multor operatori economici 
participani la procedura de atribuire se regăsesc aceleași 
persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 
până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese 
comune de natură personală, financiară sau economică sau 
de orice altă natură; 
c) încălcări ale regulilor de concurenă de tip cartel care 
vizează trucarea licitaiilor sau încălcări ale drepturilor 
de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenie sau din 
culpă gravă. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

Propunem sa preluam si lit. c) de 
la art. 179 alin. (5) din tabelul de 
corespondenta cu Directiva 
2014/25/UE 

16.  Art. 179(8) În sensul dispoziiilor alin. (1) lit. g), se 
consideră încălcări grave ale obligaiilor contractuale, cu 
titlu exemplificativ, neexecutarea obligaiilor privind 
livrarea produselor sau serviciilor, livrarea unor produse 
sau servicii care prezintă neconformităi majore care le fac 
improprii utilizării conform destinaiei avute în vedere de 
autoritatea contractantă sau un comportament 
necorespunzător care creează îndoieli serioase cu privire 

Art. 179(8) În sensul dispoziiilor alin. (1) lit. g), se 
consideră încălcări grave ale obligaiilor contractuale, cu 
titlu exemplificativ, neexecutarea obligaiilor privind 
livrarea produselor sau serviciilor, ori neexecutarea 
lucrarilor,  livrarea unor produse sau servicii care prezintă 
neconformităi majore care le fac improprii utilizării 
conform destinaiei avute în vedere de autoritatea 
contractantă, ori executarea unor lucrari care nu 

Propunem sa se exemplifice si 
referitor la contractele de lucrari. 
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la credibilitatea operatorului economic. respecta cerintele caietului de sarcini, sau un 

comportament necorespunzător care creează îndoieli 
serioase cu privire la credibilitatea operatorului economic. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

17.  Art. 182. (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a 
verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la 
Art. 176, Art. 177 şi Art. 179 în legătură cu 
subcontractanţii propuși.  
(2) În cazul în care este identificată o situaţie de 
excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a 
dispoziiilor Art. 183 autoritatea contractantă solicită 
ofertantului sau candidatului să înlocuiască 
subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma 
verificării, că se află în această situaţie.  
(3) În scopul verificării prevăzute la alin. (1), 
subcontractantul completează declaraţia pe proprie 
răspundere în conformitate cu prevederile Art. 201 
precizând că nu se află în niciuna din situaţiile ce atrag 
excluderea din procedura de atribuire. 
 

Se elimină. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

Propunem eliminarea acestui 
articol -  consideram ca aceasta 
prevedere restrictioneaza 
posibilitatea participarii 
operatorilor economici respectivi, 
in cadrul prezentarii ofertelor in 
grup. 

18.  Art. 186.(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a 
solicita ofertantului/candidatului să transmită informaţii 
şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică 
şi profesională a subcontractanţilor propuși, cu privire la 
partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le 
îndeplinească efectiv.  
(2) În cazul în care din informaiile și documentele 
prezentate potrivit alin. (1) nu rezultă că subcontractantul 
propus are capacitatea tehnică și profesională necesară 
pentru partea/pările din contract pe care acesta urmează 
să le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă 

Se elimină. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

Propunem eliminarea-se incalca 
principiul nediscriminarii 
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respinge subcontractantul propus și solicită 
ofertantului/candidatului înlocuirea acestuia și 
prezentarea unui alt subcontractant propus care să aibă 
capacitatea tehnică și profesională necesară pentru 
partea/pările din contract pe care acesta urmează să le 
îndeplinească efectiv. 
 

19.  Art. 191. Operatorul economic face dovada îndeplinirii 
criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională prin 
prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre 
următoarele informaii și documente:  
a) o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care 
acoperă cel mult ultimii cinci ani, însoţită de certificate 
de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante; 
atunci când este necesar în scopul asigurării unui nivel 
corespunzător de concurenţă, autoritatea contractantă 
poate stabili că sunt luate în considerare lucrări relevante 
realizate cu mai mult de cinci ani în urmă;  
b) lista principalelor livrări de produse efectuate sau a 
principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care 
acoperă cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, 
datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi; atunci când 
este necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător 
de concurenţă, autoritatea contractantă poate stabili că 
sunt luate în considerare livrări de produse relevante 
efectuate sau servicii relevante prestate cu mai mult de 
trei ani în urmă;  
c) indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice 
implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din organizaia 
operatorului economic, în special a celor care răspund de 
controlul calităţii şi, în cazul contractelor de achiziţii 
publice de lucrări, a celor aflai la dispoziia 
contractantului în vederea executării lucrărilor; d) 

Art. 191. Autoritatea contractanta are dreptul de a 
solicita ca operatorul economic sa faca dovada îndeplinirii 
criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională prin 
prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre 
următoarele informaii și documente:  
a) o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care 
acoperă cel putin ultimii cinci ani, însoţită de certificate de 
bună execuţie pentru lucrările cele mai importante; atunci 
când este necesar în scopul asigurării unui nivel 
corespunzător de concurenţă, autoritatea contractantă poate 
stabili că sunt luate în considerare lucrări relevante 
realizate cu mai mult de cinci ani în urmă;  
b) lista principalelor livrări de produse efectuate sau a 
principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care 
acoperă cel putin ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, 
datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi; atunci când 
este necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător 
de concurenţă, autoritatea contractantă poate stabili că sunt 
luate în considerare livrări de produse relevante efectuate 
sau servicii relevante prestate cu mai mult de trei ani în 
urmă;  
c) indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice 
implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din organizaia 
operatorului economic, în special a celor care răspund de 
controlul calităţii şi, în cazul contractelor de achiziţii 
publice de lucrări, a celor aflai la dispoziia contractantului 

Propunem reformularea 
prevederilor acestui articol in 
sensul de a se creea dreptul 
autoritatii contractante de a solicita 
indeplinirea unor cerinte 
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descrierea facilităilor tehnice şi a măsurilor utilizate de 
operatorul economic în vederea asigurării calităţii şi a 
facilităilor sale de studiu şi de cercetare; e) precizarea 
sistemelor de management şi de trasabilitate din cadrul 
lanţului de aprovizionare pe care operatorul economic le 
va putea aplica pe parcursul executarii contractului; f) în 
cazul în care produsele sau serviciile care urmează să fie 
furnizate sunt complexe sau, cu caracter excepţional, sunt 
destinate unui scop special, rezultatele unui control 
efectuat de autoritatea contractantă sau, în numele 
acesteia, de un organism oficial competent din ţara în 
care este stabilit operatorul economic, sub rezerva 
acordului respectivului organism, care vizează 
capacităţile de producţie a operatorului economic care 
furnizează produsele sau capacitatea tehnică a 
operatorului economic care prestează serviciile şi, dacă 
este necesar, facilităile de studiu şi de cercetare care sunt 
la dispoziia acestuia şi măsurile de control a calităţii pe 
care acesta urmează să le aplice; g) calificările 
educaţionale şi profesionale ale operatorului economic 
care prestează servicii ori execută lucrări sau ale 
personalului de conducere al operatorului economic, dacă 
acestea nu constituie factori de evaluare; h) precizarea 
măsurilor de management de mediu pe care operatorul 
economic le va putea aplica pe parcursul executării 
contractului; i) o declaraţie cu privire la numărul mediu 
anual de personal al operatorului economic care prestează 
servicii ori execută lucrări şi numărul personalului de 
conducere din ultimii trei ani; j) o declaraţie cu privire la 
utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice la dispoziia 
operatorului economic care prestează servicii ori execută 
lucrări pentru executarea contractului; k) precizarea 
părţii/părilor din contract pe care operatorul economic 

în vederea executării lucrărilor; d) descrierea facilităilor 
tehnice şi a măsurilor utilizate de operatorul economic în 
vederea asigurării calităţii şi a facilităilor sale de studiu şi 
de cercetare; e) precizarea sistemelor de management şi de 
trasabilitate din cadrul lanţului de aprovizionare pe care 
operatorul economic le va putea aplica pe parcursul 
executarii contractului; f) în cazul în care produsele sau 
serviciile care urmează să fie furnizate sunt complexe sau, 
cu caracter excepţional, sunt destinate unui scop special, 
rezultatele unui control efectuat de autoritatea contractantă 
sau, în numele acesteia, de un organism oficial competent 
din ţara în care este stabilit operatorul economic, sub 
rezerva acordului respectivului organism, care vizează 
capacităţile de producţie a operatorului economic care 
furnizează produsele sau capacitatea tehnică a operatorului 
economic care prestează serviciile şi, dacă este necesar, 
facilităile de studiu şi de cercetare care sunt la dispoziia 
acestuia şi măsurile de control a calităţii pe care acesta 
urmează să le aplice; g) calificările educaţionale şi 
profesionale ale operatorului economic care prestează 
servicii ori execută lucrări sau ale personalului de 
conducere al operatorului economic, dacă acestea nu 
constituie factori de evaluare; h) precizarea măsurilor de 
management de mediu pe care operatorul economic le va 
putea aplica pe parcursul executării contractului; i) o 
declaraţie cu privire la numărul mediu anual de personal al 
operatorului economic care prestează servicii ori execută 
lucrări şi numărul personalului de conducere din ultimii 
trei ani; j) o declaraţie cu privire la utilajele, instalaţiile şi 
echipamentele tehnice la dispoziia operatorului economic 
care prestează servicii ori execută lucrări pentru executarea 
contractului; k) precizarea părţii/părilor din contract pe care 
operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze; 
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intenţionează să o/le subcontracteze; l) eşantioane, 
descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi 
livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la 
solicitarea autorităţii contractante; m) certificate emise de 
institute oficiale responsabile cu controlul calităţii sau 
organisme cu competenţe recunoscute, care atestă 
conformitatea produselor care urmează a fi livrate, 
identificată în mod clar prin trimitere la specificaţii 
tehnice sau standarde. 

l) eşantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care 
urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată 
la solicitarea autorităţii contractante; m) certificate emise 
de institute oficiale responsabile cu controlul calităţii sau 
organisme cu competenţe recunoscute, care atestă 
conformitatea produselor care urmează a fi livrate, 
identificată în mod clar prin trimitere la specificaţii tehnice 
sau standarde. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

20.  Art. 198. (1) În cazul în care mai mulţi operatori 
economici participă în comun la procedura de atribuire, 
îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi 
profesională se demonstrează prin luarea în considerare a 
resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea 
contractantă poate solicita ca aceştia sa răspundă în mod 
solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-
cadru. 

Art. 198. (1) În cazul în care mai mulţi operatori economici 
participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea 
criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională se 
demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor 
membrilor grupului, iar aceştia răspund în mod solidar 
pentru executarea contractului de achiziţie 
publică/acorduluicadru. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 
 

Propunem reformularea in sensul 
ca, participarea in comun la 
procedura de atribuire, atrage dupa 
sine raspunderea in mod solidar 
pentru executarea contractului de 
achiziţie publică/acorduluicadru. 

21.  Art. 226(2) Pe durata procesului de evaluare, entitatea 
contractantă are dreptul de a transmite candidailor/ 
ofertanilor rezultate pariale, aferente fiecărei etape 
intermediare a acestui proces, în conformitate cu 
condiiile specifice prevăzute prin normele metodologice 
de aplicare a prevederilor prezentei legi. 

Art. 226(2) Pe durata procesului de evaluare, entitatea 
contractantă are dreptul de a transmite candidailor/ 
ofertanilor rezultate pariale, aferente fiecărei etape 
intermediare a acestui proces, în conformitate cu condiiile 
specifice prevăzute prin normele metodologice de aplicare 
a prevederilor prezentei legi, cu precizarea motivelor 
concrete care au condus la luarea deciziilor respective. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 
 

Pentru a fluidiza procesul de 
atribuire a contractului de achizitie 
publica propunem reformularea 
textului in sensul precizarii 
motivelor care stau la baza 
deciziilor luate. 
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22.  Art. 227(1) Entitatea contractantă informează, cât mai 

curând posibil, fiecare candidat/ofertant cu privire la 
deciziile luate în ceea ce priveşte atribuirea contractului 
sectorial, încheierea acordului-cadru sau admiterea într-
un sistem dinamic de achiziţii, inclusiv cu privire la 
motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui 
un contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a nu 
implementa un sistem dinamic de achiziţii ori de a relua 
procedura de atribuire. 

Art. 227(1) Entitatea contractantă informează, cât mai 
curând posibil, fiecare candidat/ofertant cu privire la 
deciziile luate în ceea ce priveşte atribuirea contractului 
sectorial, încheierea acordului-cadru sau admiterea într-un 
sistem dinamic de achiziţii,,  cu precizarea motivelor 
concrete care au condus la luarea respectivelor decizii 
referitoare la  candidaturile/ofertele prezentate, inclusiv 
cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a 
nu atribui un contract, de a nu încheia un acordcadru, de a 
nu implementa un sistem dinamic de achiziţii ori de a relua 
procedura de atribuire. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

Pentru a fluidiza procesul de 
atribuire a contractului de achizitie 
publica propunem reformularea 
textului in sensul precizarii 
motivelor care stau la baza 
deciziilor luate. 

23.  Art. 227(2) La solicitarea candidatului sau a ofertantului 
interesat, entitatea contractantă comunică, cât mai curând 
posibil şi în orice caz în termen de 15 zile de la primirea 
unei solicitări scrise, următoarele:  
a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au 
stat la baza deciziei de respingere a solicitării sale de 
participare;  
b) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă inacceptabilă 
sau neconformă, motivele concrete care au stat la baza 
deciziei entităii contractante;  
c) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar 
care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi 
avantajele relative ale ofertei/ofertelor desemnate 
câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului 
căruia urmează să i se atribuie contractul sectorial sau, 
după caz, ale ofertantului/ofertanţilor cu care urmează să 
se încheie un acord-cadru;  
d) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, 
informaţii referitoare la desfăşurarea şi progresul 

Art. 227(2) La solicitarea candidatului sau a ofertantului 
interesat, entitatea contractantă comunică, cât mai curând 
posibil şi în orice caz în termen de maxim 5 zile de la 
primirea unei solicitări scrise, următoarele:  
a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat 
la baza deciziei de respingere a solicitării sale de 
participare;  
b) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă inacceptabilă 
sau neconformă, motivele concrete care au stat la baza 
deciziei entităii contractante;  
c) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar 
care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi 
avantajele relative ale ofertei/ofertelor desemnate 
câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului 
căruia urmează să i se atribuie contractul sectorial sau, 
după caz, ale ofertantului/ofertanţilor cu care urmează să se 
încheie un acord-cadru;  
d) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, 
informaţii referitoare la desfăşurarea şi progresul 

Pentru a putea utiliza de 
prevederile Legii privind 
remediile și căile de atac în 
materie de atribuire a contractelor 
de achiziie publică și a 
contractelor de concesiune și 
pentru organizarea și funcionarea 
Consiliului Naional de Soluionare 
a Contestaiilor, propunem 
stabilirea unui termen de maxim 5 
zile, deoarece informatiile 
solicitate se regasesc in cadrul 
documentelor déjà intocmite. 
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negocierilor şi al dialogului cu ofertanţii. negocierilor şi al dialogului cu ofertanţii. 

 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

24.  Art. 227(3) Oferta admisibilă este oferta care nu este 
inacceptabilă sau neconformă. 

Art. 227(3) O ofertă este considerată admisibilă dacă a fost 
depusă de un ofertant care nu a fost exclus în temeiul 
prevederilor prezentei legi, care îndeplinește criteriile de 
selecie şi a cărui ofertă este conformă cu specificaiile 
tehnice, fără a fi neconformă sau inacceptabilă sau 
inadecvată. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte 
 

Propun reformularea pentru a fi in 
sensul art. 53 alin. (5) paragraful 2 
din Directiva 2014/25/UE. 
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