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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

București, 29.03.2023 
 Nr. 4c-3/450/2018 

  
 

 
 COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 

NAȚIONALĂ 
DOMNULUI PREȘEDINTE LAURENȚIU-DAN LEOREANU 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

DOAMNEI PREȘEDINTE LAURA-CĂTĂLINA VICOL-CIORBĂ 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar suplimentar asupra proiectului de 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2018 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind 

atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, 

transmis cu adresa nr. P.L.x. 505/2018 din 8 octombrie 2018. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

 
PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

București, 29.03.2023 
Nr. 4c-3/450/2018 

 
 
 

R A P O R T    P R E L I M I N A R    S U P L I M E N T A R 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de 

achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii 
 
 
 

           În conformitate cu prevederile art.95 şi 117 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii şi servicii, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor 
contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, transmis cu adresa 
nr. P.L.x. 505/2018 din 8 octombrie 2018, înregistrat la comisie sub nr.4c-
3/450/2018 din 9 octombrie 2018. 
         Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 614/22.06.2017, avizează favorabil proiectul 
de ordonanță de urgență cu observaţii şi propuneri. 
          Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 3 octombrie 2018. 
 Consiliul Superior de Apărare a Țării, prin Hotărârea nr.65/2018, a avizat 
favorabil inițiativa legislativă. 
 Comisia pentru administrație public și amenajarea teritoriului, în ședința din 
23.10.2018, a   avizat favorabil proiectul de lege. 
 Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, în ședința din 
30.10.2018, au avizat favorabil proiectul de lege. 
 Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 30.10.2018, a avizat 
favorabil proiectul    de lege. 



 3

 Ordonanța de urgență suspusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de  urgenţă a Guvernului nr.114/2011, 
urmărindu-se, în principal, înlocuirea pragurilor de aplicare pentru procedurile de 
atribuire a contractelor de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2367, precum şi modificarea art.102 
pentru a se accentua faptul că este vorba de cazuri distincte de aplicare a procedurii 
de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în sensul aplicării 
corecte a art.28 alin.(1) lit.(a) şi (b) din Directiva 2009/81/CE. Totodată, se 
realizează corelarea prevederilor ordonanţei cu noua legislaţie în domeniul 
achiziţiilor publice referitoare, printre altele, la corelarea cu noile atribuţii ale                           
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), abrogarea unor prevederi în 
sensul asigurării     unei abordări unitare în ceea ce priveşte funcţia ex-ante a ANAP, 
precum şi mărirea pragului de 75.000 euro la 100.000 euro în cazul contractelor 
aferente cumpărăturilor directe care beneficiază de praguri valorice naţionale sub 
pragurile de aplicare a Directivei 2009/81/CE. 
 În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor 3 
comisii au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 
 Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul în şedinţele din 30 
octombrie și 27 noiembrie 2018. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi 
din totalul de 20 membri ai comisiei. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, 
membrii Comisiei pentru industrii și servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise și respinse. 
 Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de Lege în 
ședința din 26 noiembrie 2018. La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți 
conform listei de prezență. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise și respinse. 
 Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, a examinat 
proiectul de lege în ședințele din 17 octombrie și 7 noiembrie 2018. La lucrările 
comisiei, din totalul de 20 membrii, au fost prezenți conform listei de prezență. În 
urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru apărare. Ordine 
publică și siguranță națională au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 
proiectului de Lege cu amendamente admise și respinse. 
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor 3 comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, 
adoptarea proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de 
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achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii cu amendamente admise 
respinse. 

* 
* * 

 
 În temeiul art. 71 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, în ședința din 06 februarie 2019, plenul 
Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisiile sesizate 
în fond în vederea examinării și depunerii unui nou raport comun suplimentar.  

În conformitate cu prevederile art. 62 şi ale art. 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 28 martie 
2023. La lucrările comisiei au fost prezenţi deputaţi conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.55/2018 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind 
atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii 
cu amendamente admise prevăzute în anexa nr. 1 și amendamente respinse prevăzute 
în anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport preliminar 
suplimentar.  

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare,  Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
  
 
 
 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

Şef birou,  Neicu Cristina 
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Anexa nr. 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 114/2011 Text OUG nr. 55/2018 
Text adoptat de 

Senat 
Amendamente admise/autor Motivarea 

1.    Titlul Legii 
LEGE 

privind aprobarea 
Ordonanţei de 

urgenţă a 
Guvernului 

nr.55/2018 pentru 
modificarea şi 
completarea 

Ordonanţei de 
urgenţă a 

Guvernului 
nr.114/2011 privind 
atribuirea anumitor 
contracte de achiziţii 
publice în domeniile 
apărării şi securităţii 

Nemodificat  

2.    Articol unic. – Se 
aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.55 din 28 iunie 2018 
pentru modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 
114/2011 privind 
atribuirea anumitor 
contracte de achiziţii 
publice în domeniile 
apărării şi securității, 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 55 din 28 iunie 
2018 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 
114/2011 privind atribuirea 
anumitor contracte de achiziții 
publice în domeniile apărării 
și securității, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 549 din 
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publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 549 din 2 
iulie 2018. 

2 iulie 2018, cu următoarele 
modificări și completări: 
Autori: Comisia pentru 
apărare, ordine publică și 
siguranță națională, Comisia 
juridică, de disciplină și 
imunități, Comisia pentru 
industrii și servicii 

3.   Titlul Ordonanței 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2011 privind atribuirea anumitor 
contracte de achiziţii publice în 
domeniile apărării şi securităţii 

 Nemodificat  

4.   Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2011 privind atribuirea anumitor 
contracte de achiziţii publice în domeniile 
apărării şi securităţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 932 din 29 
decembrie 2011, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 195/2012, se 
modifică și se completează după cum 
urmează: 

 Nemodificat  

5.   
 
(2) În domeniul specific al 
securităţii nonmilitare, prezenta 
ordonanţă de urgenţă se aplică 
achiziţiilor care au caracteristici 
similare cu cele ale achiziţiilor din 
domeniul apărării şi care prezintă un 
caracter la fel de sensibil. Aceste 
condiţii pot fi îndeplinite în special 
în domeniile în care forţele militare 
şi cele nonmilitare îndeplinesc 

1. Alineatul (2) al articolului 1 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) În domeniul specific al securităţii 
nonmilitare, prezenta ordonanţă de urgenţă 
se aplică achiziţiilor care au caracteristici 
similare cu cele ale achiziţiilor din 
domeniul apărării şi care prezintă un 
caracter la fel de sensibil. Aceste condiţii 
pot fi îndeplinite în special în domeniile în 
care forţele militare şi cele nonmilitare 
îndeplinesc aceleaşi misiuni şi/sau în cazul 
în care obiectivul achiziţiilor este de a 

 Nemodificat  
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aceleaşi misiuni şi/sau în cazul în 
care obiectivul achiziţiilor este de a 
proteja securitatea Uniunii 
Europene şi/sau a statului român în 
interiorul ori în afara graniţelor 
acestuia împotriva unor ameninţări 
grave provenite de la entităţi 
nonmilitare şi/sau 
neguvernamentale. Acest domeniu 
poate include, spre exemplu, 
protecţia frontierelor, activităţi de 
poliţie şi misiuni de gestionare a 
crizelor, protecţia infrastructurilor 
critice în sectoare de utilitate 
publică, cum ar fi cel de transport 
sau de energie. 

proteja securitatea Uniunii Europene şi/sau 
a statului român în interiorul ori în afara 
graniţelor acestuia împotriva unor 
ameninţări grave provenite de la entităţi 
nonmilitare şi/sau neguvernamentale. Acest 
domeniu poate include, spre exemplu, 
protecţia frontierelor, activităţi de poliţie şi 
misiuni de gestionare a crizelor precum şi 
protecţia infrastructurilor critice în sectoare 
de utilitate publică, în condiţiile legii.” 

6.  4.autorităţi contractante - înseamnă, 
în sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă: 
d) oricare întreprindere publică ce 
desfăşoară una sau mai multe dintre 
activităţile prevăzute la cap. VIII 
secţiunea 1 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, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, denumită 
în continuare O.U.G. nr. 34/2006, 
atunci când aceasta atribuie 
contracte de achiziţie publică ori 
încheie acorduri-cadru destinate 

2. La articolul 3 punctul 4, literele d) şi e) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
,,d) oricare întreprindere publică ce 
desfăşoară una sau mai multe dintre 
activităţile prevăzute la cap. I secţiunea a 
4-a din Legea nr. 99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale, cu modificările şi 
completările ulterioare, atunci când 
aceasta atribuie contracte de achiziţie 
publică ori încheie acorduri-cadru destinate 
efectuării respectivelor activităţi; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nemodificat  
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efectuării respectivelor activităţi; 
e) oricare subiect de drept, altul 
decât cele prevăzute la lit. a) - d), 
care desfăşoară una sau mai multe 
dintre activităţile prevăzute la cap. 
VIII secţiunea 1 din O.U.G. nr. 
34/2006 în baza unui drept special 
ori exclusiv, astfel cum este acesta 
definit la pct. 16, acordat de o 
autoritate competentă, atunci când 
acesta atribuie contracte de achiziţie 
publică sau încheie acorduri-cadru 
destinate efectuării respectivelor 
activităţi; 

 
e) oricare subiect de drept, altul decât cele 
prevăzute la lit. a) - d), care desfăşoară una 
sau mai multe dintre activităţile prevăzute 
la cap. I secţiunea a 4-a din Legea nr. 
99/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, în baza unui drept special ori 
exclusiv, astfel cum este acesta definit la 
pct. 16, acordat de o autoritate competentă, 
atunci când acesta atribuie contracte de 
achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru 
destinate efectuării respectivelor activităţi;” 

7.   
 
10. contracte de achiziţie publică - 
contracte civile care includ şi 
categoria contractelor sectoriale, 
astfel cum sunt definite la art. 229 
alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
titlu oneros, încheiate în scris între 
una sau mai multe autorităţi 
contractante, pe de o parte, şi unul 
ori mai mulţi operatori economici, 
pe de altă parte, având ca obiect 
execuţia de lucrări, furnizarea de 
produse sau prestarea de servicii, în 
sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă; 

3. La articolul 3, punctul 10 se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
„10. contracte de achiziţie publică- 
contracte asimilate, potrivit legii, actelor 
administrative, care includ şi categoria 
contractelor sectoriale, astfel cum sunt 
definite la art. 3 alin. (1) lit. k) din Legea 
nr. 99/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu titlu oneros, 
încheiate în scris între una sau mai multe 
autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul 
ori mai mulţi operatori economici, pe de 
altă parte, având ca obiect execuţia de 
lucrări, furnizarea de produse sau prestarea 
de servicii, în sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă;” 

 Nemodificat  

8.   
 
(1) Un contract care are drept obiect 
execuţia de lucrări, furnizarea de 
produse sau prestarea de servicii 
care intră sub incidenţa prezentei 

4. Articolul 4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 4. - (1) Un contract care are drept 
obiect execuţia de lucrări, furnizarea de 
produse sau prestarea de servicii care intră 
sub incidenţa prezentei ordonanţe de 

 Nemodificat  
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ordonanţe de urgenţă şi, parţial, sub 
incidenţa O.U.G. nr. 34/2006 se 
atribuie în conformitate cu prezenta 
ordonanţă de urgenţă, cu condiţia ca 
această atribuire să fie justificată din 
motive obiective. 
 
 
 
 
 
 
(2) Atribuirea unui contract care are 
drept obiect execuţia de lucrări, 
furnizarea de produse sau prestarea 
de servicii care intră parţial sub 
incidenţa prezentei ordonanţe de 
urgenţă, cealaltă parte a contractului 
neintrând sub incidenţa prezentei 
ordonanţe de urgenţă sau a O.U.G. 
nr. 34/2006, nu intră în domeniul de 
aplicare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, cu condiţia ca această 
atribuire să fie justificată din motive 
obiective. 
 
 
(3) Decizia de a atribui un contract 
prevăzut la alin. (1) sau (2) nu poate 
fi luată în scopul evitării aplicării 
prezentei ordonanţe de urgenţă sau 
a O.U.G. nr. 34/2006. 
 

urgenţă şi, parţial, sub incidenţa, după caz, 
a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare 
sau a Legii nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, se atribuie în conformitate cu 
prezenta ordonanţă de urgenţă, cu condiţia 
ca această atribuire să fie justificată din 
motive obiective. 
(2) Atribuirea unui contract care are drept 
obiect execuţia de lucrări, furnizarea de 
produse sau prestarea de servicii care intră 
parţial sub incidenţa prezentei ordonanţe de 
urgenţă, cealaltă parte a contractului 
neintrând sub incidenţa prezentei ordonanţe 
de urgenţă sau, după caz, a Legii nr. 
98/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
sau a Legii nr. 100/2016, cu modificările 
şi completările ulterioare, nu intră în 
domeniul de aplicare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, cu condiţia ca această atribuire 
să fie justificată din motive obiective. 
(3) Decizia de a atribui un contract prevăzut 
la alin. (1) sau (2) nu poate fi luată în scopul 
evitării aplicării prezentei ordonanţe de 
urgenţă sau, după caz, a Legii nr. 98/2016, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, a Legii nr. 99/2016 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
sau a Legii nr. 100/2016, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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9.   
 
(2) Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a solicita ofertanţilor 
constituirea garanţiei de participare, 
în vederea participării la procedura 
de atribuire a contractului, atunci 
când prezenta ordonanţă de urgenţă 
prevede obligativitatea publicării 
unui anunţ sau a unei invitaţii de 
participare şi valoarea estimată a 
contractului este mai mare decât 
pragul prevăzut la art. 56. 
Documentaţia de atribuire trebuie să 
conţină următoarele informaţii: 
a) cuantumul garanţiei de 
participare, menţionat şi în 
anunţul/invitaţia de participare, în 
sumă fixă de până la 2% din 
valoarea estimată a contractului, 
dar nu mai puţin decât sumele 
prevăzute la art. 2781 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 34/2006; 
b) perioada de valabilitate a 
garanţiei de participare, care va fi 
cel puţin egală cu perioada minimă 
de valabilitate a ofertei, la stabilirea 
acesteia fiind avute în vedere 
dispoziţiile art. 276 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 34/2006, astfel cum a 
fost solicitată prin documentaţia de 
atribuire. 
 
 

5. Alineatul (2) al articolului 7 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Autoritatea contractantă are obligaţia 
de a solicita ofertanţilor constituirea 
garanţiei de participare, în vederea 
participării la procedura de atribuire a 
contractului, atunci când prezenta 
ordonanţă de urgenţă prevede 
obligativitatea publicării unui anunţ sau a 
unei invitaţii de participare şi valoarea 
estimată a contractului este mai mare decât 
pragul prevăzut la art. 56. Documentaţia de 
atribuire trebuie să conţină următoarele 
informaţii: 
 
a) cuantumul garanţiei de participare, 
menţionat şi în anunţul/invitaţia de 
participare, în sumă fixă de până la 2% din 
valoarea estimată a contractului; 
 
 
 
 
b) perioada de valabilitate a garanţiei de 
participare, care va fi cel puţin egală cu 
perioada minimă de valabilitate a ofertei, la 
stabilirea acesteia fiind avute în vedere 
dispoziţiile art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea 
nr. 101/2016 privind remediile şi căile de 
atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor sectoriale şi a contractelor 
de concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, cu 

 Nemodificat  
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modificările şi completările ulterioare, 
astfel cum a fost solicitată prin 
documentaţia de atribuire.” 

10.   
 
(2) Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 
nu se aplică contractelor a căror 
atribuire este reglementată de 
prezenta ordonanţă de urgenţă şi 
nici celor excluse din domeniul de 
aplicare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, conform prevederilor din 
această secţiune. 
 
 
 
(3) Guvernul are dreptul de a 
stabili circumstanţele şi procedurile 
specifice pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică în 
situaţiile prevăzute de art. 346 din 
TFUE. 

6. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 20 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(2) Prevederile Legii nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Legii nr. 99/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Legii nr. 
100/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu se aplică contractelor a căror 
atribuire este reglementată de prezenta 
ordonanţă de urgenţă şi nici celor excluse 
din domeniul de aplicare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, conform prevederilor 
din această secțiune. 
(3) Circumstanţele şi procedurile specifice 
pentru atribuirea contractelor de achiziţie 
publică în situaţiile prevăzute de art. 346 
din TFUE se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului.” 

 Nemodificat  

11.   
 
c) contractelor atribuite în cadrul 
unui program de cooperare bazat pe 
cercetare şi dezvoltare la care 
participă doar state membre şi este 
desfăşurat în comun de cel puţin 
două state membre şi având drept 
obiectiv elaborarea unui produs nou 
şi, dacă este cazul, a fazelor 
ulterioare pentru întreaga durată sau 
a anumitor părţi ale ciclului de viaţă 
al acestui produs. La încheierea 
unui astfel de program de cooperare 

7. La articolul 22, litera c) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
,,c) contractelor atribuite în cadrul unui 
program de cooperare bazat pe cercetare şi 
dezvoltare, la care participă state membre 
şi, după caz, state terţe, desfăşurat în 
comun de cel puţin două state membre şi 
care are drept obiectiv elaborarea unui 
produs nou şi, dacă este cazul, a fazelor 
ulterioare pentru întreaga durată sau a 
anumitor părţi ale ciclului de viaţă al acestui 
produs. La încheierea unui astfel de 
program de cooperare în domeniul lor de 
activitate, autorităţile contractante au 

 Nemodificat  
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în domeniul lor de activitate, 
autorităţile contractante au obligaţia 
de a informa Autoritatea Naţională 
pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
asupra ponderii cheltuielilor legate 
de cercetare şi dezvoltare din costul 
total al programului de cooperare, 
acordului de repartizare a costurilor, 
precum şi asupra ponderii 
achiziţiilor pe stat membru, după 
caz. Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice are obligaţia de 
a comunica Comisiei Europene 
informaţiile primite în acest sens; 

obligaţia de a informa Agenţia Naţională 
pentru Achiziţii Publice asupra ponderii 
cheltuielilor legate de cercetare şi 
dezvoltare din costul total al programului de 
cooperare, acordului de repartizare a 
costurilor, precum şi asupra ponderii 
achiziţiilor pe stat membru, după caz. 
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice 
are obligaţia de a comunica Comisiei 
Europene informaţiile primite în acest 
sens;” 

12.   
 
(2) Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a solicita aprobarea 
prealabilă a Parlamentului pentru 
iniţierea procedurii de atribuire, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului, fără TVA, este egală 
sau mai mare decât echivalentul în 
lei a 100.000.000 euro. Fără a fi 
afectată aplicabilitatea 
prevederilor prezentei ordonanţe 
de urgenţă referitoare la iniţierea, 
derularea şi finalizarea 
procedurii de atribuire, 
Parlamentul, prin comisiile reunite 
de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, aprobă 
respectiva solicitare în termen de 15 
zile de la primirea acesteia. 

8. Alineatul (2) al articolului 51 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Autoritatea contractantă are obligaţia 
de a solicita aprobarea prealabilă a 
Parlamentului României pentru iniţierea 
procedurii de atribuire, în cazul în care 
valoarea estimată a contractului, fară TVA, 
este egală sau mai mare decât echivalentul 
în lei a 100.000.000 euro. Parlamentul 
României, prin comisiile reunite de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională, se 
pronunţă cu privire la respectiva 
solicitare în termen de 30 zile de la primirea 
acesteia.” 

 Nemodificat  
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13.   9. După alineatul (2) al articolului 51 se 
introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins: 
 
„(3) În situaţia în care Parlamentul 
României, prin comisiile reunite de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională, 
respinge solicitarea prevăzută la alin. (2), 
autoritatea contractantă nu iniţiază 
respectiva procedură de atribuire.” 

 1. La articolul I punctul 9, 
alineatul (3) al articolului 51 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(3) În situaţia în care 
Parlamentul României,   prin 
comisiile reunite de apărare, 
ordine publică şi siguranță 
națională, respinge solicitarea 
sau nu se pronunță în 
termenul  prevăzut la alin. 
(2), autoritatea contractantă nu 
inițiază respectiva procedură 
de atribuire. 
Autori: Comisia pentru 
apărare, ordine publică și 
siguranță națională, Comisia 
juridică, de disciplină și 
imunități, Comisia pentru 
industrii și servicii 

 

14.   
 
Art. 56. - Autoritatea contractantă 
are dreptul de a achiziţiona direct 
produse, servicii sau lucrări, în 
măsura în care valoarea achiziţiei, 
estimată conform prevederilor 
secţiunii 1 a cap. II, nu depăşeşte 
echivalentul în lei a 75.000 euro 
pentru fiecare achiziţie de produse, 
servicii sau lucrări. Achiziţia se 
realizează pe bază de document 
justificativ. 

10. Articolul 56 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 56. - Autoritatea contractantă are 
dreptul de a achiziţiona direct produse, 
servicii sau lucrări, în măsura în care 
valoarea achiziţiei, estimată conform 
prevederilor secţiunii 1 a cap. II, nu 
depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro 
pentru fiecare achiziţie de produse, servicii 
sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază 
de document justificativ.” 

 Nemodificat  

15.   
 

11. La articolul 102, literele a) şi b) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 Nemodificat  



 14

a) atunci când, în urma aplicării 
licitaţiei restrânse, negocierii cu 
publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare, dialogului 
competitiv sau cererii de oferte, nu 
a fost prezentată nicio ofertă sau au 
fost prezentate numai oferte 
necorespunzătoare, datorită faptului 
că acestea sunt complet irelevante în 
raport cu obiectul contractului. 
Aplicarea procedurii de negociere 
în acest caz este posibilă numai 
după anularea procedurii iniţiale şi 
numai dacă cerinţele iniţiale 
prevăzute în documentaţia de 
atribuire nu sunt modificate 
substanţial; autoritatea contractantă 
are, în acest caz, şi obligaţia de a 
transmite o informare către Comisia 
Europeană, dacă aceasta informare 
este solicitată; 
b) atunci când, în urma aplicării 
licitaţiei restrânse, negocierii cu 
publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare, dialogului 
competitiv sau cererii de oferte, nu 
a fost depusă nicio ofertă sau au 
fost depuse numai oferte 
inacceptabile ori neconforme. 
Aplicarea procedurii de negociere 
în acest caz este posibilă numai 
după anularea procedurii iniţiale şi 
numai dacă se respectă, în mod 
cumulativ, următoarele condiţii: 

,,a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei 
restrânse, negocierii cu publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare, 
dialogului competitiv sau cererii de oferte, 
nu a fost prezentată nicio candidatură sau, 
după caz, nicio ofertă sau au fost prezentate 
numai oferte necorespunzătoare, datorită 
faptului că acestea sunt complet irelevante 
în raport cu obiectul contractului. Aplicarea 
procedurii de negociere în acest caz este 
posibilă numai după anularea procedurii 
iniţiale şi numai dacă cerinţele iniţiale 
prevăzute în documentaţia de atribuire nu 
sunt modificate substanţial; autoritatea 
contractantă are, în acest caz, şi obligaţia de 
a transmite o informare către Comisia 
Europeană, dacă aceasta informare este 
solicitată; 
 
 
 
b) atunci când, în urma aplicării licitaţiei 
restrânse, negocierii cu publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare, 
dialogului competitiv sau cererii de oferte, 
au fost depuse numai oferte inacceptabile 
ori neconforme. Aplicarea procedurii de 
negociere în acest caz este posibilă numai 
după anularea procedurii iniţiale şi numai 
dacă se respectă, în mod cumulativ, 
următoarele condiţii: 
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– cerinţele iniţiale prevăzute în 
documentaţia de atribuire nu sunt 
modificate substanţial; 
– autoritatea contractantă invită la 
negocieri numai şi pe toţi acei 
ofertanţi care au îndeplinit criteriile 
de calificare şi selecţie în cadrul 
procedurii anterioare şi care au 
depus oferte conform regulilor 
prevăzute în documentaţia de 
atribuire; 

i) cerinţele iniţiale prevăzute în 
documentaţia de atribuire nu sunt 
modificate substanţial; 
ii) autoritatea contractantă invită la 
negocieri numai şi pe toţi acei ofertanţi care 
au îndeplinit criteriile de calificare şi 
selecţie în cadrul procedurii anterioare şi 
care au depus oferte conform regulilor 
prevăzute în documentaţia de atribuire;” 

16.   
 
Art. 103. - Autoritatea contractantă 
are dreptul de a aplica procedura de 
cerere de oferte numai în cazul în 
care valoarea estimată, fără TVA, a 
contractului de achiziţie publică 
este mai mică decât echivalentul în 
lei al următoarelor praguri: 
a) pentru contractul de furnizare: 
400.000 euro; 
b) pentru contractul de servicii: 
400.000 euro; 
c) pentru contractul de lucrări: 
5.000.000 euro. 

12. Articolul 103 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 103. - Autoritatea contractantă are 
dreptul de a aplica procedura de cerere de 
oferte numai în cazul în care valoarea 
estimată, fară TVA, a contractului de 
achiziţie publică este mai mică decât 
echivalentul în lei al următoarelor praguri: 
 
a) pentru contractul de furnizare: 443.000 
euro; 
b) pentru contractul de servicii: 443.000 
euro; 
c) pentru contractul de lucrări: 5.548.000 
euro.” 

 Nemodificat  

17.   
 
 
Art.128. - (1) Operatorul SEAP are 
obligaţia de a asigura Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
accesul nerestricţionat la anunţurile 
şi invitaţiile transmise de către 

13. Alineatele (1), (6), (7), (9) şi (11) ale 
articolului 128 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(1) Operatorul SEAP are obligaţia de a 
asigura Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii 
Publice accesul nerestricţionat la anunţurile 
şi invitaţiile transmise de către autorităţile 
contractante, înainte de publicarea acestora. 
 
 

 2. La articolul I, punctul 13 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„13. La articolul 128 
alineatele (1) și (6) – (9) se 
abrogă.” 
Autori: Comisia pentru 
apărare, ordine publică și 
siguranță națională, Comisia 
juridică, de disciplină și 
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autorităţile contractante, înainte de 
publicarea acestora. 

............................. 
(6) Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice verifică fiecare 
anunţ de intenţie/anunţ de 
participare/invitaţie de participare 
transmis/transmisă de către 
autoritatea contractantă pentru 
publicare în SEAP, în măsura în 
care anunţul/invitaţia 
respectiv/respectivă este în legătură 
cu aplicarea procedurii de atribuire 
a unui contract, indiferent de 
valoarea estimată a acestuia. 
(7) În termen de 3 zile lucrătoare de 
la data primirii anunţului/invitaţiei 
în SEAP, Autoritatea Naţională 
pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice are obligaţia: 
a) fie să emită către operatorul 
SEAP acceptul de publicare pentru 
anunţul/invitaţia 
respectiv/respectivă, în cazul în care 
în urma verificării nu se constată 
erori/omisiuni de completare; 
b) fie să respingă publicarea 
anunţului/invitaţiei, în cazul în care 
se constată erori/omisiuni de 
completare, informând totodată 
autoritatea contractantă asupra 
acestei decizii, precum şi asupra 
modului în care erorile/omisiunile 
pot fi remediate. 

 
 

............................. 
(6) Agenţia Naţională pentru Achiziţii 
Publice verifică fiecare anunţ de 
participare/invitaţie de participare 
transmis/transmisă de către autoritatea 
contractantă pentru publicare în SEAP, în 
măsura în care anunţul/invitaţia 
respectiv/respectivă este în legătură cu 
aplicarea procedurii de atribuire a unui 
contract, indiferent de valoarea estimată a 
acestuia. 
 
 
 
(7) În termen de 3 zile lucrătoare de la data 
primirii anunţului/invitaţiei în SEAP, 
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice 
are obligaţia: 
 
 
a) fie să emită către operatorul SEAP 
acceptul de publicare pentru 
anunţul/invitaţia respectiv/respectivă, în 
cazul în care în urma verificării nu se 
constată erori/omisiuni de completare; 
 
b) fie să respingă publicarea 
anunţului/invitaţiei, în cazul în care se 
constată erori/omisiuni de completare, 
informând totodată autoritatea contractantă 
asupra acestei decizii, precum şi asupra 
modului în care erorile/omisiunile pot fi 
remediate. 
 

imunități, Comisia pentru 
industrii și servicii 
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(8) Erorile prevăzute la alin. (7) 
reprezintă acele informaţii/cerinţe 
din anunţul/invitaţia 
transmis/transmisă spre publicare 
care sunt neconforme cu realitatea 
sau care conduc la încălcări ale 
prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă, ale actelor normative emise 
în aplicarea acesteia şi ale 
principiilor care stau la baza 
atribuirii contractului de achiziţie 
publică. 
(9) Nedetectarea erorilor prevăzute 
la alin. (8) în procesul de verificare 
nu afectează dreptul Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice de a sancţiona, pe parcursul 
activităţii de supraveghere, faptele 
prevăzute la art. 189. 
 
 
 
 
 
(10) În cazul prevăzut la alin. (7) 
lit. a), operatorul SEAP are 
obligaţia: 
 
a) de a transmite anunţul spre 
publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene în cel mult o zi 
lucrătoare de la primirea acceptului 
de publicare, în cazul în care, în 
conformitate cu prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă, este 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) Nedetectarea erorilor prevăzute la alin. 
(8) în procesul de verificare nu afectează 
dreptul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii 
Publice de a sancţiona, pe parcursul 
activităţii de supraveghere, faptele 
prevăzute la art. 189. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La articolul I, după 
punctul 13 se introduc două 
noi puncte, punctele 131 și 
132 cu următorul cuprins: 
„131 . La articolul 128 
alineatul (10) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
«(10) În aplicarea 
prevederilor art. 127, 
operatorul SEAP are 
obligația: 
a) de a transmite anunţul spre 
publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene în cel mult 
o zi lucrătoare de la primirea 
acestuia, în cazul în care, în 
conformitate cu prevederile 
prezentei ordonanţe de 
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prevăzută o obligaţie în acest sens; 
operatorul SEAP are obligaţia de a 
asigura înregistrarea în sistemul 
electronic a datei la care a fost 
transmis anunţul spre publicare, ca 
probă privind momentul 
transmiterii; 
 
 
b) de a publica anunţul în SEAP în 
cel mult două zile lucrătoare de la 
primirea acceptului de publicare. 
 
 
(11) Operatorul SEAP nu are 
dreptul de a publica anunţul 
transmis de autoritatea contractantă 
sau de a-l transmite spre publicare 
în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, fără obţinerea acceptului 
de publicare emis de către 
Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) Operatorul SEAP nu are dreptul de a 
publica anunţul transmis de autoritatea 
contractantă sau de a-1 transmite spre 
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, fără obţinerea acceptului de 
publicare emis de către Agenţia Naţională 
pentru Achiziţii Publice.” 

urgenţă, este prevăzută o 
obligaţie în acest sens; 
operatorul SEAP are obligaţia 
de a asigura înregistrarea în 
sistemul electronic a datei la 
care a fost transmis anunţul 
spre publicare, ca probă 
privind momentul 
transmiterii; 
b) de a publica anunţul în 
SEAP în cel mult două zile 
lucrătoare de la primirea 
acestuia.» 
 
132. La articolul 128 
alineatul (11) se abrogă.” 
Autori: Comisia pentru 
apărare, ordine publică și 
siguranță națională, Comisia 
juridică, de disciplină și 
imunități, Comisia pentru 
industrii și servicii  
 

18.   
 
 
a) valoarea estimată, fără TVA, a 
contractului de furnizare sau de 
servicii care urmează să fie atribuit 
este egală ori mai mare decât 
echivalentul în lei a 400.000 euro*); 
b) valoarea estimată, fără TVA, a 
contractului de lucrări care urmează 
să fie atribuit este egală sau mai 

14. La articolul 134 alineatul (2), literele 
a) şi b) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
,,a) valoarea estimată, fără TVA, a 
contractului de produse sau de servicii care 
urmează să fie atribuit este egală ori mai 
mare decât echivalentul în lei a 443.000 
euro; 
b) valoarea estimată, fară TVA, a 
contractului de lucrări care urmează să fie 
atribuit este egală sau mai mare decât 
echivalentul în lei a 5.548.000 euro.” 

 Nemodificat  
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mare decât echivalentul în lei a 
5.000.000 euro*). 

19.   
 
 
a) valoarea estimată, fără TVA, a 
contractului de furnizare sau de 
servicii care urmează să fie atribuit 
este egală ori mai mare decât 
echivalentul în lei a 400.000 euro*); 
b) valoarea estimată, fără TVA, a 
contractului de lucrări care urmează 
să fie atribuit este egală sau mai 
mare decât echivalentul în lei a 
5.000.000 euro*). 

15. La articolul 136 alineatul (2), literele 
a) şi b) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
,,a) valoarea estimată, fără TVA, a 
contractului de produse sau de servicii care 
urmează să fie atribuit este egală ori mai 
mare decât echivalentul în lei a 443.000 
euro; 
b) valoarea estimată, fără TVA, a 
contractului de lucrări care urmează să fie 
atribuit este egală sau mai mare decât 
echivalentul în lei a 5.548.000 euro.” 

 Nemodificat  

20.  Art.138. - (2)În cadrul comunicării 
prevăzute la art. 137 alin. (3), 
autoritatea contractantă are 
obligaţia de a informa 
ofertanţii/candidaţii care au fost 
respinşi sau a căror ofertă nu a fost 
declarată câştigătoare asupra 
motivelor care au stat la baza 
deciziei respective, după cum 
urmează: 
d) fiecărui operator economic dintre 
cei prevăzuţi la lit. a)-c), data-limită 
până la care au dreptul de a depune 
contestaţie, avându-se în vedere 
prevederile art. 2562 alin. (1) din 
O.U.G nr. 34/2006. 

16. La articolul 138 alineatul (2), litera d) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
,,d) fiecărui operator economic dintre cei 
prevăzuţi la lit. a)-c), data-limită până la 
care au dreptul de a depune contestaţie, 
avându-se în vedere prevederile cap. III 
secţiunea 1 din Legea nr. 101/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 Nemodificat  

21.   
 
(3) Guvernul are dreptul de a stabili, 
prin hotărâre, modalităţi de 
certificare sau de includere în liste 

17. Alineatul (3) al articolului 152 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin 
hotărâre, modalităţi de certificare sau de 
includere în liste oficiale, la nivel naţional, 

 Nemodificat  
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oficiale, la nivel naţional, a 
operatorilor economici care optează 
pentru un astfel de sistem de 
certificare. În acest caz, 
Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice are obligaţia de 
a informa Comisia Europeană cu 
privire la coordonatele şi modul de 
funcţionare ale sistemului. 

a operatorilor economici care optează 
pentru un astfel de sistem de certificare. În 
acest caz, Agenţia Naţională pentru 
Achiziţii Publice are obligaţia de a informa 
Comisia Europeană cu privire la 
coordonatele şi modul de funcţionare ale 
sistemului.” 

22.   
 
Art.178. - (2) Atunci când 
autoritatea contractantă respinge o 
ofertă în circumstanţele prevăzute la 
alin. (1), aceasta are obligaţia de a 
transmite o notificare în acest sens 
Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice. 

18. Alineatul (2) al articolului 178 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Atunci când autoritatea contractantă 
respinge o ofertă în circumstanţele 
prevăzute la alin. (1), aceasta are obligaţia 
de a transmite o notificare în acest sens 
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii 
Publice.” 

 Nemodificat  

23.  o) documentele emise în 
conformitate cu prevederile legale 
privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a 
contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru, dacă este 
cazul. 

19. La articolul 185 alineatul (1), litera o) 
se abrogă. 

 Nemodificat  

24.   
 
Art.188. - (1) Prevederile cap. IX 
"Soluţionarea contestaţiilor" din 
O.U.G. nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi 

20. Alineatul (1) al articolului 188 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Prevederile Legii nr. 101/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
aplică în mod corespunzător.” 

 Nemodificat  
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a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aplică în 
mod corespunzător. 

25.  Art. 189. - Constituie contravenţii 
următoarele fapte: 
m) refuzul de a pune la dispoziţia 
Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice a informaţiilor 
referitoare la atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, pe care aceasta 
le solicită în scopul îndeplinirii 
funcţiei de supraveghere; 
n) netransmiterea informaţiilor 
referitoare la atribuirea contractelor 
de achiziţie publică în termen de 5 
zile de la primirea solicitării scrise a 
Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice; 

21. La articolul 189, literele m) şi n) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
,,m) refuzul de a pune la dispoziţia Agenţiei 
Naţionale pentru Achiziţii Publice a 
informaţiilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, pe care 
aceasta le solicită în scopul îndeplinirii 
funcţiei de supraveghere; 
 
 
n) netransmiterea informaţiilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică în termen de 5 zile de la primirea 
solicitării scrise a Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice;” 

 Nemodificat  

26.   
 
 
Art.191. - (1) Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se realizează de către 
persoane împuternicite ale 
Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice. 
(3) Orice persoană are dreptul de a 
sesiza Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice cu privire la 
încălcarea dispoziţiilor legale în 

22. Alineatele (1) și (3) ale articolului 191 
se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
„(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se realizează de către persoane 
împuternicite din cadrul Agenţiei Naţionale 
pentru Achiziţii Publice. 
 
 
 
(3) Orice persoană are dreptul de a sesiza 
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice 
cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale 
în materia achiziţiilor publice. In vederea 
exercitării acestui drept persoanele 
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materia achiziţiilor publice. În 
vederea exercitării acestui drept 
persoanele respective vor transmite 
Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice împreună cu 
sesizarea şi datele/documentele 
relevante, în vederea susţinerii 
acesteia. 

respective vor transmite Agenţiei Naţionale 
pentru Achiziţii Publice împreună cu 
sesizarea şi datele/documentele relevante, 
în vederea susţinerii acesteia.” 

27.   
 
(2) Prin derogare de la prevederile 
art. 32 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, plângerile 
formulate împotriva proceselor-
verbale de constatare şi sancţionare 
a contravenţiilor încheiate de 
persoanele împuternicite din cadrul 
Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice se soluţionează 
de Judecătoria Sectorului 1 
Bucureşti. 

23. Alineatul (2) al articolului 192 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Prin derogare de la prevederile art. 32 
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 
2/2001, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
plângerile formulate împotriva proceselor-
verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor încheiate de persoanele 
împuternicite din cadrul Agenţiei Naţionale 
pentru Achiziţii Publice se soluţionează de 
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.” 

 Nemodificat  

28.   
 
 
Art.193. - (1) Fără a aduce atingere 
prevederilor art. 190 şi în măsura în 
care un operator economic nu a 
utilizat o cale de atac în acest sens, 
Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice are dreptul de a 

24. La articolul 193 alineatul (1), partea 
introductivă şi litera b) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 
190 şi în măsura în care un operator 
economic nu a utilizat o cale de atac în acest 
sens, Agenţia Naţională pentru Achiziţii 
Publice are dreptul de a solicita instanţei de 
judecată, în condiţiile legii, constatarea 
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solicita instanţei de judecată, în 
condiţiile legii, constatarea nulităţii 
absolute a contractelor, pentru 
următoarele motive: 
 
b) au fost încălcate prevederile art. 
137 alin. (4), art. 180 alin. (1) din 
prezenta ordonanţă de urgenţă şi art. 
2563 alin. (3) din O.U.G. nr. 
34/2006; 

nulităţii absolute a contractelor, pentru 
următoarele motive: 
 
 

............................ 
b) au fost încălcate prevederile art. 137 alin. 
(4), art. 180 alin. (1) din prezenta ordonanţă 
de urgenţă şi art. 9 alin. (4) din Legea nr. 
101/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare;” 

29.   
 
(4) În cazuri temeinic justificate, 
instanţa, până la soluţionarea 
fondului cauzei, poate să dispună, la 
cererea Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice, prin încheiere motivată 
dată cu citarea părţilor, suspendarea 
executării contractului. 

25. Alineatul (4) al articolului 193 se 
modifică și vor avea următorul cuprins: 
„(4) în cazuri temeinic justificate, instanţa, 
până la soluţionarea fondului cauzei, poate 
să dispună, la cererea Agenţiei Naţionale 
pentru Achiziţii Publice, prin încheiere 
motivată dată cu citarea părţilor, 
suspendarea executării contractului.” 

 Nemodificat  

30.   
 
Art.196. - (1) Autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
transmite Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
orice informaţie solicitată de 
aceasta cu privire la aplicarea 
procedurilor de atribuire şi 
contractele atribuite. 
(2) Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor 

26. Articolul 196 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 196. - (1) Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale 
pentru Achiziţii Publice orice informaţie 
solicitată de aceasta cu privire la aplicarea 
procedurilor de atribuire şi contractele 
atribuite. 
 
 
 
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de 
a transmite Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice, pentru cauzele în care a 
fost parte, copia hotărârii judecătoreşti 
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Publice, pentru cauzele în care a fost 
parte, copia hotărârii judecătoreşti 
pronunţate conform art. 28715 din 
O.U.G. nr. 34/2006, în cel mult 30 
de zile de la data la care hotărârea a 
devenit definitivă şi irevocabilă. 

pronunţate conform art. 55 alin. (1) şi (2) 
din Legea nr. 101/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cel mult 30 de 
zile de la data la care hotărârea a devenit 
definitivă.” 

31.   
 
Art.197. - (1) Operatorul SEAP este 
Centrul Naţional de Management 
pentru Societatea Informaţională 
(CNMSI). 
(2) Pe baza datelor disponibile în 
SEAP, operatorul SEAP are 
obligaţia de a pune la dispoziţie 
Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice, în format 
electronic, rapoartele solicitate de 
aceasta, în scopul asigurării 
informaţiilor necesare creării de 
baze de date statistice. 

27. Articolul 197 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 197. - (1) Operatorul SEAP este 
Agenţia pentru Agenda Digitală a 
României (AADR). 
 
(2) Pe baza datelor disponibile în SEAP, 
operatorul SEAP are obligaţia de a pune la 
dispoziţie Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice, în format electronic, 
rapoartele solicitate de aceasta, în scopul 
asigurării informaţiilor necesare creării de 
baze de date statistice.” 

 Nemodificat  

32.   Art. II. - Contractelor de achiziţii 
publice/acordurilor-cadru în curs de 
executare şi procedurilor în curs de 
desfăşurare la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă le sunt 
aplicabile prevederile legale în vigoare la 
data încheierii respectiv la data inițierii 
acestora. 

 Nemodificat  
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Anexa nr. 2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 114/2011 Amendamente respinse/autor Motivarea 
susținerii/motivare

a respingerii 

Camera 
Decizională 

1. Art. 149 - (2) Nu au dreptul să fie implicaţi în 
procesul de verificare/evaluare a 
candidaturilor/ofertelor următoarele persoane: 
 
 
b) soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al 
patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din 
consiliul de administraţie/organul de conducere 
sau de supervizare al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi; 

4. La articolul I, după punctul 16 se introduc două 
noi puncte, punctele 161 și 162 cu următorul 
cuprins: 
„161 .  La articolul 149 alineatul (2), litera b) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
b) soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea 
inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de 
supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi; 
Autori: Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină 
și imunități  

Motivarea susținerii  
 
Motivarea 
respingerii 
Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

2.  
 
Art. 150 - Ofertantul/Candidatul/Ofertantul 
asociat/Subcontractantul care are drept membri în 
cadrul consiliului de administraţie/organului de 
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari 
ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, ruda sau 
afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care 
se află în unul dintre raporturile prevăzute la art. 
149 alin. (2) lit. a) cu persoane ce deţin funcţii de 
decizie în cadrul autorităţii contractante este 
exclus din procedura de atribuire. 
 

162 . Articolul 150 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 150. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul 
asociat/Subcontractantul care are drept membri în 
cadrul consiliului de administraţie/organului de 
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori 
asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, ruda sau afin 
până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în 
unul dintre raporturile prevăzute la art. 149 alin. (2) 
lit. a) cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul 
autorităţii contractante este exclus din procedura de 
atribuire. 
Autori: Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină 
și imunități 

Motivarea susținerii  
 
Motivarea 
respingerii 
Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

 


