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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

PLx nr.20/2016 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind concesiunile de 

lucrări și concesiunile de servicii - (PLx nr.20/2016). 

 Proiectul de lege are ca obiect crearea cadrului legal aplicabil procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și 

contractelor de concesiune de servicii de către autoritățile contractante și entitățile contractante, urmărind transpunerea parțială a 

Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune. 

Termenul de transpunere a directivei este 18 aprilie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 1162/11.11.2016. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 09.02.2016. 

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin. 

(1) din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a 

acestuia cu amendamentele prezentate în anexă.             

PREŞEDINTE, 
Daniel Vasile Oajdea 

mihaela.astafei
New Stamp
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ANEXĂ 
Amendamente la Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii 

Plx nr.20/2016 
 
Nr. 
crt. 

Text Directiva 2013/24/UE Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
Amendamentului 

1.  Art. 37 
 
 
 
(5) Autoritatea contractantă sau 
entitatea contractantă asigură 
înregistrarea adecvată a etapelor 
procedurii utilizând mijloacele pe care 
le consideră adecvate, cu respectarea 
dispozițiilor articolului 28 alineatul 
(1). 

 
 

La articolul 71, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin.(4) cu 
următorul cuprins: 
 
(4) Autoritatea contractantă 
asigură înregistrarea adecvată 
a etapelor procedurii utilizând 
mijloacele pe care le consideră 
adecvate, cu respectarea 
dispozițiilor art. 41. 

 
Pentru corecta 
transpunere a 
directivei 
2014/23/UE 

2   
Art.41 

(3) Autoritatea contractantă sau 
entitatea contractantă enumeră 
criteriile în ordinea descrescătoare a 
importanței.  
 
 
 
 
 
 
 

Art.86 
 
(4) Criteriile de atribuire sunt 
enumerate în anunțul de 
concesionare și documentația de 
atribuire în ordinea descrescătoare a 
importanței lor, fiind însoțite de 
cerințe care să permită verificarea 
efectivă a informațiilor furnizate de 
ofertanți. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La articolul 86, după 
alineatul (4) se introduce un 
nou alineat,  alin.(5) cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corecta 
transpunere a 
directivei 
2014/23/UE 
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Fără a aduce atingere primului 
paragraf, dacă autoritatea contractantă 
sau entitatea contractantă primește o 
ofertă care propune o soluție 
inovatoare cu un nivel excepțional de 
performanță funcțională care nu ar fi 
putut fi prevăzut de către o autoritate 
sau entitate contractantă diligentă, 
autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă poate, în mod 
excepțional, să modifice ordinea 
criteriilor de atribuire pentru a ține 
seama de soluția inovatoare 
respectivă. În acest caz, autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă 
comunică tuturor ofertanților 
modificarea ordinii importanței și 
emite o nouă invitație de a prezenta 
oferte, cu respectarea termenelor 
minime menționate la articolul 39 
alineatul (4). În cazul în care criteriile 
de atribuire au fost publicate la 
momentul publicării anunțului de 
concesionare, autoritatea sau entitatea 
contractantă publică un nou anunț de 
concesionare, cu respectarea 
termenelor minime menționate la 
articolul 39 alineatul (3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

următorul cuprins: 
(5) Fără a aduce atingere 
art.86 alin (1), dacă autoritatea 
contractantă sau entitatea 
contractantă primește o ofertă 
care propune o soluție 
inovatoare cu un nivel 
excepțional de performanță 
funcțională care nu ar fi putut 
fi prevăzut de către o 
autoritate sau entitate 
contractantă diligentă, 
autoritatea contractantă sau 
entitatea contractantă poate, în 
mod excepțional, să modifice 
ordinea criteriilor de atribuire 
pentru a ține seama de soluția 
inovatoare respectivă. În acest 
caz, autoritatea contractantă 
sau entitatea contractantă 
comunică tuturor ofertanților 
modificarea ordinii 
importanței și emite o nouă 
invitație de a prezenta oferte, 
cu respectarea termenelor 
minime menționate la art.55 
alin.(2) și art.57 alin. (2). În 
cazul în care criteriile de 
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atribuire au fost publicate la 
momentul publicării anunțului 
de concesionare, autoritatea 
sau entitatea contractantă 
publică un nou anunț de 
concesionare, cu respectarea 
termenelor minime menționate 
la art.51 alin.(1), art.55 alin.(1) 
și art.57 alin.(1). 

3 Art. 42 
Subcontractarea  
(1) Respectarea de către 
subcontractanți a obligațiilor 
menționate la articolul 30 alineatul (3) 
este asigurată prin intermediul unor 
acțiuni corespunzătoare întreprinse de 
autoritățile naționale competente în 
limitele responsabilității și 
competenței lor.  
 
 
(2) În documentele concesiunii, 
autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă poate solicita ofertantului 
sau candidatului sau poate fi obligată 
de un stat membru să îi solicite 
acestuia să indice în oferta sa, dacă 

Art.93 
 
(1) Autoritatea contractantă sau 
entitatea contractantă are obligația de 
a solicita ofertantului sau 
candidatului să precizeze în 
ofertă/solicitarea de participare 
partea/părțile din contract pe care 
urmează să le subcontracteze și 
datele de contact ale 
subcontractanților propuşi. 
 
2) Subcontractanții propuși sunt 
ținuți de respectarea acelorași 
obligații în domeniul mediului, 
social și al relațiilor de muncă, 
prevăzute la art. 38, întocmai ca și 
ofertanții. 
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este cazul, partea din concesiune pe 
care intenționează să o subcontracteze 
unor terți, precum și subcontractanții 
propuși.  
 
Prezentul alineat nu aduce atingere 
răspunderii concesionarului principal. 
 
 
 

(3) În cazul concesiunilor de lucrări și 
în ceea ce privește serviciile care 
urmează să fie prestate la instalația 
aflată sub supravegherea autorității 
contractante sau a entității 
contractante, după atribuirea 
concesiunii și cel târziu în momentul 
începerii executării acesteia, 
autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă solicită concesionarului 
să îi indice numele, datele de contact 
și reprezentanții legali ai 
subcontractanților săi implicați în 
lucrările sau serviciile respective, în 
măsura în care aceste informații sunt 
cunoscute la momentul respectiv. 
Autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă solicită concesionarului 
să îi notifice orice modificare a 
informațiilor respective pe durata 

 
 
 
 
 
3) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu 
diminuează răspunderea 
concesionarului în ceea ce privește 
modul de îndeplinire a viitorului 
contract de concesiune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La articolul 93, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat,  alin.(4) cu 
următorul cuprins: 

 

(4) În cazul concesiunilor de 
lucrări și în ceea ce privește 
serviciile care urmează să fie 
prestate la instalația aflată sub 
supravegherea autorității 
contractante sau a entității 
contractante, după atribuirea 
concesiunii și cel târziu în 
momentul începerii executării 
acesteia, autoritatea 
contractantă sau entitatea 
contractantă solicită 
concesionarului să îi indice 
numele, datele de contact și 
reprezentanții legali ai 
subcontractanților săi implicați 
în lucrările sau serviciile 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corecta 
transpunere a 
directivei 
2014/23/UE 
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concesiunii, precum și informațiile 
obligatorii privind eventualii noi 
subcontractanți implicați ulterior în 
lucrările sau serviciile respective.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

respective, în măsura în care 
aceste informații sunt 
cunoscute la momentul 
respectiv. Autoritatea 
contractantă sau entitatea 
contractantă solicită 
concesionarului să îi notifice 
orice modificare a 
informațiilor respective pe 
durata concesiunii, precum și 
informațiile obligatorii privind 
eventualii noi subcontractanți 
implicați ulterior în lucrările 
sau serviciile respective.  

4 
Art.45 

Monitorizare și raportare  

(1) În vederea garantării punerii în 
aplicare corecte și eficiente, statele 
membre se asigură că cel puțin 
sarcinile stabilite în prezentul articol 
sunt îndeplinite de una sau mai multe 
autorități sau structuri. Acestea 
transmit Comisiei toate autoritățile sau 
structurile competente pentru 
îndeplinirea acestor sarcini.  
 
 

 
Art.114 
 
 
(1) Autoritățile naționale competente 
dețin atribuții în domeniul de 
aplicare al prezentei legi, precum 
funcții de reglementare, asistență și 
sprijin operațional, control ex-ante, 
control ex-post, monitorizare, 
supervizare, detectarea conflictului 
de interese, combaterea procedurilor 
de atribuire trucate și alte funcții 
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(2) Statele membre se asigură că 
aplicarea normelor pentru atribuirea 
contractelor de concesiune este 
monitorizată. În cazul în care 
autoritățile sau structurile de 
monitorizare identifică încălcări 
specifice, cum ar fi frauda, corupția, 
conflictul de interese sau alte nereguli 
grave, sau probleme sistemice, acestea 
sunt împuternicite să indice aceste 
încălcări sau probleme autorităților 
naționale de audit, instanțelor sau altor 
autorități sau structuri competente, 
cum ar fi ombudsmanul, parlamentele 
naționale sau comitetele acestora.  
(3) Rezultatele activităților de 
monitorizare în conformitate cu 
alineatul (2) se pun la dispoziția 
publicului prin intermediul unor 
mijloace de informare adecvate. 
 
Comisia poate, cel puțin o dată la trei 
ani, să solicite statelor membre să-i 

având ca obiectiv respectarea 
principiilor prevăzute la alin.(2).  
(2) Prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi se detaliază 
obligațiile și responsabilitățile 
specifice ale autorităților naționale 
competente în raport cu îndeplinirea 
acestor functii. 

 
 
 
La articolul 114, după 
alineatul (2) se introduc 
două noi alineate,  alin.(3) și 
alin.(4) cu următorul 
cuprins: 
(3) Aplicarea normelor pentru 
atribuirea contractelor de 
concesiune este monitorizată. 
În cazul în care autoritățile sau 
structurile de monitorizare 
identifică încălcări specifice, 
cum ar fi frauda, corupția, 
conflictul de interese sau alte 
nereguli grave, sau probleme 
sistemice, acestea sunt 
împuternicite să indice aceste 
încălcări sau probleme 
autorităților naționale de audit, 
instanțelor sau altor autorități 
sau structuri competente. 
(4) Rezultatele activităților de 
monitorizare în conformitate 
cu alin. (3) se pun la dispoziția 
publicului prin intermediul 
unor mijloace de informare 
adecvate. 
 

 
 
Pentru corecta 
transpunere a 
directivei 
2014/23/UE 
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transmită un raport de monitorizare 
care include o imagine de ansamblu a 
celor mai frecvente cauze de aplicare 
incorectă a normelor pentru atribuirea 
contractelor de concesiune, inclusiv 
posibile probleme structurale sau 
recurente în aplicarea normelor, 
incluzând posibile cazuri de fraudă și 
alte comportamente ilegale. 
(4) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile gratuit informații și 
orientări privind interpretarea și 
aplicarea legislației Uniunii privind 
atribuirea contractelor de concesiune 
pentru a ajuta autoritățile și entitățile 
contractante și operatorii economici să 
aplice în mod corect normele Uniunii. 

 
 
 
 
 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
	AVIZ

	La articolul 71, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4) cu următorul cuprins:
	La articolul 86, după alineatul (4) se introduce un nou alineat,  alin.(5) cu următorul cuprins:
	La articolul 93, după alineatul (3) se introduce un nou alineat,  alin.(4) cu următorul cuprins:

