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           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 

Camera Deputaţilor din 23 februarie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Drăgușanu  

Vasile-Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, 

Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Grindeanu Sorin Mihai, Titi Holban, Daniel Iane, 

Murgu Neagu, Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu 

Florin, Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian. 

 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 

1. Plx nr. 17/2016 - Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale; 

2. Plx nr. 18/2016 - Proiectul de Lege privind achizițiile publice; 

3. Plx nr. 20/2016 - Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile 

de servicii. 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Vasile Oajdea,  

președintele comisiei. 

 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Agenției 

Naționale pentru Achiziții Publice, domnii Căpitanu Sorin – director și Dobrin Bogdan – 

director. 

1. Plx nr. 17/2016 - Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale 

 Domnul președinte Daniel Oajdea a dat cuvântul reprezentantului ANAP pentru a 

prezenta proiectul de lege. 

 Reprezentantul ANAP a menționat că proiectul de lege are ca obiect 

reglementarea achizițiilor sectoriale în România, intervențiile legislative fiind 

argumentate prin asigurarea transpunerii Directivei 2014/25/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile 

care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor 

poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ. Termenul de transpunere este18 aprilie 

2016. 

 Domnul președinte Daniel Oajdea a precizat faptul că tabelul de concordanță 

transmis nu respectă HG nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor 
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de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor 

documente, în vederea adoptării/aprobării,  Anexa nr.3, respectiv nu permite compararea 

prevederilor din directivă cu cele din actul intern, cele două coloane din tabel destinate 

directivei, respectiv proiectului de lege nefiind corelate, în sensul indicării în paralel, de 

fiecare dată, a normei de transpus și a normei de transpunere, iar corespondența 

realizându-se de foarte multe ori numai pe baza unei trimiteri la numărul 

articolului/alineatului/paragrafului din directivă sau proiect. De asemenea, directiva 

2014/25/UE a fost transpusă parțial, foarte multe prevederi ale acesteia dorindu-se 

transpuse prin legislației secundară. 

 

  

2. Plx nr. 18/2016 - Proiectul de Lege privind achizițiile publice 

 Domnul președinte Daniel Oajdea a dat cuvântul reprezentantului ANAP pentru a 

prezenta proiectul de lege. 

 Reprezentantul ANAP a menționat că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare crearea cadrului legal privind achizițiile publice din România, urmărind 

transpunerea  Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 

februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CΕ. 

Termenul de transpunere este 18 aprilie 2016. 

 Domnul deputat Ionuț Săvoiu a întrebat ce se va întâmpla cu procedurile de 

achiziții aflate în derulare în momentul în care intră în vigoare noua lege. 

 Reprezentanții ANAP au menționat că achizițiile aflate în derulare la momentul 

intrării în vigoare a noii legi își vor continua procedurile după legea veche. 

  Domnul deputat Valerian Vreme a menționat că nu înțelege textul art.27 în sensul 

că legea nu se aplică contractelor de achiziție publică care au ca scop principal să le 

permită autorităților contractante să pună la dispoziție sau să exploateze rețele publice de 

comunicații electronice sau să furnizeze publicului unul sau mai multe servicii de 

comunicații electronice. Noțiunile de rețea publică de comunicații electronice și serviciu 

de comunicații electronice au înțelesurile prevăzute în OUG nr.111/2011. 

 Reprezentanții ANAP au menționat că art.27 transpune art.8 din directiva 

2014/25/UE articol care prevede că directiva nu se aplică contractelor de achiziții 

publice și concursurilor de proiecte care au ca scop principal să le permită autorităților 

contractante să pună la dispoziție sau să exploateze rețele publice de comunicații sau să 

furnizeze publicului unul sau mai multe servicii de comunicații electronice.  În sensul 

articolului 8, „rețea publică de comunicații” și „serviciu de comunicații electronice” au 

același înțeles ca în Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului, 

directivă transpusă prin OUG 111/2011. 

 Domnul deputat Valerian Vreme a întrebat reprezentanții ANAP ce se înțelege 

prin certificate echivalente emise de alte organisme de evaluare a conformității prevedere 

cuprinsă în art. 157 alin.(2).  

 Reprezentanții ANAP au menționat că art.157 transpune art.44 din directiva 

2014/25/UE articol care prevede că: atunci când solicită prezentarea unor certificate 

întocmite de un organism specific de evaluare a conformității, autoritățile contractante 

acceptă și certificatele emise de alte organisme echivalente de evaluare a conformității. 



 Domnul deputat Ionuț Săvoiu a întrebat ce se înțelege prin preț sau cost aparent 

neobișnuit de scăzut în raport cu lucrările, produsele sau serviciile care constituie obiectul 

contractului de achiziție, prevedere cuprinsă în art. 209. 

  Reprezentanții ANAP au menționat că sunt prevăzute clarificări pe care 

autoritatea contractantă le poate cere cu privire la preț sau cost. 

 Domnul Deputat Cătălin Drăgușanu a întrebat cum va fi rezolvată contestarea 

procedurii de atribuire. 

 Reprezentanții ANAP au precizat că în proiectul de lege procedura pentru 

contestaţii se schimbă, introducându-se obligativitatea notificării prealabile. Mai exact, 

înainte de a se adresa Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) sau 

instanței competente, persoana/firma care se considera vătămată are obligația să notifice 

autoritatea contractantă cu privire la solicitarea de remediere a pretinsei încălcări a 

legislației privind achizițiile publice sau concesiunile. Astfel, operatorii economici pot 

sesiza direct autoritatea contractantă asupra unor eventuale nereguli, înainte de a depune 

contestație la Consiliu sau la instanța de judecată, iar autoritatea contractantă poate lua 

măsuri de remediere înainte de a fi depusă o contestație la Consiliul Național de 

Soluționare a Contestațiilor. Lipsa notificării prealabile duce la imposibilitatea sesizării 

Consiliului sau instanței competente (Curtea de Apel).   

Conform proiectului de lege, contestația în fața Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor (CNSC) e gratuită.  Proiectul de lege stabilește termene mai scurte de 

judecată. Astfel, primul termen de judecată va fi de cel mult 20 de zile de la data 

înregistrării contestației, iar termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 15 zile. 

De asemenea, se prevede posibilitatea de a iniţia şi organiza în mod transparent şi util 

consultări cu experţi independenţi, participanţi din piaţă şi organizaţii de profil din 

domeniu pentru ca autorităţile contractante să aibă acces direct la opiniile de specialitate 

ale acestora, având ca efect redactarea într-un mod informat şi complet a documentaţiei 

de atribuire, inclusiv elemente ale soluţiei tehnice optime. 

 

3. Plx nr. 20/2016 - Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile 

de servicii 

 Domnul președinte Daniel Oajdea a dat cuvântul reprezentantului ANAP pentru a 

prezenta proiectul de lege. 

 Reprezentantul ANAP a menționat că 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 este 18 aprilie 2016. 

 Domnul președinte Daniel Oajdea a precizat că sunt aceleași probleme ca celelalte 

două proiecte respectiv tabelul de concordanță necorespunzător și transpunerea parțială a 

directivei. În continuare domnul președinte a propus transmiterea observațiilor comisiei 

către ANAP urmând ca în ședința următoare reprezentanții ANAP să vină cu explicații. 

 

PREŞEDINTE, 

                                           Daniel Vasile Oajdea 

 




