
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

L E G E

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2003 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2002

privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice

Parlamentul României adoptă prezenta lege

ARTICOL UNIC.- Se  aprobă  Ordonanţa  Guvernului nr.23 din
30 ianuarie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii
electronice, adoptată în temeiul art.1 pct.III.12 din Legea nr.680/2002
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.64 din 2 februarie 2003, cu
următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 2, articolul 5 va avea următorul
cuprins:

“Art.5.- Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc autorităţile
contractante care urmează să aplice prevederile prezentei ordonanţe,
produsele, serviciile şi lucrările care urmează să fie achiziţionate prin
licitaţie electronică, precum  şi pragurile valorice până la care se aplică
prezenta ordonanţă.”

2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct,
pct.21 cu următorul cuprins:

“21. La articolul 9 alineatul 2, după litera b) se introduce o
nouă literă, lit.c), cu următorul cuprins:
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c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt
contract de achiziţie publică, în măsura în care autoritatea contractantă
sau operatorul sistemului poate aduce ca dovadă mijloace probante în
acest sens.”

3. La articolul I punctul 3, articolul 101 va avea următorul
cuprins:

“Art.101.- (1) Înregistrarea în sistemul electronic de achiziţii
publice este valabilă pe o perioadă de un an de la data înregistrării.

(2) Condiţiile, procedura şi tariful reînnoirii
înregistrării se stabilesc de către operatorul sistemului electronic.”

4. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 11 va avea
următorul cuprins:

“Art.11.- (1) La înregistrarea în sistemul electronic de achiziţii
publice, orice furnizor, executant sau prestator este obligat să plătească
un tarif de înregistrare, al cărui cuantum este stabilit de operatorul
sistemului electronic.”

5. La articolul I punctul 5, articolul 111 va avea următorul
cuprins:

“Art.111.- La înregistrarea în sistemul electronic de achiziţii
publice, orice furnizor, executant sau prestator are obligaţia de a
constitui o garanţie de bună conduită în sistem, ale cărei formă, cuantum
şi condiţii de restituire/reţinere se stabilesc prin norme metodologice
aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

6. La articolul I punctul 6, punctul 8 al articolului 18 va avea
următorul cuprins:

“8. Garanţiile de participare cerute, conform procedurii stabilite
prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului;”

7. La articolul I punctul 8, alineatul (5) al articolului 29 va avea
următorul cuprins:

“(5) În cazuri excepţionale, prin  hotărâre a Guvernului, se va
putea reduce numărul de zile prevăzut la alin.(4), dar nu la mai puţin de
5 zile.”

8. La articolul I, după punctul 8 se introduc două noi puncte,
pct.81 şi 82, cu următorul cuprins:
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“81. La articolul 401, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1), autoritatea
contractantă are obligaţia să notifice operatorului sistemului electronic şi
ofertantului în cauză, neconcordanţele dintre cerinţele prevăzute în
anunţul de participare şi oferta depusă, precum şi motivele care au stat la
baza luării deciziei respective.

  82. Articolul 44 va avea următorul cuprins:
     Art.44.- Operatorul sistemului electronic are obligaţia să

stabilească acele proceduri şi norme de utilizare şi securitate care asigură
un grad ridicat de confidenţialitate, fiabilitate şi siguranţă a operaţiunilor
desfăşurate în cadrul sistemului electronic, în scopul bunei desfăşurări a
procedurilor de licitaţie electronică.”

9. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 631 va
avea următorul cuprins:

“(2) Suspendarea se aplică în conformitate cu procedura
stabilită de operatorul sistemului electronic de achiziţii publice, pe o
perioadă de un an de la data publicării hotărârii judecătoreşti definitive
şi irevocabile, potrivit art.63.”

10. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct,
pct.91, cu următorul cuprins:

“91. La articolul 64, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

(2) În cazul încălcării de către un furnizor, executant sau
prestator, a normelor şi procedurilor stabilite de operatorul sistemului
electronic, furnizorul, executantul sau prestatorul este suspendat din
sistemul electronic pe o perioadă de 1-6 luni.”

11. La articolul I punctul 10, alineatul (3) al articolului 69 va
avea următorul cuprins:

“(3) Veniturile extrabugetare ale Inspectoratului General pentru
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei provin, în principal, din
următoarele surse:

a) tariful de utilizare a spectrului de frecvenţe radio;
b) tarifele de supraveghere şi control în domeniul

comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, prevăzute în actele normative
în vigoare;
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c) tariful de utilizare a sistemului electronic, tariful de
înregistrare şi tariful de reînnoire a înregistrării în sistemul electronic;

d) alte venituri ce se pot realiza, conform prevederilor
actelor normative în vigoare.”

12. Articolul II va avea următorul cuprins:
“Art.II.- În termen de 30 de zile de la data publicării legii de

aprobare  a  prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României,
Partea I, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor va
elabora norme metodologice în vederea punerii în aplicare a prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr.20/2002 privind achiziţiile publice prin
licitaţii electronice.”

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 2003, cu
respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2) din Constituţia
României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Doru Ioan Tărăcilă

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din
27 mai 2003,  cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2)
din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Viorel Hrebenciuc

Bucureşti, 10 iunie 2003
Nr. 246
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