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Consideraţii privind modificările aduse
În anul 2017 legislaţiei achiziţiilor publice din România1
Irina Alexe
Daniel-Mihail Şandru
1. Introducere
La trecerea a 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, în 1918, dar şi
după scurgerea celor 11 ani de când România este parte integrantă a Uniunii
Europene, şi şi-a asumat inclusiv valorile pe care aceasta se bazează, se
poate afirma că sistemul legislativ naţional este consolidat şi armonizat cu
cel al Uniunii Europene, iar fluctuaţiile care vizează normele ce îl compun
ţin şi ele pasul cu modificările intervenite la nivel european, mai ales în
domeniile a căror reglementare este în competenţa autorităţilor legislative
ale Uniunii. Un astfel de domeniu, foarte important şi care permite atât
transformarea şi dezvoltarea societăţii şi a mecanismelor de funcţionare a
acesteia, dar şi utilizarea eficientă a fondurilor publice, precum şi
transparentizarea şi menţinerea pieţelor deschise spre libera concurenţă, în
întreaga Uniune Europeană, este domeniul achiziţiilor publice.
Reforme constante, succesive, au avut loc la nivel european dar şi
naţional2, tocmai pentru a adapta legiferarea domeniului la evoluţia
factorilor care îl influenţează în mod decisiv, precum şi la jurisprudenţa în
materie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene3. Este necesar să subliniem,
1

Această analiză este pregătită şi va fi prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale
Achiziţiile Publice în România – ediţia a II-a. Modificările legislaţiei în 2017, Târgu Mureş,
23 ianuarie 2018. Autorii mulţumesc domnului avocat dr. Florin Irimia pentru observaţiile
pertinente formulate. Eventualele neclarităţi ale textelor aparţin în exclusivitate autorilor.
2
Pentru o analiză a contextului care a condus la adoptarea pachetului legislativ reformator
în materia achiziţiilor publice a se vedea; Peter Kunzlik, Neoliberalism and the European
Public Procurement Regime, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, vol. 15,
2013, pp.283-356; pentru analiza reformelor în domeniu a se vedea Irina Alexe, Reforma
legislaţiei europene în domeniul achiziţiilor publice şi transpunerea recentă a acesteia în
România, în volumul Achiziţiile publice în Romania - aplicarea şi interpretarea noii
legislaţii europene, coord. Daniel-Mihail Şandru, Irina Alexe, Raul-Felix Hodoş, Ed.
Universitară, 2017, pp.18-43.
3
Despre importanţa jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în domeniu, a se
vedea Christopher H. Bovis, Developing public procurement regulation: jurisprudence
and its influence on law making, Common Market Law Review 43: 461-495, 2006.
9

pentru cei care nu cunosc în mod concret mecanismele de luare a deciziilor
şi de reglementare la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, că atât România,
cât şi celelalte state membre, sunt părţi integrante şi participă, atât prin
cetăţeni, prin intermediul consultărilor4 publice, precum şi instituţional, în
realizarea acestor mecanisme.
Ultima dintre aceste reforme majore a avut loc în anul 2014, după
zece ani de aplicare, de monitorizare şi de evaluare a aplicării legislaţiei
anterioare în domeniul achiziţiilor publice. În mod firesc, pentru eliminarea
birocraţiei şi pentru simplificarea procedurilor5 dar şi a înţelegerii şi aplicării
normelor, ar fi fost de dorit ca prin această reformă să se realizeze şi o
simplificare normativă. Dar aceasta nu s-a realizat pe deplin, iar Parlamentul
European şi Consiliul au adoptat un pachet legislativ cuprinzând trei noi
Directive, 2014/23/UE6 (concesiuni), 2014/24/UE7 (clasică), 2014/25/UE8
(sectorială), completat ulterior printr-o nouă directivă privind facturarea

Actualizarea jurisprudenţei Curţii de Justiţie, cu sugestii bibliografice şi comentarii, este
disponibilă pe site-ul domnului prof. Albert Sánchez Graells: www.howtocrackanut.com;
pentru analize aprofundate, a se vedea: Sue Arrowsmith, The Law of Public and Utilities
Procurement: Regulation in the EU and UK, 3rd. Sweet & Maxwell, 2014.
4
Petru câteva detalii a se vedea, de exemplu: Mihai Şandru (coord.), Poziţie comună
referitoare la “Cartea Verde privind modernizarea politicii UE în domeniul achiziţiilor
publice Către o piaţă europeană a achiziţiilor publice mai performantă” (proiect cercetare
CSDE în Seria Consultări Europene: „Modernizarea pieţei europene a achiziţiilor publice”
(CSDE-SCE-22) – februarie – aprilie 2011), disponibil la http://iaduer.ro/?p=2097; Irina
Alexe, Conferinţa de prezentare a Proiectului din Seria Consultări Europene: Eficacitatea
Directivelor privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice
(ARDAE-SCE-2) – cum a fost, Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 6/2015,
pp.133-134. Pentru o cercetare din perspectiva competenţelor UE, după adoptarea
Tratatului de la Lisabona, a se vedea: Ioan Lazăr, Consideraţii privind achiziţiile publice
în contextul adoptării Tratatului de la Lisabona, RRDA, nr. 4/2010, p. 57 şi urm.
5
Pentru necesitatea simplificării normative prin directive a se vedea Daniel Mihail
Şandru, Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi simplificarea normativă,
Pandectele Române, nr. 7/2015, pp. 47-53.
6
Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 26 februarie 2014,
privind atribuirea contractelor de concesiune, JO L 94, 28.3.2014, p.1.
7
Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 26 februarie 2014,
privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, JO L 94, 28.3.2014,
p.65.
8
Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 26 februarie 2014,
privind achiziţiile efectuate de entităţi care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei,
energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE, JO L
94, 28.3.2014, p.243.
10

electronică în domeniul achiziţiilor publice9 şi au stabilit că Directiva
2007/66/CE10, respectiv directivele-remedii, rămân aplicabile.
România a adoptat, în anul 2016, trei legi şi trei hotărâri ale
Guvernului, prin care a transpus, într-un termen rezonabil11, noile directive,
precum şi o a patra lege prin care a transpus directivele-remedii. De
asemenea, tot în anul 2016, a fost adoptată de către Parlament o lege12 care
instituie un nou mecanism de prevenire a conflictelor de interese în
procedura de atribuire a contratelor de achiziţie publică, prin care în cadrul
Agenţiei Naţionale de Integritate a fost constituit un sistem informatic
integrat, pentru prevenirea şi identificarea potenţialelor conflicte de interese,
denumit Sistemul prevenţie. Totodată, în considerarea necesităţii
reglementării unui alt domeniu, strâns legat de cel al achiziţiilor publice,
printr-o lege specială, adoptată tot în anul 2016, au fost stabilite normele
care vizează parteneriatul public-privat13, în special pentru a evidenţia
distincţia dintre regimul concesiunilor şi cel al parteneriatul public-privat.
Nu în ultimul rând, în cursul anilor 2015-2016, a fost stabilit cadrul
normativ şi organizatoric pentru ca autorităţile competente să coordoneze, în
mod susţinut şi eficient, domeniul achiziţiilor publice14.
Despre in/corecta transpunere sau aplicare a directivelor europene în
materia achiziţiilor publice s-a discutat în spaţiul public, dar şi în doctrină şi
între profesionişti, chiar din timpul dezbaterilor care au avut loc în
Parlamentul României, în procedura de adoptare a legilor menţionate. Cu
atât mai mult, după mai mult de un an de la aplicarea lor, a reieşit
9

Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 16 aprilie 2014,
privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice, JO L 133, 6.5.2014, p.1.
10
Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 11 decembrie 2007,
de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte
ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii
publice, JO L 335, 20.12.2007, p.31.
11
Termenul de doi ani avut la dispoziţie de statele membre ale Uniunii Europene pentru
transpunerea directivelor, care s-a împlinit la 18 aprilie 2016, a fost depăşit de România, dar
toate cele şase acte normative au fost adoptate şi aplicate până la sfârşitul anului 2016.
12
Legea nr.184/2016, privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictelor de
interese în procedura de atribuire a contratelor de achiziţie publică, a fost publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.831 din 20 octombrie 2016.
13
Legea nr. 233/2016, privind parteneriatul public-privat, a fost publicată în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr.954 din 25 noiembrie 2016.
14
Ne referim aici la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în
Monitorul Oficial al României, partea I, nr.954 din 25 noiembrie 2016, modificată în anul
2016 prin Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi la Hotărârea Guvernului
nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.645 din 25 august 2015,
modificată în anul 2016 prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2016.
11

necesitatea corelării anumitor texte, reglementării, nuanţării sau abrogării
altora, astfel încât pe de o parte procesul de transpunere a legislaţiei
europene în legislaţia naţională să reflecte în mod fidel intenţia de
reglementare a legiuitorului european iar, pe de altă parte, procedurile de
achiziţii publice să fie coerente, flexibile şi să nu mai existe foarte multe
dubii sau contradicţii în interpretare.
Apreciem faptul că, la nivel naţional, a existat preocupare pentru
corectarea erorilor şi a deficienţelor de transpunere şi de interpretare sau
aplicare a legislaţiei. De altfel, sunt de mare actualitate şi preocupările
autorităţilor competente, inclusiv la nivel european, de a profesionaliza
domeniul achiziţiilor publice15, de a încuraja investiţiile mari în
infrastructură, inclusiv prin realizarea unui control ex ante16, sau de a utiliza
fondurile publice într-un mod strategic, eficient şi durabil17, care să conducă
la realizarea scopurilor pentru care actele normative au fost adoptate şi care
să stimuleze libera concurenţă, loaială, pe piaţa unică, precum şi asigurarea
unor servicii de calitate tuturor cetăţenilor Uniunii Europene.
Semnalăm şi faptul că, în luna decembrie 2017, Guvernul a ales să
modifice şi să completeze, prin intermediul a trei ordonanţe de urgenţă
distincte18, toate actele normative naţionale de nivel superior menţionate
anterior, ce vizează domeniul achiziţiilor publice, inclusiv organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi realizarea
controlului ex ante sau cel ex post, respectiv parteneriatul public-privat.
Despre alegerea modalităţii de reglementare prin ordonanţă de urgenţă a
Guvernului, dar şi despre principalele modificări pe care aceste trei acte
normative le-au introdus în legislaţie ne vom expune opiniile critice în
secţiunile următoare.

15

C(2017) 6654 final - Recomandarea Comisiei din 3.10.2017 cu privire la
profesionalizarea achiziţiilor publice Construirea unei arhitecturi pentru profesionalizarea
achiziţiilor publice; textul este disponibil la http://data.consilium.europa.eu/doc/
document/st-12941-2017-init/ro/pdf.
16
COM(2017) 573 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu tema: Încurajarea
investiţiilor prin intermediul unei evaluări voluntare ex ante a aspectelor referitoare la
achiziţii pentru proiectele mari de infrastructură; textul este disponibil la
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12977-2017-INIT/ro/pdf.
17
COM(2017) 572 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu tema: Transformarea
achiziţiilor publice pentru ca acestea să funcţioneze în şi pentru Europa; textul este
disponibil la http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13286-2017-INIT/ro/pdf.
18
Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului nr.98/2017, nr.104/2017 şi nr.107/2017.
12

2. Achiziţii publice
România a adoptat, în anul 2016, două măsuri naţionale de
transpunere a Directivei 2014/24/UE şi anume Legea nr.98/2016 privind
achiziţiile publice19 şi Hotărârea Guvernului nr.395/201620, iar prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/201721 au fost aduse modificări
substanţiale Legilor nr.98/2016 - 101/2016, precum şi Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.13/2015, şi au fost adoptate măsuri tranzitorii
referitoare la procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în
vigoare a acestui act normativ, la legea aplicabilă privind condiţiile şi
procedura ce vizează contestaţiile, procesele şi cererile aflate în curs de
soluţionare în faţa Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor
sau, după caz, a instanţelor judecătoreşti, respectiv privind ajustarea/
revizuirea preţului contractelor încheiate sau privind contractele
subsecvente.
Subliniem că, în cazul în care Guvernul utilizează instituţia delegării
legislative prevăzută de art.115 alin.(4) din Constituţia României şi adoptă
ordonanţe de urgenţă, trebuie să fie întrunite cel puţin condiţiile prevăzute în
textul menţionat. Acestea se referă atât la existenţa unor situaţii
extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată precum şi la
obligaţia Guvernului de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora. Analizând
preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2017 observăm că
emitentul actului doar declară dar nu motivează, în sens constituţional,
urgenţa reglementării, ci încearcă să o justifice prin propria incapacitate
administrativă sau prin necesitatea corelării cu măsuri legislative adoptate
anterior şi prin faptul că procedura parlamentară de adoptare a unei legi
presupune o perioadă mai lungă de timp. De asemenea, se precizează că
legile care sunt modificate prin acest act normativ au fost adoptate de
Parlament prin procedura de urgenţă şi că în procesul de adoptare a fost
introdusă o serie de elemente noi care, după aplicarea practică, necesită
corelări urgente. Susţinem în continuare că o astfel de motivare a urgenţei
reglementării nu are cum să fie conformă cu textul constituţional, chiar dacă
ea corespunde într-o oarecare măsură interesului general public întrucât
recurgerea tot mai des de către guverne la instituţia delegării legislative, prin
19

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.390 din 23 mai 2016.
20
Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.423 din 6 iunie 2016.
21
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.1022 din 22 decembrie 2017.
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adoptarea ordonanţelor de urgenţă, fără îndeplinirea cerinţelor
constituţionale22, nu face decât să anihileze scopul pentru care aceasta a fost
reglementată. A invoca emiterea unei ordonanţe de urgenţă prin faptul că,
anterior, Parlamentul a adoptat legile prin procedura de urgenţă pe care tot
Guvernul a solicitat-o, nu este de natură decât să evite atât dezbaterea
publică23, transparenţa în luarea deciziilor, cât şi dezbaterea parlamentară,
afectând în final chiar principiul constituţional al separaţiei şi echilibrului
puterilor în stat. Este cu atât mai greu de înţeles recurgerea la o astfel de
soluţie cu cât Parlamentul se afla în sesiune la data adoptării ordonanţei de
urgenţă, iar Guvernul era susţinut de o majoritate parlamentară consistentă.
Principalele modificări pe care actul normativ în discuţie le-a adus
Legii nr.98/2016 sunt evidenţiate şi în documentul de prezentare şi motivare
a proiectului care a devenit Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/2017,
dar şi în expunerea de motive24 care însoţeşte proiectul de lege pentru
aprobarea acesteia. Analizând comparativ aceste documente, textul iniţial şi
textul modificator, subliniem că acestea vizează atât corelarea normelor,
explicitarea noţiunilor, o transpunere mai fidelă a prevederilor directivei25,
dar şi abrogarea unor texte. Nu vom analiza în detaliu aceste 41 puncte
prevăzute în textul art.I din ordonanţă, prin care au fost aduse modificări
legii în discuţie, având în vedere atât numărul impresionant, dar şi întrucât
ele sunt deja argumentate şi detaliate, pentru fiecare articol, în documentul
de motivare. Alegem să evidenţiem, în cele ce urmează, categoriile de
modificări, dar vom oferi şi câteva exemple concrete, astfel:
a) clarificarea conceptelor sau a procedurilor şi simplificarea
acestora: art.4 alin.(1) lit.c), art.4 alin.(3), art.19, art.28 alin.(1) şi (2), art.33,
art. 53, art.68, art.109 alin.(3), art.111 alin.(1) şi (4), art.113 alin. (41) – nou
22

De exemplu, în textul preambulul actului respectiv se precizează că
„aspectele….constituie situaţii de urgenţă”, deşi am arătat deja că textul constituţional
impune obligaţia de a motiva urgenţa situaţiilor extraordinare, nu a celor de urgenţă.
23
În cazul acesta punctual au existat dezbateri publice încă din luna mai a anului 2017, cu
câteva luni înaintea adoptării ordonanţei de urgenţă, dar acest fapt este de natură să
argumenteze cu atât mai mult opiniile ce vizează inexistenţa situaţiei extraordinare, în sens
constituţional, şi invocarea propriei incapacităţi administrative pentru a eluda dezbaterea
parlamentară. Pentru detalii a se vedea Irina Alexe, op.cit., supra 2, pp.22-23.
24
Documentul este disponibil la https://www.senat.ro/legis/PDF/2017/17b695EM.pdf.
25
Pentru critica transpunerii directivelor prin ordonanţe de urgenţă ale Guvernului a se
vedea Irina Alexe, Constantin Mihai Banu, Transpunerea directivei prin ordonanţă de
urgenţă. Exemple recente din dreptul român şi aspecte comparate, în volumul
Daniel-Mihai Şandru, Constantin Mihai Banu, Dragoş Călin (coord.) Directiva – act de
dreptul Uniunii Europene şi dreptul Român, Ed. Universitară, Bucureşti, 2016, pp.132-174;
concluziile studiului reliefează faptul că în toate statele membre este preferabilă
transpunerea directivelor prin lege, dezbătută şi asumată în Parlament şi nu prin ordonanţe
de urgenţă, cum este cazul actului normativ menţionat.
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introdus, art.114, art.131 alin.(1) lit.a), art.153 alin.(1) lit.a), art.160 alin.(1)
şi (2), art.175 alin.(2) lit.a), art.176 alin.(1), art.187 alin.(8) lit.b), art.193
alin.(2) şi (3), art.200 alin.(1), art.212 alin.(1) lit.b), art.213 alin.(2), art.214
alin. (2) şi (3), art.215 alin. (2) lit.b) şi art.224 alin.(1) lit.i). Ne referim, cu
titlul de exemplu, la faptul că sunt prevăzute în mod expres procedurile care
pot fi aplicate pentru atribuirea de loturi individuale în condiţiile art.19 din
lege, respectiv procedura simplificată/achiziţia directă. De asemenea, pentru
a nu mai genera confuzii, se elimină precizările privind subcontractanţii şi
terţii susţinători, întrucât aceştia nu fac parte din categoria participanţilor la
procedura de atribuire. Un alt exemplu vizează asigurarea clarităţii normelor
ce reglementează clarificarea obligaţiilor pe care le au autorităţile
contractante în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilorcadru care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice prevăzute în
anexa nr.2 la lege. De asemenea, în cazul acestor contracte, se clarifică
faptul că vor fi utilizate exclusiv criteriile de atribuire cel mai bun raport
calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, ţinându-se seama de
criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale. Totodată, au
fost stabilite cu exactitate termene de solicitare şi de răspuns la clarificările
asupra documentelor achiziţiei, dar există totuşi dubii serioase cu privire la
aplicarea în practică a mecanismului nou care, deşi impune mai multă
rigoare pentru operatorii economici, va genera în fapt noi oportunităţi de
contestare raportat la faptul că, de multe ori, un singur răspuns la solicitările
de clarificări nu este suficient, fiind necesare unele reveniri. Un ultim
exemplu vizează clarificarea faptului că acordurile-cadru pot fi atribuite şi
prin aplicarea procedurii simplificate.
b) o mai fidelă, exactă şi completă26 transpunere a prevederilor
directivei27, respectiv ale Regulamentului de punere în aplicare
2016/7/UE28: art.4 alin.(1) lit.c), art.4 alin.(3), art.6 alin.(3) lit.b), art.7
alin.(1) lit.b1 - nou introdus, art.28 alin. (1) şi (2), art.55 alin.(1), art.104
alin.(1), lit.a) şi c),29 art.167 alin.(4) – abrogat, art.176 alin.(1), art.182
26

Despre aspectele de ordin terminologic aferente directivei, în ceea ce priveşte
transpunerea, punerea în aplicare, executarea sau implementarea, corecta sau incorecta
transpunere, a se vedea Constantin Mihai Banu, Introducere. Directiva – act de dreptul
Uniunii Europene, în vol. cit. supra 25, pp.20-27.
27
Apreciem că, în majoritatea cazurilor, pentru înţelegerea exactă a conceptelor, este
necesar să analizăm textul unui act legislativ al Uniunii Europene în strânsă corelare cu
textul considerentului din preambul, corespunzător normei respective.
28
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei, din 5 ianuarie 2016, de
stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziţie unic, disponibil la
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2016:003:TOC.
29
Pentru interpretarea şi aplicarea art. 104 alin. 1, lit. c), a se vedea Curtea de Apel Cluj,
Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal, Decizia civilă nr. 324/2017 disponibilă la
adresa http://rolii.ro/hotarari/58bd1eaee49009381500004d.
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alin.(2), art.193 alin.(2) şi (3), art.200 alin.(1), art.210 alin.(1), art.215 alin.
(3) – (6) şi alin.(51) – nou introdus şi art.221 alin.(1), lit.d) pct.iii). Ne
referim, de exemplu, la clarificarea conceptelor de ofertă admisibilă,
inacceptabilă, neconformă sau a solicitării de participare neadecvată,
respectiv a conceptului de organism public, prin preluarea explicaţiilor
incluse în considerentul (10) al preambulului directivei, sau la cel de
asociere creată de una/mai multe autorităţi contractante. Un alt exemplu
vizează transpunerea completă a prevederilor referitoare la pragul inclus la
art.4 din directivă şi asigură o mai mare flexibilitate a procedurilor în cazul
autorităţilor contractante locale prevăzute în art.23 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, şi a celor aflate în subordinea acestora; astfel
dacă pragul este mai mic de 929.089 lei, aceste autorităţi organizează
procedura simplificată. Alt exemplu vizează reglementarea necesităţii
completării documentului unic de achiziţii european de către terţul/terţii
susţinător/i, precum şi de către subcontractant/subcontractanţi, pentru
asigurarea corespondenţei cu regulamentul. Ultimul exemplu pe care ne-am
propus să îl evidenţiem vizează asigurarea corespondenţei cu prevederile
regulamentului, astfel încât autoritatea contractantă să solicite ofertantului/
candidatului precizarea datelor de identificare ale subcontractanţilor propuşi,
doar dacă aceştia sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a
solicitării de participare.
c) corelarea textelor existente în actul normativ, între ele dar şi cu
cele nou introduse: art.6 alin.(3) lit.b), art.7 alin.(1) lit.b1 - nou introdus,
art.7 alin.(1), art.109 alin.(3), art.113 alin. (41) – nou introdus, art.131
alin.(1) lit.a), art.153 alin.(1) lit.a), art.161, art.182 alin.(2), art.182 alin.(5) –
abrogat şi art.207 alin.(1) lit.b). De exemplu, dispoziţiile art.7 alin.(1) sunt
corelate cu textele art.7 alin.(2) şi art.113 alin.(1) din lege, clarificând
condiţiile şi modalităţile de aplicare a procedurii simplificate. Un alt
exemplu vizează reglementarea, prin art.131, a modalităţii de organizare a
unei etape finale de licitaţie electronică în cazul procedurii simplificate, în
corelare cu textul modificat al art.113. Menţionăm, de asemenea, corelarea
realizată între textul art.207 alin.(1) lit.b), care precizează motivele de
excludere, cu cel al art.172 alin.(1), care stabileşte criteriile privind
capacitatea.
d) corelarea textului Legii nr.98/2016 cu cel al Legii nr.99/201630:
art.19, art.6831, art.111 alin.(1) şi (4), art.113 alin. (41) – nou introdus,
art.175 alin.(2) lit.a), art.193 alin.(2) şi (3), art.213 alin.(2), art.214 alin. (2)
30

Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.391 din 23 mai 2016.
31
În acest sens, a se vedea, de ex: Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios
Administrativ şi Fiscal, Sentinţa Civilă nr. 1396/2017 disponibilă la adresa
http://rolii.ro/hotarari/5983d6b0e49009342300080c.
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şi (3), art.215 alin. (2) lit.b) şi art.224 alin.(1) lit.i). Un prim exemplu ar fi
cel care vizează textul art.19, prin care se clarifică situaţia de excepţie în
care autoritatea contractantă poate aplica procedura simplificată sau
achiziţia directă, pentru loturi individuale, atunci când sunt îndeplinite în
mod cumulativ condiţiile legale; noul text se corelează cu cel al art.24 din
Legea nr.99/2016. Un alt exemplu vizează corelarea dintre textul nou
introdus al art.113 alin.(41) - prin care a fost prevăzut, pentru autoritatea
contractantă, dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie
electronică în cazul procedurii simplificate desfăşurate într-o singură etapă,
condiţionat de precizarea acestei decizii în anunţul simplificat şi în
documentaţia de atribuire – cu textul nou introdus pentru art.126 alin.(41)
din Legea nr.99/2016, iar un ultim exemplu vizează, textul art.231 alin (2),
în care a fost stabilit termenul de 5 zile pentru a fi făcută publică decizia de
anulare a procedurii de atribuire de către autoritatea contractantă, iar pentru
abordare unitară se modifică în mod corespunzător şi textul art.226 alin.(2)
din Legea nr.99/2016.
e) abrogarea normelor care au generat confuzii sau dificultăţi de
aplicare sau erau contrare sensului directivei, ori contraveneau
jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie32 : art.113 alin.(2) şi (3),
art.167 alin.(4)33, art.182 alin.(5) şi art.225. Cu titlu de exemplu evidenţiem
textul abrogat al art.113 alin.(2) care, contrar filosofiei legii, afecta
posibilitatea IMM-urilor de a participa la procedurile simplificate, respectiv
textul abrogat al art.167 alin.(4), care restricţiona participarea, la procedura
de atribuire, pentru ofertanţii care erau supuşi anumitor proceduri judiciare
de investigaţie, dar care nu erau condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni; textul respectiv era contrar atât normelor directivei cât şi celor
constituţionale, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.
Am precizat deja anterior că, în ceea ce priveşte modificările aduse
legii achiziţiilor publice în anul 2017, prin actul normativ în discuţie, sunt
32

În documentul de motivare menţionat supra 24, pentru justificarea abrogării art.225 din
Legea nr.98/2016, este menţionată „decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.3402/2014
în dosarul 21001/3/2012.”
33
Pentru o interpretare a acestui articol, a se vedea Secţia a VIII-a, Contencios
Administrativ şi Fiscal, Decizia Civilă nr. 1500/2017, disponibilă în rolii.ro
(http://rolii.ro/hotarari/58f0668de49009048b0000e5). În alte situaţii instanţele au trecut la
aplicarea dispoziţiilor fără considerente referitoare la interpretare: Curtea de Apel Cluj,
Secţia a III-a Contencios administrativ şi Fiscal, decizia Civilă nr. 3434/2017 disponibilă
aici: http://rolii.ro/hotarari/59fbde99e49009c811000029. În fine, într-o altă cauză,
soluţionată de Curtea de Apel Craiova, s-a invocat excepţia de neconstituţionalitate [Secţia
de Contencios Administrativ şi Fiscal, Decizia nr. 1326/2017, disponibilă în rolii.ro
(http://rolii.ro/hotarari/590033cae49009848d0000aa)], instanţa admiţând cererea şi, în
subsidiar, soluţia legislativă naţională fiind criticată prin raportare la transpunerea
directivei.
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aplicabile măsurile tranzitorii prevăzute la art. VI-VIII din ordonanţa de
urgenţă, referitoare la procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data
intrării în vigoare a acestui act normativ, la legea aplicabilă privind
condiţiile şi procedura ce vizează contestaţiile, procesele şi cererile aflate în
curs de soluţionare în faţa Consiliului Naţional pentru Soluţionarea
Contestaţiilor sau, după caz, a instanţelor judecătoreşti, respectiv privind
ajustarea/revizuirea preţului contractelor încheiate sau privind contractele
subsecvente.
Este evident, deşi ordonanţa nu include în mod expres nici o
menţiune de acest fel şi nici nu instituie vreun termen de realizare, că
Guvernul ar fi trebuit să aibă pregătit deja proiectul de hotărâre prin care
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016
privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.395/2016,
să fie modificate şi completate, pentru a fi puse în acord cu prevederile din
legislaţia primară, cu atât mai mult cu cât modificările acesteia au fost
adoptate prin ordonanţă de urgenţă, intrată în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial. Însă nu am identificat, consultând34 site-ul Agenţiei
Naţionale pentru Achiziţii Publice35, nici un proiect cu un astfel de obiect de
reglementare.
3. Achiziţii sectoriale
Directiva 2014/25/UE, care instituie norme specifice privind
achiziţiile efectuate de entităţile ce îşi desfăşoară activitatea în sectoarele
apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale, constituie, aşa cum am
mai precizat, cel de-al doilea act important din pachetul legislativ privind
achiziţiile publice, iar prevederile sale au fost transpuse de România prin
Legea nr.99/2016 şi prin Hotărârea Guvernului nr.394/201636.
Pentru aceleaşi motive pentru care a fost modificată Legea
nr.98/2016, invocate în secţiunea anterioară, prin aceeaşi ordonanţă de
urgenţă, potrivit art.II, a fost modificată şi completată Legea nr.99/2016, în
acest caz fiind necesară o transpunere mai fidelă a prevederilor Directivei
2014/25/UE, precum şi corelarea unor texte referitoare la achiziţiile publice
cu cele referitoare la achiziţiile sectoriale. Nu vom mai relua criticile de
34

Data la care este actualizată legislaţia şi ultima dată la care au fost consultate site-urile
menţionate în cuprinsul volumului este 2 ianuarie 2018.
35
Site-ul oficial a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice este http://anap.gov.ro.
36
Hotărârea Guvernului nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea
nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.422 din 6 iunie 2016.
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ordin general expuse anterior, care sunt valabile şi pentru modificarea
acestui actului normativ, privind achiziţiile sectoriale.
Cele 51 de modificări şi completări aduse Legii nr.99/2016 sunt şi
ele deja argumentate şi detaliate, pentru fiecare articol, în documentul de
motivare, iar tipologia acestora este similară cu cea a modificărilor aduse
legii achiziţiilor publice. Întrucât în analiza modificărilor aduse Legii
nr.98/2016 am exemplificat mai vast categoriile de modificări, iar acestea
sunt în mare parte aplicabile şi Legii nr.99/2016, în continuare vom
menţiona câte un singur exemplu pentru fiecare dintre tipologiile de
modificări aduse legii privind achiziţiile sectoriale, evidenţiate după cum
urmează:
a) clarificarea conceptelor sau a procedurilor şi simplificarea
acestora: art.3 alin.(1) lit.e) r), bb), jj) şi ccc), art.4 alin.(1) lit.a), art.5
alin.(2), art.6 alin.(2), art.12 alin.(1), art.17 lit.a), art.24, art.66, art.80
alin.(2) lit.a), art.82 alin.(11) - nou introdus, art.117 alin.(1) lit.a) şi d),
art.127, art.173, , art.197 alin.(2), art.199, art.201, art.219 alin.(1) lit.b),
art.226 alin.(2), art.227 alin.(2) şi (3), art.228 alin.(3) - (6) şi alin.(51) – nou
introdus, art.245 alin.(2) partea introductivă şi lit.g). Exemplul ales a fi
evidenţiat îl constituie textul art.188 alin.(2) lit.a), potrivit căruia se clarifică
faptul că, în cazul procedurii desfăşurate în vederea încheierii unui
acord-cadru, cerinţa privind nivelul minim al cifrei de afaceri anuale se
raportează, atunci când valoarea maximă anticipată a contractelor
subsecvente ce urmează a se executa în acelaşi timp nu este cunoscută, la
valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.
b) o mai fidelă, exactă şi completă transpunere a prevederilor
directivei, respectiv ale Regulamentului de punere în aplicare 2016/7/UE al
Comisiei: art.3 alin.(1) lit.e), bb) şi jj), art.4 alin.(1) lit.a), art.5 alin.(2), art.6
alin.(2), art.7 alin.(3), art.12 alin.(1), art.17 lit.a), art.38, art.67 alin.(2),
art.68 alin.(1), art.80 alin.(2) lit.a), art.195 alin.(1), art.202 alin.(2) şi (3),
art.228 alin.(3) - (6) şi alin.(51) – nou introdus, art.240 alin.(1) lit.c).
Exemplul ales vizează textul art.80 alin.(2) lit.a), prin care se asigură
transpunerea corectă a textului directivei şi se elimină contradicţia de
termeni între invitaţia la procedura concurenţială de ofertare/invitaţiei pentru
confirmarea interesului şi anunţul de participare.
c) corelarea textelor existente în actul normativ, între ele dar şi cu
cele nou introduse: art.12 alin.(1), alin.(21) – nou introdus şi alin.(5) – nou
introdus, art.17 lit.a), art.82 alin.(1), art.82 alin.(11) - nou introdus, art.95
alin.(4), art.126 alin.(11) lit.b), art.126 alin.(41) – nou introdus, art.127,
art.173, art.188 alin.(2) lit.a), art.189 alin.(1), art.196 alin.(2) şi alin.(5) –
abrogat, art.209 alin.(10), art.228 alin.(3) - (6) şi alin.(51) – nou introdus.
Exemplul ales se referă chiar la aceste ultime texte invocate, privind art.228,
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unde datorită modificărilor şi completărilor aduse alin.(3)-(6), a fost
necesară şi introducerea unui noi alineat, alin.(51), care să expliciteze
situaţiile în care oferta trebuie considerată neadecvată.
d) corelarea textului Legii nr.99/2016 cu cel al Legii nr.98/2016:
art.24, art.51 lit.d), art.68, art.82 alin.(1), art.124 alin.(1) şi (4), art.126
alin.(41), art.189 alin.(1), art.202 alin.(2) şi (3), art.226 alin.(2), art.227
alin.(2) şi (3), art.228 alin.(2) lit.b) şi art.245 alin.(2) partea introductivă şi
lit.g), precum şi art.245 alin.(2) lit.m). Un exemplu pe care nu l-am
menţionat anterior în analiza corelării textului Legii nr.98/2016 cu cel al
Legii nr.99/2016 vizează textul art.245 alin.(2) lit.m), nou introdusă, care
stabileşte o nouă contravenţie pentru încălcarea dispoziţiilor art.2 din legea
privind achiziţiile sectoriale, pentru a avea un regim sancţionator similar
celui instituit prin legea privind achiziţiile publice.
e) abrogarea normelor care au generat confuzii sau dificultăţi de
aplicare sau erau contrare sensului directivei: art.4 alin.(1) litera d), art.6
alin.(3), art.126 alin.(12) şi (13), art.196 alin.(5) şi art.246. Exemplul
selectat vizează textul art.196 alin.(5), referitor la faptul că „în cazul în care
susţinerea terţului/terţilor vizează resurse netransferabile, angajamentul
asigură entităţii contractante îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în
situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării
contractului”. Aceste norme nu au corespondent în directivă iar textul a
devenit inutil în considerarea modificărilor operate în textul art.196 alin.(2),
respectiv având în vedere textul nemodificat al art.198 din lege.
Reiterăm că şi în acest caz sunt aplicabile măsurile tranzitorii incluse
la art.VI-VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2017.
Semnalăm, de asemenea, că sunt necesare modificări ale Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.394/2016, însă nu am identificat
vreun proiect de act normativ cu un astfel de obiect de reglementare.
4. Concesiuni
Alături de directiva clasică, respectiv de cea sectorială şi în strânsă
complementaritate cu acestea, în pachetul legislativ ce a realizat reforma
domeniului achiziţiilor publice la nivel european, în anul 2016, a fost
promovată şi adoptată prima directivă distinctă care vizează atribuirea
contractelor de concesiune de lucrări şi de servicii, Directiva 2014/23/UE.
România a transpus actul european prin Legea nr.100/2016 privind
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii37, iar pentru aplicarea unor
37

Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.392 din 23 mai 2016.
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