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referitor la propunerea legislativă pentru completarea 

Biroul achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind

/

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale 

(bl25/09.03.2022).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 22.03.2022, desfăşurată Online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarele 

observaţii:

• sumele de pana la 0,5% sunt prea mici pentru a constitui un suport cu adevărat 

semnificativ pentru întreprinderile sociale de inserţie şi nu stimulează înfiinţarea unor 

astfel de întreprinderi, în condiţiile în care este într-adevar nevoie de acestea, dat fiind 

numărul foarte mare al celor aflaţi în dificultate;

• este improbabil ca autorităţile contractante să majoreze din proprie iniţiativă aceste 

praguri de prioritate;
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• sumele de pana la 0,5% sunt suficient de mici pentru a nu se exclude posibilitatea 

eludării deliberate de către unele autorităţi contractante a aplicării acestor prevederi 

legale. Astfel, sumele în cauză ar rămâne neconsumate şi nu s-ar mai ajunge la 

realizarea practică a scopului urmărit de legiuitor, respectiv ajutorarea persoanelor 

fizice beneficiare aflate în dificultate prin întreprinderile sociale de inserţie.

• implementarea de către autorităţile contractante a unor prevederi legale-noi incumbă o 

anumită reacţie de respingere, de conservatorism administrativ. în situaţia în care 

vorbim doar de 0,5% din bugetul anual de achiziţii, foarte mulţi decidenţi vor prefera 

să evite neplăcerile legate de implementarea unei legi noi (care nu clarifică şi nici nu 

ar putea să clarifice cum şi cui trebuie rezervaţi cei 0,5%) acceptând mai degrabă o 

amputare cu 0,5% a acestor bugete;

• majorarea pragului de la 0,5 la 5% ar spori eficienţa proiectului de lege, într-o zonă 

socială în care este într-adevar nevoie şi ar evita situaţiile de sustragere de la aplicare.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION
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