
EXPUNERE DE MOTIVE

Achiziţiile publice reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare de activitate 
publică ale României, un domeniu de interes naţional care contribuie semnificativ Ia 
dezvoltarea economiei şi la modernizarea ţării noastre.

Prezenta iniţiativă legislativă priveşte Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016 şi Legea nr. 
100/2016, care reglementează achiziţiile publice, şi are în vedere crearea unui cadru normativ 
clar, stabil şi previzibil, care să faciliteze investiţiile publice şi, astfel, să stimuleze dezvoltarea 
economiei şi dinamizarea pieţei din România. Modificările propuse vin să coreleze legislaţia 
secundară din acest sector cu cea secundară, să definească în mod clar anumiţi termeni şi 
anumite norme ce suscită la interpretări eronate, dar şi să ajusteze prevederile legale la situaţia 
actuală, în concordanţă cu previziunile pe termen mediu şi lung. Acest lucru va conduce la o 
creştere a performanţei autorităţilor publice în administrarea şi organizarea investiţiilor şi, 
implicit, la atingerea obiectivelor stabilite.

A ,

In acelaşi timp, achiziţiile publice joacă un rol extrem de important in ceea ce priveşte 
atragerea fondurilor europene de către ţara noastră. Modificările propuse au drept scop 
facilitarea accesării fondurilor europene prin reglementarea sectorului achiziţiilor publice în 
acord cu exigenţele legislaţiei unionale, ceea ce va consolida poziţia României în Uniunea 
Europeană.

Totodată, modificările sunt impuse şi de declanşarea procedurii privind implementarea 
Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, propunerile din prezenta iniţiativă legislativă 
având drept scop crearea unui cadru favorabil pentru realizarea investiţiilor şi reformelor avute 
în vedere de Comisia Europeană prin acest instrument de finanţare.

Legea nn 98/2016 privind achiziţiile publiceL

în acest sens, una dintre modificările propuse are în vedere mărirea pragurilor privind 
valoarea achiziţiilor directe, prevăzute în art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, de la 135.060 
lei la 500.000 de lei, respectiv de la 450.200 Iei la 5.000.000 de Iei, majorare care, pe de-o 
parte, va facilita accesul României la fondurile UE, iar pe de altă parte, va contracara efectele 
creşterii inflaţiei si a cursului valutar.
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o altă modificare priveşte art. 104 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 98/2016, mai exact 
sintagma,^contract iniţiar prevăzută în articolul menţionat, care trebuie înlocuită cu sintagma 
^.achiziţie iniţială'. înlocuirea este necesară întrucât interpretarea normei trebuie să se facă în 
sensul că procedura de achiziţie iniţială se stabileşte prin raportare la valoarea totală (deci 
inclusiv a posibilelor negocieri), şi nu doar la cantitatea fermă ce urmează a fi achiziţionată 
prin licitaţie deschisă, aşa cum se poate interpreta sintagma ..contract iniţiar.

Totodată, se impune şi introducerea unui nou alineat după alin. (1) al articolului 182 din 
Legea nr. 98/2016, care să limiteze susţinerea terţului în procedura simplificată la cel mult 
50% din cuantumul stabilit. Argumentul constă în faptul că procedura simplificată este aferentă 
contractelor ale căror valori estimate se situează sub pragul prevăzut în directivele europene în 
domeniu, astfel încât, în lipsa acestei limitări, există riscul ca anumiţi operatori economici care 
nu deţin capacitatea financiară şi/sau tehnică şi profesională să se poată califica în procedură 
printr-o susţinere mai mare de 50% acordată de un terţ. Tot în sensul protejării atât a 
operatorilor economici, cât şi a ofertantului sunt şi modificările de la art. 184 şi art. 185 alin. 
(2) din Lege.

Propunerile de modificare, de introducere a unor noi alineate şi de abrogare prevăzute la 
art. 193, 196, 209 şi 214 din Legea nr. 98/2016 vizează reducerea termenelor de evaluare a 
ofertelor, astfel încât procedurile să fie finalizate într-un termen rezonabil, fără întârzieri 
nejustificate şi &ă a exista riscul unor blocaje.

Modificarea propusă pentru alin. (1) lit. d) pct. (i) al art. 221 din Legea nr. 98/2016 are în 
vedere clarificarea posibilităţilor de aplicare a prevederilor ce permit schimbarea 
contractantului, dacă au fost prevăzute clauze de revizuire privind:

preluarea de către terţul susţinător a contractului, în situaţia în care contractantula)
întâmpină dificultăţi;

preluare de către ofertanţii clasaţi pe locurile inferioare cu ofertă admisibilă, dar în 
condiţiile ofertei clasate pe primul loc (inclusiv preţul), dacă următorul ofertant acceptă şi în 
situaţia în care contractantul iniţial nu demarează contractul în termenele şi cu respectarea 
clauzelor contractuale.

b)

Astfel, se va evita reluarea procedurilor de atribuire pentru situaţiile în care contractantul este 
în imposibilitatea derulării contractului de achiziţie publică, cu menţinerea aceloraşi avantaje 
ale ofertei declarate câştigătoare.

Propunerea de introducere la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 a unei noi litere m), 
după litera i), cu prevederea expresă a faptului că reprezintă contravenţie şi se sancţionează 
încălcarea prevederilor art. 218 alin. (1) din Lege, respectiv nerealizarea plăţii directe către 
subcontractanţi/flimizori/subcontractanţii subcontractanţilor, când aceştia şi-au exprimat 
opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritate, are drept scop crearea unui cadru clar şi lipsit 
de interpretări cu privire la drepturile de care dispun aceştia şi la natura încălcării şi sancţiunile 
ce se impun în caz de încălcare.



In acelaşi sens sunt şi modificările propuse la art. 226 alin. (1) şi art. 227 alin. (1). In ceea 
ce priveşte achiziţiile publice, este extrem de important ca verificarea şi controlul procedurilor 
şi, în eventualitate, aplicarea sancţiunilor să se realizeze într-un mod obiectiv şi transparent. 
Or, pentru ca acest deziderat să fie realizat, interpretarea modului de aplicare a legislaţiei 
achiziţiilor publice trebuie să intre în atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice 
(ANAP), cu atât mai mult cu cât în decursul ultimilor ani a existat o interpretare neunitară a 
prevederilor legislative. ANAP este singura instituţie abilitată să interpreteze obiectiv legislaţia 
şi, prin urmare, trebuie să fie singura instituţie cu drept de constatare a încălcărilor şi de 
aplicare a sancţiunilor în domeniul achiziţiilor publice.

Legea 99/2016 privind achiziţiile sectorialeII.

Modificările propuse pentru Legea 99/2016 au în vedere punerea în concordanţă şi 
adaptarea acestor dispoziţii în sensul celor modificate, conform prezentei iniţiative legislative, 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, iar argumentele prezentate mai sus sunt 
concludente şi pentru propunerile de modificare a acestui act normativ ce reglementează 
achiziţiile sectoriale.

III. Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii

Modificările propuse pentru Legea 100/2016 au în vedere punerea în concordanţă şi 
adaptarea acestor dispoziţii în sensul celor modificate, conform prezentei iniţiative legislative, 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, iar argumentele prezentate mai sus sunt 
concludente şi pentru propunerile de modificare a acestui act normativ ce reglementează 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

Prezenta propunere nu are impact bugetar.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, înaintăm Parlamentului României, spre 
dezbatere şi adoptare, prezenta propunere Jegislativă.

INIŢIATORI,
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