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Către: 
 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 
 
 Domnului Președinte Bogdan Pușcaș 
 
 

Ref: Proiect Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea și completarea unor acte normative 
cu impact în domeniul achizițiilor publice 

 

 
Stimate Domnule Președinte, 
 
 
 
Ca urmare a dezbaterilor din data de 25.04.2018 organizate de MFP-ANAP pe tema 
proiectului de act normativ„Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea și completarea unor 
acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice” vă comunicăm prin prezenta 
observaţiile şi propunerile noastre: 
 
Prin pachetul de legi în domeniul achiziţiilor publice, sectoriale şi concesiuni, adoptat în 
anul 2016, România a implementat directivele europene în materie. Dintre acestea, Legea 
nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac reflectă cerinţele Directivelor de Remedii 
(Directiva 89/665/CEE și Directiva 92/13/CEE, astfel cum au fost modificate prin Directiva 
2007/66/CE). Astfel cum se arată în Raportul Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu privind eficienţa Directivelor de Remedii, acestea au avut ca scop să asigure că, 
pe baza standardelor minime ale UE privind căile de atac, operatorii economici din întreaga 
UE au acces la proceduri rapide și eficace pentru căile de atac în cazurile în care consideră 
că atribuirea contractelor a fost efectuată prin încălcarea directivelor privind achizițiile 
publice.  
 
Cu toate acestea, Proiectul cuprinde propuneri de modificare şi completare care exced 
Directivelor de Remedii, dar mai ales care reintroduc instituţii juridice care au fost abrogate 
odată cu adoptarea noului pachet legislativ în domeniu.  

 

Considerăm imperios necesară revizuirea Proiectului conform observaţiilor de mai jos, 
ţinând cont totodată şi de argumentele prezentate.  

1. În ceea ce priveşte (re)introducerea cauţiunii (anterior reglementată la nivelul OUG 
34/20016 ca garanţie de bună conduită), considerăm că legiuitorul nu ţine cont de 
următoarele aspecte: 
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- lipsa relevanţei şi utilităţii unei astfel de garanţii în condiţiile în care existenţa sa în 
reglementarea anterioară (OUG 34/2006) nu a determinat o scădere semnificativă a 
numărului de contestaţii formulate, prezumat, în mod abuziv şi nici nu a modificat 
rata contestaţiilor admise versus cele respinse. Studiile au arătat adesea că, în ceea 
ce priveşte România, numărul mare de contestaţii nu a condus în mod automat la 
concluzia că acestea sunt şi abuziv formulate din moment ce rata lor de admitere a 
fost în continuare mare, ceea ce a demonstrat în cele din urmă fiind deficienţele 
majore din domeniu.  
 
Conform studiului efectuat de Comisia Europeană1, la data acestuia, în cazul 
României, taxele de acces la căile de atac erau considerate cele mai mari din 
Europa în cazul contractelor cu valori mari, în special raportat la cuantumul garanţiei 
de bună conduită.  
 

- instituirea cauţiunii pentru introducerea contestaţiei în faţa CNSC / instanţei 
judecătoreşti în condiţiile stabilite prin Proiect nu ţine cont de faptul că, anterior, 
Curtea de Justiţiei a Uniunii Europene s-a pronunţat în sensul că2 Articolul 1 
alineatele (1)-(3) din Directiva 89/665/CEE (…) și articolul 1 alineatele (1)-(3) din 
Directiva 92/13/CEE (…), citite în lumina articolului 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, trebuie să fie interpretate în sensul că nu se 
opun unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiile principale, care 
condiționează admisibilitatea oricărei căi de atac împotriva unui act al autorității 
contractante de obligația reclamantului de a constitui garanția de bună conduită pe 
care o prevede în beneficiul autorității contractante, din moment ce această 
garanție trebuie să îi fie restituită reclamantului indiferent de soluția 
pronunțată în calea de atac.  
 
Or, în condiţiile în care Proiectul condiţionează restituirea cauţiunii de lipsa unei 
cereri pentru plata de despăgubiri formulată de către autoritatea contractantă, 
respectiv cauțiunea se restituie de îndată dacă autoritatea contractantă declară în 
mod expres că nu urmărește obligarea celui care a depus-o la despăgubiri pentru 
prejudiciile cauzate prin încuviințarea măsurii pentru care aceasta s-a depus, soluţia 
legislativă este disproporţionată având în vedere condiţionarea restituirii garanţiei de 
exprimarea unei intenţii de către autoritatea contractantă (asimilabilă unei condiţii 
potestative) şi conduce astfel la limitarea dreptului constituţional la justiţie.  
 

- Directivele de Remedii nu instituie condiţii financiare pentru promovarea căilor de 

atac în ceea ce priveşte contractele de achiziţie publică / sectoriale / concesiune. 

Eficienţa şi efectivitatea accesului la calea de atac este serios afectată de 

introducerea cauţiunii ca şi condiţie de promovare a respectivei căi de atac.  

 
De asemenea, prevederile legale ale art. 611 alin. (7 – 9) propuse spre adoptare sunt 
neclare în ceea ce priveşte condiţiile reţinerii cauţiunii de către autoritatea contractantă şi 
promovării de către aceasta a unei acţiuni pentru plata despăgubirii, respectiv condiţiile 
/termenul de restituire a cauţiunii în cazul în care cererea de plată a unei despăgubiri ar fi 
respinsă. Este în egală măsură neclar şi care este termenul aplicabil în ceea ce priveşte 
promovarea cererii pentru plata despăgubirii în condiţiile în care propunerea de completare 
a art. 53 cu alin. (8) se referă la un termen de 1 an de la nașterea dreptului pentru acțiunile 
privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii 
de atribuire, în timp ce art. 611 alin. (8) prevede un termen de 30 zile de la data rămânerii 
definitive a hotărârii asupra plângerii.   
Conform Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente și 
posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate și eficiență legislativă.  
Apreciem că scopul urmărit de legiuitor ar putea fi atins şi în absenţa obligaţiei de 
constituire a cauţiunii, autoritatea contractantă putând să solicite eventuale despăgubiri pe 

                                            
1
 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7f460be2-f8b5-4f22-91ce-36376cb29a04  

2
 Cauzele conexate C‑ 439/14 și C‑ 488/14. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7f460be2-f8b5-4f22-91ce-36376cb29a04


  
cale separată, iar nu în mod necesar prin reţinerea cauţiunii. În măsura în care se trece 
peste acest argument, trebuie ţinut cont de faptul că restituirea cauţiunii nu poate şi nu 
trebuie să fie la aprecierea autorităţii contractante, ci trebuie să fie restituită de îndată ce 
hotărârea privind soluţionarea plângerii a rămas definitivă, orice altă soluţie legislativă fiind 
contrară Directivelor de Remedii şi jurisprudenţei CJUE.  
 

1. În ceea ce priveşte posibilitatea autorităţii contractante de a încheia contractul după 

soluţionarea contestaţiei de către CNSC / instanţă   

Conform Proiectului (art. 582), „în situația în care autoritatea contractantă a încheiat acordul 
–cadru / contractul de achiziție cu respectarea deciziei Consiliului sau a hotărârii judiciare 
de soluționare în primă instanță a contestației, eventualele despăgubiri stabilite de către 
instanță, în conformitate cu prevederile prezentei  secțiuni,  în  sarcina  autorității  
contractante  vor  putea  fi  suportate  de  către  Ministerul Finanțelor Publice;”. 
 
La nivelul declaraţiilor membrilor Guvernului în media3, înţelegem că se are în vedere ca 
după parcurgerea căii de atac a contestaţiei (fie în faţa CNSC, fie în faţa instanţei), 
autoritatea contractantă să aibă dreptul de a încheia acordul-cadru / contractul de achiziţie 
publică, iar, în măsura în care într-o eventuala plângere a operatorului economic împotriva 
deciziei CNSC/instanţei este admisă, acesta are la îndemână exclusiv solicitarea 
despăgubirilor.  
 
Cu toate acestea, nici prevederea legală mai sus menţionată şi nici alte prevederi ale 
Proiectului nu reflectă o astfel de intenţie a legiuitorului. Efectele juridice ale prevederii 
legale menţionate trebuie să fie clare, previzibile şi să poată fi deduse ca atare, iar nu pe 
cale de interpretare. În acest sens, art. 36 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 impune ca „Actele 
normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar 
și precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de 
ortografie”. 
 
Potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (cauzele Facini Dori v 
Recre, 1994, Foto Frost v Hauptzollant Lübeck. Ost, 1987), principiul încrederii legitime 
impune ca legislaţia să fie clară şi predictibilă, unitară şi coerentă. 
 

2. În ceea ce priveşte necorelarea între diferitele prevederi ale Proiectului şi cele ale 

Legii nr. 101/2016  

Remarcăm că deşi art. 9 alin. (4) din Legea nr. 101/2016 stabileşte că „autoritatea 
contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei 
Consiliului privind soluționarea contestației și cu respectarea termenului de așteptare 
prevăzut pentru încheierea lui”, totuşi, prin Proiect se propune introducerea art. 601 care 
conţine aceeaşi prevedere. 
De asemenea, deşi autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după 
comunicarea deciziei CNSC sau a instanţei, după caz, şi cu respectarea termenului de 
aşteptare prevăzut pentru încheierea lui, cu toate acestea, prin propunerea de 
reglementare a noului alin. (4) al art. 59 se stabileşte că „formularea unei contestații nu 
suspendă  termenul legal de așteptare pentru încheierea acordului-cadru/contractului”, 
această nouă prevedere putând da naştere unor interpretări diferite, fiind în contradicţie cu 
art. 9 alin. (4) şi, respectiv, art. 49 alin. (6) din Legea nr. 101/2016.  
 
Cu stima, 
Laurențiu Plosceanu 
Președinte 
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  https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22413334-guvernul-schimba-regulile-privind-achizitiile-publice-firmele-

care-contesta-licitatiile-putea-primi-despagubiri.htm 

 


