
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 
                  
                                       CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                      SENAT                                                               
                                               
Comisia pentru politică  economică,              Comisia juridică,                                   Comisia  economică,           Comisia juridică, de numiri,               
          reformă  şi privatizare                    de disciplină şi imunităţi                               industrii şi servicii           disciplină, imunităţi şi validări 
  Nr. 21/190                                                          Nr.31/302                                                 Nr.XX/                                  Nr.XIX/253 
 
                         Bucureşti, 

                      07.06.2011                                         
 

RAPORT COMUN 
asupra 

Raportului de activitate pe anul 2010 al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  

 
          În conformitate cu prevederile art. 9 şi art.10 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, cu modificările ulterioare,  şi ale art. 259 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din Camerei Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat, au fost sesizate de către Birourile 
permanente ale celor două Camere cu Raportul de activitate pe anul 2010 al Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor. 
            Potrivit dispoziţiilor art. 12 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cele patru 
Comisii întrunite în şedinţa comună din data de 7 iunie 2011, au analizat Raportul de activitate pe anul 2010 al Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prezentat de preşedintele C.N.S.C., domnul Bogdan Lehel Lorand.  
          Cu prilejul dezbaterilor, membrii  celor patru Comisii au constatat următoarele: 
          În desfăşurarea activităţii sale, C.N.S.C. asigură aplicarea coerentă a legislaţiei în vigoare, conform principiilor de drept: 
legalitate, celeritate, contradictorialitate şi dreptul la apărare.  
          Din punctul de vedere al structurii organizatorice, în cursul anului 2010 C.N.S.C. a funcţionat cu un număr de 29 de 
consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice, ceea ce a reprezentat numai 87,88% din numărul 
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consilierilor de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice aflaţi în schema de personal a instituţiei. Analizând 
obiectul celor 7.867 contestaţii (dosare) formulate de operatorii economici şi înregistrate la C.N.S.C. în anul 2010, a rezultat 
că un număr de 3.018 (38,363%) au vizat documentaţiile de atribuire, iar 4.849 (61,637%) rezultatul procedurii. În primul 
semestru al anului 2010, din cele 4.198 contestaţii formulate de operatorii economici şi înregistrate la C.N.S.C., un număr de 
1.520 (36,217%) au vizat documentaţia de atribuire, iar 2.678 (63,783%) rezultatul procedurii de achiziţie publică. În cel de-al 
doilea semestru al anului 2010, din cele 3.669 contestaţii formulate de operatorii economici şi înregistrate la C.N.S.C., 1.498 
(40,829%) au vizat documentaţia de atribuire şi 2.171 (59,171%) rezultatul procedurii. 
          Din punct de vedere valoric, suma totală estimată a procedurilor în care C.N.S.C. a emis decizii de admitere a 
contestaţiilor formulate de operatorii economici în anul 2010 a fost de 39.924.832.993,83 RON. Exprimată în monedă unică 
europeană, valoarea totală estimată a procedurilor în care au fost emise decizii de admitere a contestaţiilor de către C.N.S.C. în 
anul 2010 a fost de 9.483.558.515,364 EURO, iar exprimată în monedă SUA de 12.563.275.431,521 USD. Între numărul 
procedurilor iniţiate în S.E.A.P. şi valoarea totală estimată a procedurilor iniţiate pe platforma electronică utilizată în procesul 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică în anii 2009 si 2010, s-a observat că în 2010 deşi numărul procedurilor iniţiate a 
scăzut anul trecut comparativ cu anul anterior cu 10.680 proceduri, totuşi valoarea totală estimată a procedurilor iniţiate a 
crescut cu 6.000.859.144,05 RON. Din valoarea totală estimată a procedurilor în care C.N.S.C. a emise decizii de admitere a 
contestaţiilor, cea a procedurilor anulate a fost de 11.481.214.583,95 RON, iar cea a procedurilor în care s-au dispus măsuri de 
remediere s-a ridicat la 28.443.618.409,88 RON.  
             Preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a răspuns întrebărilor membrilor celor patru Comisii 
şi a expus o serie de probleme cu care se confruntă această instituţie.  

După încheierea dezbaterilor a fost supusă la vot propunerea de întocmire a unui raport favorabil asupra Raportului de 
activitate pe anul 2010 al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.  

În urma exprimării votului, membrii celor patru Comisii au aprobat această propunere şi au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să înainteze Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului propunerea de aprobare a Raportul de 
activitate pe anul 2010 al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 
 
 
 
         PREŞEDINTE,                          PREŞEDINTE,                                                       PREŞEDINTE,                               PREŞEDINTE,               
              Deputat                                       Deputat                                                                     Senator                                             Senator                
        Mihai TUDOSE                  Daniel BUDA                                          Varujan VOSGANIAN                          Toni Greblă  
 

http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=ed76058c-825e-4e89-a434-19b708fe537f
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   BIROURILOR  PERMANENTE 
ALE 

CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 9 şi art. 10 din Regulamentul şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi ale art. 259 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm, 
alăturat, RAPORTUL COMUN de activitate pe anul 2010 al Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor. 
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     Mihai TUDOSE            Daniel BUDA                 Varujan VOSGANIAN                    Toni Greblă  
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