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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 10.10.2005
             Nr.23/152/2005

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2005 privind înfiinţarea
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
transmis comisiei cu adresa nr.P.L.X 383 din 21 septembrie 2005, pentru dezbatere
în procedură de urgenţă.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi
ale art.86 alin.(3) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Dan Ioan Popescu

industrii
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 10.10.2005
             Nr.23/152/2005

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2005 privind înfiinţarea

Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia
pentru industrii şi servicii a fost sesizată, în procedură de urgenţă, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, transmis cu adresa nr.P.L.X 383 din 21 septembrie 2005,
înregistrată la comisie sub nr.23/152 din 21 septembrie 2005.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.86 alin.(3) pct.1 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Proiectul de lege a fost dezbătut şi adoptat de Senat, în calitate de prima Cameră sesizată, în şedinţa din 19
septembrie 2005.

Consiliul Legislativ a avizat proiectul ordonanţei de urgenţă a Guvernului cu avizul nr.805/30.06.2005.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de

disciplină şi imunităţi au avizat favorabil proiectul de lege cu avizele nr.26/370/29.09.2005, respectiv
nr.31/735/21.09.2005.

Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei
publice centrale în subordinea Guvernului şi în coordonarea directă a Primului-ministru.
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Prin ordonanţa de urgenţă se stabilesc funcţiile şi obiectivele generale ale acestei instituţii, conducerea
operativă asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat, un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi
prin decizie a Primului-ministru şi un secretar general numit în condiţiile prevăzute de lege.

Comisia a adus amendamente textului iniţial în sensul alinierii prevederilor cu cele existente în alte ţări
europene în care există deja astfel de instituţii.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat proiectul
de lege în şedinţa din 6 octombrie 2005.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art.52 alin.(2), din partea
Cancelariei Primului-Ministru: domnul Dan Petrescu şi domnul Remus Baciu – secretari de stat şi din partea Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului: domnul Ion Andreica – secretar de stat.

La dezbaterea acestui proiect de lege, din totalul de 23 de deputaţi membri ai comisiei, au fost prezenţi 18
deputaţi, iar raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru industrii şi servicii a hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor,
spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2005 privind
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu amendamente admise şi
respinse.
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I.   A M E N D A M E N T E     A D M I S E

Nr.
crt.

Textul OUG nr.74/2005 Text adoptat de Senat Amendamente
admise

Motivaţia

1. Titlul legii
LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.74/2005

privind înfiinţarea Autorităţii
Naţionale pentru Reglementarea
şi Monitorizarea Achiziţiilor

Publice

Nemodificat

2. Articol unic. – Se aprobă
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.74 din 29 iunie
2005 privind înfiinţarea
Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.572 din 4 iulie 2005,
cu următoarele modificări şi
completări:

Nemodificat
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3. 3 Titlul ordonanţei de urgenţă

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind înfiinţarea Autorităţii

Naţionale pentru Reglementarea
şi Monitorizarea Achiziţiilor

Publice

Nemodificat Nemodificat

4. 4

Art. 1. - (1) Se înfiinţează
Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice, denumită în
continuare Autoritate, ca
instituţie publică independentă,
cu personalitate juridică, organ
de specialitate al administraţiei
publice centrale, în subordinea
Guvernului, cu sediul în
municipiul Bucureşti, prin
reorganizarea Direcţiei de
reglementare şi monitorizare a
achiziţiilor publice din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice
şi a Serviciului achiziţii lucrări
publice al Direcţiei generale
achiziţii în lucrări publice şi
infrastructură rurală din cadrul
Ministerului Transporturilor,

1. La articolul 1, alineatul
(1) va avea următorul
cuprins:
„Art. 1. - (1) Se înfiinţează
Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor
Publice, denumită în
continuare Autoritate, ca
instituţie publică, cu
personalitate juridică, organ
de specialitate al
administraţiei publice
centrale în subordinea
Guvernului, cu sediul în
municipiul Bucureşti, prin
reorganizarea Direcţiei de
reglementare şi monitorizare
a achiziţiilor publice din
cadrul Ministerului Finanţelor
Publice şi a Serviciului
achiziţii lucrări publice al
Direcţiei generale achiziţii în
lucrări publice şi

1. La articolul 1, alineatul
(1) va avea următorul
cuprins:
”Art. 1. - (1) Se înfiinţează
Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor
Publice, denumită în
continuare Autoritate, ca
instituţie publică
independentă, cu
personalitate juridică, organ
de specialitate al
administraţiei publice
centrale, în subordinea
Parlamentului, cu sediul în
municipiul Bucureşti, prin
reorganizarea Direcţiei de
reglementare şi monitorizare
a achiziţiilor publice din
cadrul Ministerului
Finanţelor Publice şi a
Serviciului achiziţii lucrări
publice al Direcţiei generale

Modificarea acestui
articol rezidă din
importanţa
deosebită pe care
această nouă
structură o va avea,
iar subordonarea
faţă de Parlament
este similară altor
ţări europene.Prin
subordonarea faţă
de Parlament se
asigură autonomia
acetei instituţii şi
imparţialitatea
deciziilor.
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Construcţiilor şi Turismului.

(2) Autoritatea se organizează şi
funcţionează sub coordonarea
directă a primului-ministru.

(3) Autoritatea are ca rol
fundamental formularea la nivel
de concepţie, promovarea şi
implementarea politicii în
domeniul achiziţiilor publice.

infrastructură rurală din
cadrul Ministerului
Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului.”

Nemodificat

Nemodificat

achiziţii în lucrări publice şi
infrastructură rurală din
cadrul Ministerului
Transporturilor,
Construcţiilor şi
Turismului.”

Sen.Marius Marinescu – PD
Dep.Dan Ioan Popescu –
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Nemodificat

Nemodificat

5. 5 Art. 2. - În realizarea funcţiilor
sale Autoritatea are, în principal,
următoarele atribuţii:

a) asigurarea unui cadru legal
coerent şi armonizat cu acquis-ul
comunitar în domeniul
achiziţiilor publice;
b) îndeplinirea obligaţiilor

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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corelative derivate din aplicarea
prevederilor directivelor Uniunii
Europene în materie de achiziţii
publice;

c) asigurarea unui canal de
comunicare permanent cu
structurile din cadrul Comisiei
Europene, cu instituţiile publice
corespondente din statele
membre ale Uniunii Europene şi
cu organisme de interes public
naţional;

d) asigurarea unui cadru de
aplicare conformă a legislaţiei în
domeniul achiziţiilor publice;

e) dezvoltarea capacităţii de
implementare la nivelul
autorităţilor contractante.

Nemodificat

2. La articolul 2, litera d) va
avea următorul cuprins:
“d) asigurarea unui cadru
corespunzător de aplicare
conformă a legislaţiei în
domeniul achiziţiilor
publice;“

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

6. Art. 3. - Prin atribuţiile
încredinţate şi prin structura sa
Autoritatea îndeplineşte
următoarele funcţii:
a) de elaborare a strategiei în
domeniul achiziţiilorpublice, în

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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conformitate cu cerinţele acquis-
ului comunitar;

b) de reglementare a cadrului
legal referitor la aplicarea
procedurilor pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică;

c) de monitorizare, evaluare şi
control al modului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică;

d) de reprezentare a României în
cadrul comitetelor consultative,
grupurilor de lucru şi al reţelelor
de comunicare, organizate de
Comisia Europeană;

e) de consiliere metodologică a
autorităţilor contractante în
procesul de atribuire a
contractelor de achiziţie
publică,cu rol de suport în
aplicarea corectă a legislaţiei în
acest domeniu;

f) de iniţiere/susţinere a
proiectelor sau acţiunilor de
instruire a personalului implicat
în activităţi specifice achiziţiilor

3. La articolul 3, litera b) va
avea următorul cuprins:
“b) de reglementare a
procedurilor pentru atribuirea
contractelor de achiziţie
publică; “

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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publice, cu rol de suport în
dezvoltarea capacităţii de
implementare a legislaţiei la
nivelul autorităţilor contractante.

7. 

Art. 4. - Conducerea operativă şi
coordonarea întregii activităţi a
Autorităţii sunt asigurate de un
preşedinte, cu rang de secretar de
stat, un vicepreşedinte, cu rang
de subsecretar de stat, numiţi
prin decizie a primului-
ministru, precum şi de un
secretar general numit în
condiţiile legii.

Nemodificat

4. Articolul 4 se modifică şi
va avea următorul
cuprins:
“Art. 4. - Conducerea
operativă şi coordonarea
întregii activităţi a
Autorităţii sunt asigurate de
un preşedinte, cu rang de
secretar de stat, numit de
Parlament, pe baza
raportului comun, întocmit
de comisiile juridice ale
Camerei Deputaţilor şi
Senatului. Preşedintele
Autorităţii va avea
calitatea de ordonator
principal de credite. “

Sen.Marius Marinescu - PD
Dep.Dan Ioan Popescu –
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Ioan Bivolaru – PSD

În conformitate cu
Strategia de
reformă a
sistemului
achiziţiilor publice
2005 – 2007 şi cu
Planul de acţiune
pentru
implementarea
Strategiei de
reformă a
sistemului
achiziţiilor publice
2005 – 2007,
adoptate de
Guvern, şi ţinând
cont de
angajamentele
României asumate
faţă de U.E.,
Autoritatea va fi
singura structură
instituţională din
România cu



9

0 1 2 3 4
competenţe în
domeniul
achiziţiilor publice.
Acest rol nu poate
fi asigurat în
condiţii optime
decât prin
asigurarea unui
nivel de decizie
corespunzător în
cadrul conducerii
Autorităţii.
Calitatea de
ordonator principal
de credite trebuie
să revină
preşedintelui pentru
a se evita apariţia
unor eventuale
conflicte de
interese în
coordonarea
activităţii
Autorităţii.

8. 

Art. 5. - (1) În exercitarea
prerogativelor ce îi revin
preşedintele Autorităţii emite
ordine şi instrucţiuni.

Nemodificat

5. Art.5 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
“Art. 5. - (1) În exercitarea
prerogativelor ce îi revin
preşedintele Autorităţii
emite ordine, decizii şi

Conform legislaţiei,
preşedintele unei
autorităţi naţionale
poate emite cele
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(2) Ordinele şi instrucţiunile cu
caracter normativ se publică în
Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Nemodificat

instrucţiuni.

(2) Ordinele Preşedintelui
Autorităţii au caracter
normativ în domeniul
achiziţiilor publice şi se
publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I. “

Sen.Marius Marinescu - PD
Dep. Dan Ioan Popescu –
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Ioan Bivolaru – PSD

trei tipuri de acte
normative, care, în
funcţie de
importanţă, se
publică în publicaţii
oficiale.

9. 

  ______ ______

6. După articolul 5, se
introduce un articol nou,
art.51 cu următorul
cuprins:
“Art.51. – Mandatul
preşedintelui are o
perioadă de 5 ani.
Preşedintele poate fi
reinvestit cel mult o
singură dată. După
expirarea mandatului,
preşedintele va fi menţinut
în funcţie până la numirea
succesorului”.

Sen.Marius Marinescu - PD

Pentru a putea
asigura un grad
ridicat de
independenţă şi
obiectivitate
precum şi pentru a
asigura buna
desfăşurare a
activităţii
Autorităţii,
preşedintele trebuie
să aibă un mandat
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Dep.Dan Ioan Popescu –
PSD
Dep. Aurelia Vasile – PSD
Dep. Ioan Bivolaru – PSD

pe o perioadă de
timp predefinită
care să nu fie
influenţată de
schimbările în plan
politic.

10. Art. 6. - (1) Organizarea şi
funcţionarea Autorităţii se
stabilesc prin hotărâre a
Guvernului, în termen de 90 de
zile de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Autoritatea îşi începe
activitatea în luna octombrie
2005, nucleul acesteia fiind
constituit din Direcţia de
reglementare şi monitorizare a
achiziţiilor publice din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice
şi din Serviciul achiziţii lucrări
publice al Direcţiei generale
achiziţii în lucrări publice şi
infrastructură rurală din cadrul
Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului.

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

11. Art. 7. - În termen de 30 de zile
de la data intrării în vigoare a

Nemodificat Nemodificat
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prezentei ordonanţe de urgenţă,
Ministerul Finanţelor Publice şi
Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului
prezintă spre aprobare
propunerile de modificare a
hotărârilor Guvernului privind
organizarea şi funcţionarea
acestora.

12. Art. 8. - (1) Protocoalele de
predare-preluare se încheie în
termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă şi cuprind
prevederile bugetare, execuţia
bugetară până la data preluării şi
structurile de personal preluate.

(2) Se autorizează Ministerul
Finanţelor Publice să introducă
modificările în structura
bugetului de stat pe anul 2005
corespunzător prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă,
la propunerea ordonatorilor
principali de credite, pe baza
protocoalelor de predare-
preluare.

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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13. 

Art. 9. - (1) Personalul
Autorităţii face parte din
categoria funcţionarilor publici.

(2) Salarizarea personalului
Autorităţii se face înconformitate
cu prevederile legale aplicabile
sectorului bugetar.

4. La articolul 9, alineatul
(1) va avea următorul
cuprins:
„Art. 9. - (1) Personalul de
specialitate al Autorităţii,
cu excepţia preşedintelui şi
vicepreşedintelui, face parte
din categoria funcţionarilor
publici.“

Nemodificat

Nemodificat (devine pct.7)

14. Art. 10. - Finanţarea cheltuielilor
curente şi de capital ale
Autorităţii se asigură din venituri
proprii şi din subvenţii acordate
de la bugetul de stat prin
Cancelaria Primului-Ministru.

Nemodificat

15. Art. 11. - Pentru funcţionarea
Autorităţii, Guvernul va
transmite în administrarea
acesteia un imobil din domeniul
public sau privat al statului.

Nemodificat Nemodificat
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16. Art. 12. - La articolul 3 alineatul

(1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 11/2004 privind
stabilirea unor măsuri de
reorganizare în cadrul
administraţiei publice centrale,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.266 din 25
martie 2004, aprobată cu
modificări şi completări prin
Legea nr. 228/2004, cu
modificările şi completările
ulterioare, după litera g) se
introduce o nouă literă, litera h),
cu următorul cuprins:

"h) Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice, organ de
specialitate al administraţiei
publice centrale, cu personalitate
juridică, în subordinea
Guvernului".

Nemodificat Nemodificat



15

II.   A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E

Nr.
crt.

Textul OUG nr.74/2005 Text adoptat de Senat Amendamente respinse
Autorul

Motivaţia
susţinerii/respingerii

Camera
decizională

0 1 2 3 4 5

1.

Art. 2. - În realizarea
funcţiilor sale Autoritatea
are, în principal,
următoarele atribuţii:

a) asigurarea unui cadru
legal coerent şi armonizat
cu acquis-ul comunitar în
domeniul achiziţiilor
publice;

b) îndeplinirea obligaţiilor
corelative derivate din
aplicarea prevederilor
directivelor Uniunii
Europene în materie de
achiziţii publice;

c) asigurarea unui canal de
comunicare permanent cu
structurile    din    cadrul

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Art 2 se modifica si va
avea următorul conţinut:
„Art. 2 In derularea
activităţii sale,
Autoritatea are
următoarele obiective
principale:

a) asigurarea unui cadru
legal coerent si armonizat
cu acquis-ul comunitar in
domeniul achiziţiilor
publice;

b) îndeplinirea obligaţiilor
corelative derivate din
aplicarea prevederilor
Directivelor Uniunii
Europene in materie de
achiziţii publice;

c) asigurarea unui canal de
comunicare permanent cu
structurile     din     cadrul

Motivaţia susţinerii:
Enumerarea de la
literele a) – e) vizează
obiectivele
Autorităţii, atribuţiile
urmând a fi detaliate
concret la nivel de
direcţii/
compartimente, prin
regulamentul de
organizare şi
funcţionare.

Motivaţia respingerii:
În absenţa autorului
amendamentelor,
comisia a dezbătut şi
admis un alt
amendament.

Camera
Deputaţilor
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Comisiei Europene, cu
instituţiile publice
corespondente din statele
membre ale Uniunii
Europene şi cu
organisme de interes
public naţional;

d) asigurarea unui cadru
de aplicare conformă a
legislaţiei în domeniul
achiziţiilor publice;

e) dezvoltarea capacităţii
de implementare la
nivelul autorităţilor
contractante.

2. La articolul 2,
litera d) va avea
următorul cuprins:
“d) asigurarea unui
cadru corespunzător de
aplicare conformă a
legislaţiei în domeniul
achiziţiilor publice; “

Nemodificat

Comisiei Europene, cu
instituţiile publice
corespondente din statele
membre ale Uniunii
Europene si cu organisme
de interes public naţional;

d) asigurarea unui cadru
corespunzator de aplicare
a legislatiei in domeniul
achizitiilor publice;

e) dezvoltarea capacitatii
de implementare la nivelul
autoritatilor contractante.”

Dep.Cornel Ştirbeţ – PNL

2. 

Art. 3. - Prin atribuţiile
încredinţate şi prin
structura sa Autoritatea
îndeplineşte următoarele
funcţii:

Nemodificat

Art 3 se modifică si va
avea următorul conţinut:
Art. 3 Pentru
îndeplinirea obiectivelor
stabilite, Autoritatea
îndeplineşte următoarele
funcţii:

Motivaţia susţinerii:
Se asigura corelatia
cu modificarea de la
art. 2.

Camera
Deputaţilor
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a) de elaborare a
strategiei în domeniul
achiziţiilorpublice, în
conformitate cu cerinţele
acquis-ului comunitar;

b) de reglementare a
cadrului legal referitor la
aplicarea procedurilor
pentru atribuirea
contractelor de achiziţie
publică;

c) de monitorizare,
evaluare şi control al
modului de atribuire a
contractelor de achiziţie
publică;

d) de reprezentare a
României în cadrul
comitetelor consultative,
grupurilor de lucru şi al
reţelelor de comunicare,
organizate de Comisia
Europeană;

e) de consiliere
metodologică a

Nemodificat

3. La articolul 3,
litera b) va avea
următorul cuprins:
“b) de reglementare a
procedurilor pentru
atribuirea contractelor
de achiziţie publică; “

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

a)  de elaborare a strategiei
in domeniul achizitiilor
publice, in conformitate cu
cerintele acquis-ului
comunitar;

b) de reglementare a
procedurilor aplicate
pentru atribuirea
contractelor de achiziţie
publică;

c) de monitorizare,
evaluare si control a
modului de atribuire a
contractelor de achiziţie
publică;

d) de reprezentare a
Romaniei in cadrul
comitetelor consultative,
grupurilor de lucru si
retelelor de comunicare,
organizate de catre
Comisia Europeana;
e) de consiliere
metodologica a

Motivaţia respingerii:
În absenţa autorului
amendamentelor,
comisia a dezbătut şi
admis un alt
amendament.
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autorităţilor
contractanteîn procesul
de atribuire a
contractelor de achiziţie
publică,cu rol de suport
în aplicarea corectă a
legislaţiei în acest
domeniu;

f) de iniţiere/susţinere a
proiectelor sau acţiunilor
deinstruire a personalului
implicat în activităţi
specificeachiziţiilor
publice, cu rol de suport
în dezvoltarea capacităţii
de implementare a
legislaţiei la nivelul
autorităţilor contractante.

Nemodificat

autoritatilor contractante
in procesul de atribuire a
contractelor de achizitie
publica, cu rol de suport în
aplicarea corectă a
legislaţiei în acest
domeniu;

f) de initiere/sustinere
a proiectelor sau acţiunilor
de instruire a personalului
implicat în activităţi
specifice achiziţiilor
publice, cu rol de suport in
dezvoltarea capacitatii de
implementare a legislatiei
la nivelul autoritatilor
contractante.”

Dep.Cornel Ştirbeţ – PNL

3. 

Art. 4. - Conducerea
operativă şi coordonarea
întregii activităţi a
Autorităţii sunt asigurate
de un preşedinte, cu rang
de secretar de stat, un
vicepreşedinte, cu rang

Nemodificat

Art 4 se modifică si va
avea urmatorul continut:
"Art. 4 Conducerea
operativa si coordonarea
intregii activitati a
Autoritatii sunt asigurate
de un presedinte, cu rang
de secretar de stat, un
vicepresedinte cu rang de

Motivaţia susţinerii:
In conformitate cu
Strategia de reforma a
sistemului achizitiilor
publice 2005 – 2007
si cu Planul de
actiune pentru
implementarea

Camera
Deputaţilor
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de subsecretar de stat,
numiţi prin decizie a
primului-ministru,
precum şi de un secretar
general numit în
condiţiile legii.

sub-secretar de stat, numiti
prin decizie de Primul-
ministru, precum si de un
secretar general numit in
conditiile legii si care va
avea calitatea de
ordonator de credite.”

Dep.Cornel Ştirbeţ – PNL

Strategiei de reforma
a sistemului
achizitiilor publice
2005 – 2007
Adoptate de Guvern
si tinand cont de
angajamentele
Romaniei asumate
fata de U.E.,
Autoritatea va fi
singura structura
institutionala din
Romania cu
competente in
domeniul achizitiilor
publice.
Acest rol nu poate fi
asigurat in conditii
optime decat prin
asigurarea unui nivel
de decizie
corespunzator in
cadrul Executivului.
- calitatea de
Ordonator Prinicpal
de Credite trebuie sa
revina Secretarului
Genral pentru a se
evita aparitia unor
eventuale conflicte de
interese in
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coordonarea
activitatii Autoritatii.

Motivaţia respingerii:
În absenţa autorului
amendamentelor,
comisia a dezbătut şi
admis un alt
amendament.

4. 

Art. 5. - (1) În
exercitarea
prerogativelor ce îi revin
preşedintele Autorităţii
emite ordine şi
instrucţiuni.

(2) Ordinele şi
instrucţiunile cu caracter
normativ se publică în
Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Nemodificat

Nemodificat

Art. 5 se renumeroteza
ca art. 9 si va avea
urmatorul continut:
"Art. 9 (1) In exercitarea
prerogativelor ce ii revin,
Presedintele Autoritatii
emite ordine, decizii si
instructiuni.

(2) Ordinele Presedintelui
Autoritatii au caracter
normativ in domeniul
achizitiilor publice si se
publica in Monitorul
Oficial al Romaniei,
Partea I.
(3) Preşedintele
Autoritatii nu poate fi
implicat în nici un fel în

Motivaţia susţinerii:
Pentru a se evita
aparitia unor conflicte
de interese,
presedintele
Autoritatii nu va fi
implicat in nici un fel
de activitati de
conducere
administrativa a
Autoritatii. Acest rol
va reveni exclusiv
Secratrului General.

Motivaţia respingerii:
În absenţa autorului
amendamentelor,
comisia a dezbătut şi

Camera
Deputaţilor
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activitatea de conducere
administrativă a
Autoritatii care implică
semnarea de contracte
cu titlu oneros.”

Dep.Cornel Ştirbeţ – PNL

admis un alt
amendament.

5. Se introduce un nou art.
5 cu urmatorul continut:
„Art. 5 Presedintele si
vice-presedintele sunt
numiti de Primul Ministru,
dintre persoanele eligibile
care indeplinesc in mod
cumulativ, urmatoarele
conditii:
a) au studii superioare;
b) au capacitatea
drepturilor civile;
c) au cunoştiinţe temeinice
privind funcţionarea
sistemului de achiziţii
publice;
d) se bucură de o reputaţie
ireproşabilă;
e) nu au fost condamnati
prin hotarare
judecatoreasca, ramasa
definitiva, la o pedeapsa
privativa de libertare.”

Motivaţia susţinerii:
Criteriile de numire
ale presedintelui
Autoritatii trebuie
explicitate expres
pentru a asigura un
management
corespunzator al
institutiei.

Motivaţia respingerii:
În absenţa autorului
amendamentelor,
comisia a dezbătut şi
admis un alt
amendament.

Camera
Deputaţilor
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Dep.Cornel Ştirbeţ – PNL

6. Art. 6. - (1) Organizarea
şi funcţionarea
Autorităţii se stabilesc
prin hotărâre a
Guvernului, în termen de
90 de zile de la intrarea
în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.

(2) Autoritatea îşi începe
activitatea în luna
octombrie 2005, nucleul
acesteia fiind constituit
din Direcţia de
reglementare şi
monitorizare a
achiziţiilor publice din
cadrul Ministerului
Finanţelor Publice şi din
Serviciul achiziţii lucrări
publice al Direcţiei
generale achiziţii în
lucrări publice şi
infrastructură rurală din
cadrul Ministerului
Transporturilor,
Construcţiilor şi
Turismului.

Nemodificat

Nemodificat

Art.6 se renumerotează
ca art.10.

Dep.Cornel Ştirbeţ – PNL Motivaţia respingerii:
În absenţa autorului
amendamentelor,
comisia a dezbătut şi
admis un alt
amendament.

Camera
Deputaţilor
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7. Se introduce un nou art.

6 cu urmatorul continut:
„Art. 6 (1) Calitatea de
presedinte si vice-
presedinte al Autoritatii
este incompatibila cu
exercitarea oricarei alte
activitati profesionale sau
de consultanta, cu
participare directa sau prin
persoane interpuse, la
conducerea sau
administrarea unor entitati
publice ori private sau cu
detinerea unor alte functii
sau demnitati publice, cu
exceptia activitatii
didactice din invatamantul
superior.
 (2) Presedintele si vice-
presedintele Autoritatii nu
pot face parte dintr-un
partid sau din alta
formatiune politica.”

Dep.Cornel Ştirbeţ – PNL

Motivaţia susţinerii:
- Pentru a se evita
aparitia unor conflicte
de interese, precum si
pentru garantarea
interesului public in
materie de achizitii si
pentru asigurarea
obiectivitatii,
presedintele si vice-
presedintele
Autoritatii, nu vor
putea sa fie implicati
in nici un fel de alte
activitati, cu exceptia
celor didactice.
- In aplicarea
Strategiei de reforma
a sistemului
achizitiilor publice
2005 – 2007 si
respectand Planul de
actiune pentru
implementarea
acesteia adoptata de
Guvern precum si
tinand cont de
angajamentele
Romaniei asumate
fata de U.E.,
Autoritatea va fi

Camera
Deputaţilor
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singura structura
institutionala din
Romania,
independenta,  cu
competente in
domeniul achizitiilor
publice. Acest rol nu
poate fi asigurat in
conditii optime decat
prin eliminarea
oricaror imixtiuni in
activitatea Autoritatii
din mediul politic.

Motivaţia respingerii:
În absenţa autorului
amendamentelor,
comisia a dezbătut şi
admis un alt
amendament.

8. Art. 7. - În termen de 30
de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă,
Ministerul Finanţelor
Publice şi Ministerul
Transporturilor,
Construcţiilor şi
Turismului prezintă spre

Nemodificat Art. 7 se renumeroteaza
ca art. 11

Dep.Cornel Ştirbeţ – PNL

Motivaţia respingerii:
În absenţa autorului
amendamentelor,
comisia a dezbătut şi
admis un alt
amendament.

Camera
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aprobare propunerile de
modificare a hotărârilor
Guvernului privind
organizarea şi
funcţionarea acestora.

9. Se introduce un nou art.
7 cu urmatorul continut:
"Art. 7 Mandatul
preşedintelui si al vice-
presedintelui are o
perioadă de 5 ani.
Presedintele si
vicepresedintele pot fi
reinvestiti cel mult o
singură dată. După
expirarea mandatului,
preşedintele si vice-
presedintele vor fi
menţinuti în funcţie până
la numirea unor
succesori."

Dep.Cornel Ştirbeţ – PNL

Motivaţia susţinerii:
- Pentru a putea
asigura un grad
ridicat de
independenta si
obiectivitate precum
si pentru a asigura
buna desfasurare a
activitatii Autoritati,
presedintele si vice-
presedintele trebuie
sa aibe un mandat pe
o perioada de timp
predefinita care sa nu
fie influentat de
schimbarile in plan
politic.

Motivaţia respingerii:
În absenţa autorului
amendamentelor,
comisia a dezbătut şi
admis un alt

Camera
Deputaţilor
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amendament.

10. Art. 8. - (1) Protocoalele
de predare-preluare se
încheie în termen de 30
de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă şi
cuprind prevederile
bugetare, execuţia
bugetară până la data
preluării şi structurile de
personal preluate.

(2) Se autorizează
Ministerul Finanţelor
Publice să introducă
modificările în structura
bugetului de stat pe anul
2005 corespunzător
prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă, la
propunerea ordonatorilor
principali de credite, pe
baza protocoalelor de
predare-preluare.

Nemodificat

Nemodificat

Art. 8 se renumeroteaza
ca art. 12

Dep.Cornel Ştirbeţ – PNL

Motivaţia respingerii:
În absenţa autorului
amendamentelor,
comisia a dezbătut şi
admis un alt
amendament.

Camera
Deputaţilor

11. Se introduce un nou art.
8 cu urmatorul continut:
"Art. 8 (1) Mandatul
presedintelui si al vice-

Motivaţia susţinerii:
- Avand in vedere
gradul ridicat de
independenta al

Camera
Deputaţilor
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presedintelui inceteaza:
a) la expirarea duratei;
b) prin demisie;
c) prin deces:
d) prin imposibilitate de
exercitare a mandatului pe
o perioada mai mare de 6
luni consecutiv, cu
exceptia cazurilor
prevazute de lege;
e) la survenirea unei
incompatibilitati in
conditiile prevazute la art.
6.
f) prin revocare, pentru
incalcarea legislatiei in
vigoare privind domeniul
achizitiilor publice sau
pentru o condamnare, prin
hotarare judecatoreasca
ramasa definitiva, la o
pedeapsa privativa de
libertate.
g) prin revocare, pentru
neindeplinirea
corespunzatoare a
atributiilor si/sau functiilor
prevazute la art. 2 si 3.
(2) In cazurile prevazute la
alin. (1) lit. f si g,
mandatul presedintelui si

Autoritatii si pentru
evitarea aparitiei
eventualelor cazuri de
abuz de putere ori a
arbitrariului, trebuie
introduse in lege
mecanisme de control
prin care sa se asigure
un management
corespunzator al
institutiei.

Motivaţia respingerii:
În absenţa autorului
amendamentelor,
comisia a dezbătut şi
admis un alt
amendament.
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al vice-presedintelui se
revoca prin decizia
Primului Ministru.
(3) Presedintele si vice-
presedintele sunt
suspendati de drept pe
durata cercetarii penale."

Dep.Cornel Ştirbeţ – PNL

12. 

Art. 9. - (1) Personalul
Autorităţii face parte din
categoria funcţionarilor
publici.

(2) Salarizarea
personalului Autorităţii
se face înconformitate cu
prevederile legale
aplicabile sectorului
bugetar.

4. La articolul 9,
alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
„Art. 9. - (1)
Personalul de
specialitate al
Autorităţii, cu excepţia
preşedintelui şi
vicepreşedintelui, face
parte din categoria
funcţionarilor publici.“

Nemodificat

Art. 9 se renumeroteaza
ca art. 13 si va avea
urmatorul continut:
“Art. 13 - (1) Personalul
de specialitate al
Autoritatii face parte din
categoria functionarilor
publici pana la data de
31 decembrie 2006.

(2) Pe perioada
prevazuta la alin. (1),
salarizarea personalului
Autoritatii se face in
conformitate cu
prevederile legale in
vigoare aplicabile

Motivaţia susţinerii:
 Avand in vedere
importanta activitatii
Autoritatii in procesul
de cheltuire al
fondurilor publice,
precum si Strategia
de lupta impotriva
coruptiei adoptata de
Guvern, este imperios
necesar ca personalul
Autoritatii sa fie
remunerat
corespunzator astfel
incat sa se evite
aparitia unor
eventuale acte de
coruptie in interiorul

Camera
Deputaţilor
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personalului din
aparatul de lucru al
Guvernului.”

Dep.Cornel Ştirbeţ – PNL

Autoritatii.

Motivaţia respingerii:
În absenţa autorului
amendamentelor,
comisia a dezbătut şi
admis un alt
amendament.

13. Art. 10. - Finanţarea
cheltuielilor curente şi de
capital ale Autorităţii se
asigură din venituri
proprii şi din subvenţii
acordate de la bugetul de
stat prin Cancelaria
Primului-Ministru.

Nemodificat Art. 10 se renumeroteaza
ca art. 14 si va avea
urmatorul continut:
„ Art. 14 - (1) Pana la
data de 31 decembrie
2006, finantarea
cheltuielilor curente si de
capital ale Autoritatii se
asigura din venituri proprii
si din subventii acordate
de la bugetul de stat, prin
Cancelaria Primului-
ministru.
(2) De la data de 1
ianuarie 2007, finantarea
cheltuielilor curente si de
capital ale Autoritatii se
asigura integral din
venituri proprii.
(3) Incepand cu data
prevazuta la alin. (2),
personalului de

Motivaţia susţinerii:
Avand in vedere
importanta activitatii
Autoritatii in procesul
de cheltuire al
fondurilor publice,
precum si Strategia
de lupta impotriva
coruptiei adoptata de
Guvern, este imperios
necesar ca personalul
Autoritatii sa fie
remunerat
corespunzator astfel
incat sa se evite
aparitia unor
eventuale acte de
coruptie in interiorul
Autoritatii.

Camera
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specialitate al Autoritatii
nu i se mai aplica
prevederile Legii nr.
188/1999 privind statutul
functionarilor publici, cu
modificarile si
completarile ulterioare,
iar salarizarea acestuia
se face in conformitate
cu reglementarile legale
aplicabile personalului
institutiilor publice
finantate integral din
venituri proprii.”

Dep.Cornel Ştirbeţ – PNL

Motivaţia respingerii:
În absenţa autorului
amendamentelor,
comisia a dezbătut şi
admis un alt
amendament.

14. Art. 11. - Pentru
funcţionarea Autorităţii,
Guvernul va transmite în
administrarea acesteia un
imobil din domeniul
public sau privat al
statului.

Nemodificat Articolul 11 se
renumeroteaza ca art. 16

Dep.Cornel Ştirbeţ – PNL

Motivaţia respingerii:
În absenţa autorului
amendamentelor,
comisia a dezbătut şi
admis un alt
amendament.

Camera
Deputaţilor

15. Art. 12. - La articolul 3
alineatul (1) din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 11/2004

Nemodificat Articolul 12 se
renumeroteaza ca art. 17

Motivaţia respingerii:
În absenţa autorului
amendamentelor,
comisia a dezbătut şi
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privind stabilirea unor
măsuri de reorganizare
în cadrul administraţiei
publice centrale,
publicată în Monitorul
Oficial al României,
Partea I, nr.266 din 25
martie 2004, aprobată cu
modificări şi completări
prin Legea nr. 228/2004,
cu modificările şi
completările ulterioare,
după litera g) se
introduce o nouă literă,
litera h), cu următorul
cuprins:

"h) Autoritatea Naţională
pentru Reglementarea şi
Monitorizarea
Achiziţiilor Publice,
organ de specialitate al
administraţiei publice
centrale, cu personalitate
juridică, în subordinea
Guvernului".

Dep.Cornel Ştirbeţ – PNL admis un alt
amendament.

16. Se introduce un nou
articol 15 cu urmatorul
continut:

Motivaţia susţinerii:
Este necesara

Camera
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„Art. 15 - (1) Veniturile
proprii ale Autoritatii se
constituie din:
a) contributia autoritatilor
contractante, stabilita in
cota procentuala din
valoarea contractelor de
achizitie publica atribuite;
b) sume obtinute in urma
activitatilor de consiliere
metodologica si a
actiunilor de instruire a
personalului implicat in
activitati specifice
achizitiilor publice;
c) sume provenite din
publicarea de brosuri,
cataloage si alte materiale
informative in domeniul
achizitiilor publice;
d) fonduri nerambursabile;
e) alte venituri care se pot
realiza in conditiile legii.
(2) Contributia
autoritatilor
contractante, prevazuta
la alin. (1) lit. a), nu
poate depasi 0,15% din
valoarea contractelor de
achizitie publica
atribuite pe parcursul

precizarea naturii
veniturilor proprii
care vor asigura
functionarea optima a
Autoritatii incepand
cu 1 ianuarie 2007.

Motivaţia respingerii:
În absenţa autorului
amendamentelor,
comisia a dezbătut şi
admis un alt
amendament.
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unui an, iar cuantumul si
procedura de colectare a
acesteia se stabilesc,
pentru fiecare an, prin
ordin al presedintelui
Autoritatii.”

Dep.Cornel Ştirbeţ – PNL

                                PREŞEDINTE,                                                                         SECRETAR,

                             Dan Ioan Popescu                                                                      Aurelia Vasile

Consilier,
Silvia Vlăsceanu
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