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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

Comisia pentru Industrii și Servicii 
 

 
 

București, 22.07.2020 
 Nr. 4c-3/392/2018 

  
 

 
 

          COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI  
  
 DOMNULUI PREȘEDINTE HALICI NICUȘOR  

 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de lege 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2018 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, transmis 

cu adresa nr. P.L.x. 420 din 3 septembrie 2018. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

     

 
 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 
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Original



 

Parlamentul României 
Camera Deputaților 

Comisia pentru Industrii și Servicii 

 

 
    
    

 București, 22.07.2020 
                        Nr. 4c-3/392/2018 

 
 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R   

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului 

Național pentru Achiziții Centralizate 
 
 

În conformitate cu prevederile art.94 și 114 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2018 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, transmis cu adresa nr. 
P.L.x. 420 din 03 septembrie 2018, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/392/2018 din 04 
septembrie 2018. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.533/5.06.2018, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță cu observații și propuneri preluate de inițiator. 

Senatul, în ședința din 3 iulie 2018, a adoptat proiectul de lege. 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia 

pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor, cu avizele nr.4c-6/357 din 12 septembrie 2018, nr.4c-
1/297 din 18 septembrie 2018, respectiv nr.4c-18/144 din 19 septembrie 2018, avizează 
favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui ansamblu 
de măsuri ce vizează înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru 
Achiziții Centralizate (ONAC) ca unitate de achiziții centralizate în sensul prevederilor 
art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.98/2016. Se preconizează ca Oficiul Național pentru 
Achiziții Centralizate să fie instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Finanțelor Publice, finanțată integral de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Finanțelor Publice. Achizițiile publice realizate de ONAC vor viza 
exclusiv produse și servicii cu un nivel ridicat de omogenitate, care sunt necesare unei 
categorii largi de autorități contractante (de exemplu, produse din domeniul IT, hârtie 
tip A3 și A4, mobilier, produse electrotehnice, combustibili pentru parcul auto și 
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birotice). Lista acestor produse și servicii va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, care 
urmează a fi emisă în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de 
urgență. Autoritățile contractante la nivel central vor avea calitatea de utilizatori 
principali (vor achiziționa produsele și serviciile menționate anterior în mod 
obligatoriu prin intermediul ONAC), iar autoritățile contractante la nivel local vor avea 
calitatea de utilizatori secundari (vor avea dreptul, nu și obligația, de a achiziționa 
produsele și serviciile menționate anterior prin intermediul ONAC). 

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 129 alin. (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru industrii și servicii au 
examinat proiectul de lege în ședința online din 21 iulie 2020.  

La lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați din totalul de 20 membri 
ai comisiei. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii  au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2018 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate cu 
amendamente admise prevăzute în anexa nr. 1 și amendamente respinse prevăzute în 
anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport.   

La dezbateri a participat online, în calitate de invitat, din partea Oficiului 
Național pentru Achiziții Centralizate doamna Cornelia Nagy - președinte.  

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale 
art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 

 

 

 

 

 
Șef birou,  Neicu Cristina 
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Anexa nr. 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2018 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate 

 
Nr. 
crt. 

OUG 46/2018 Text Senat Amendamente propuse/autor Motivația 

1.  Titlul Legii 
LEGE 

pentru aprobarea 
Ordonanţei de 

urgenţă a 
Guvernului 
nr.46/2018 

privind înfiinţarea, 
organizarea şi 
funcţionarea 

Oficiului Naţional 
pentru Achiziţii 

Centralizate 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se 
aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.46 din 31 mai 2018 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi 
funcţionarea Oficiului 
Naţional pentru 
Achiziţii Centralizate, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 476 din 8 
iunie 2018. 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.46 din 31 mai 2018 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Oficiului Naţional pentru Achiziţii 
Centralizate, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 476 din 8 iunie 2018, cu 
următoarele modificări și completări: 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, 
Comisia pentru industrii și servicii 

Tehnică legislativă. 

3. Ordonanță de urgență 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate 

 Nemodificat  

4. Capitolul I  Nemodificat  
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Dispoziţii generale 
5. Art. 1 - (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru 

Achiziţii Centralizate ca unitate de achiziţii 
centralizate în sensul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. 
bbb) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
denumit în continuare ONAC, cu sediul în 
municipiul Bucureşti. 
(2) ONAC este instituţie publică cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor 
Publice, finanţată integral de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Finanţelor Publice. 

 Nemodificat  

6. Art. 2 - (1) În înţelesul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
a) acord-cadru centralizat - acordul-cadru prevăzut 
la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, încheiat de 
ONAC în numele şi pentru utilizatori, având ca 
obiect produse şi servicii achiziţionate în sistem 
centralizat; 
b) autoritate contractantă - entitatea prevăzută la art. 
4 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
c) instituţie centrală - autoritate contractantă 
înfiinţată şi organizată ca autoritate şi/sau instituţie 
publică centrală; 
d) procedură de atribuire centralizată - procedură de 
atribuire a acordurilor-cadru centralizate, organizate 
de ONAC, precum şi administrarea de către ONAC a 
unui sistem dinamic de achiziţii având ca obiect 
produse şi servicii achiziţionate în sistem centralizat; 
e) produs şi/sau serviciu achiziţionate în sistem 
centralizat - produsele şi/sau serviciile stabilite prin 
norme metodologice, care fac obiectul acordurilor-
cadru încheiate de ONAC în numele şi pentru 

 Nemodificat  
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utilizatori sau al unui sistem dinamic de achiziţii 
administrat de ONAC în numele şi pentru utilizatori; 
f) utilizator - utilizator principal sau secundar; 
g) utilizator principal - autoritatea contractantă care 
este instituţie centrală, organism de drept public care 
funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub 
autoritatea instituţiei centrale ori în asociere de 
instituţii care cuprinde cel puţin o instituţie centrală 
sau un organism de drept public care funcţionează în 
subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea 
instituţiilor centrale; 
h) utilizator secundar - orice autoritate contractantă 
care nu este utilizator principal, inclusiv entităţile 
care au calitatea de autorităţi contractante conform 
legislaţiei unui alt stat membru al Uniunii Europene. 
(2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează 
cu definiţiile din Legea nr. 98/2016, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi cu cele din 
Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac 
în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

7. Capitolul II 
Rolul, obiectivele şi atribuţiile ONAC 

 Nemodificat  

8. Art. 3 - (1) ONAC este desemnată ca unitate de 
achiziţii centralizate care furnizează următoarele 
activităţi în numele şi pentru utilizatori: 
a) încheierea de acorduri-cadru; 
b) administrarea de sisteme dinamice de achiziţii. 
(2) Acordurile-cadru şi sistemele dinamice de 
achiziţii prevăzute la alin. (1) au ca obiect exclusiv 
produsele şi serviciile achiziţionate în sistem 
centralizat. 

 Art. 3 - (1) Nemodificat 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
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(3) În exercitarea atribuţiilor sale, ONAC acţionează 
în numele şi pentru utilizatori, exercită drepturile şi 
îndeplineşte obligaţiile care revin acestora şi asigură, 
în calitate de parte, reprezentarea în justiţie a 
drepturilor şi intereselor utilizatorilor. 
(4) ONAC desfăşoară şi activităţi de achiziţie 
auxiliare exclusiv în legătură cu activităţile realizate 
de utilizatori având ca obiect produsele şi serviciile 
achiziţionate în sistem centralizat, în condiţiile 
stabilite prin normele metodologice. 
(5) Utilizatorii încheie contracte subsecvente în baza 
acordurilor-cadru semnate de ONAC în nume 
propriu şi pentru aceştia sau contracte de achiziţii în 
cadrul sistemelor dinamice de achiziţii gestionate de 
ONAC, în condiţiile legii. 
(6) La solicitarea utilizatorilor, ONAC poate semna 
acorduri-cadru de lucrări. 

(3) Nemodificat 
 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 
(5) Nemodificat 
 
 
 
 
1. Alineatul (6) al articolului 3 se abrogă: 
(6) se abrogă. 
Autor: Grupurile parlamentare PSD, ALDE, 
Minorități, PNL, Comisia pentru industrii și 
servicii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se abrogă alin.(6) de la acest articol, 
întrucât ONAC nu poate semna 
acorduri-cadru de lucrări, conform 
atribuțiilor conferite de prevederile 
art. 3 alin (1) şi (2) coroborate cu 
prevederile art. 2 alin.(1) lit.d) ale 
acestei ordonanțe, respectiv ONAC a 
fost desemnată ca unitate de achiziții 
centralizate care încheie acorduri 
cadru şi administrează sisteme 
dinamice de achiziţii care au ca obiect 
exclusiv produsele şi serviciile 
achiziţionate în sistem centralizat, în 
numele pentru utilizatori. Menţionăm 
faptul că la art. 18 din ordonanţa de 
urgenţă este prevăzută posibilitatea de 
a ,,prelua derulării procedurilor de 
achiziţii publice şi in alte domenii 
(....),, prin hotărîre de Guvern. 

9. Art. 4 - ONAC are drept scop îndeplinirea 
următoarelor obiective principale: 
 
a) optimizarea condiţiilor şi procesului de achiziţii pe 
bază de criterii economice şi de calitate şi în 
condiţiile asigurării securităţii juridice, prin 
agregarea necesităţilor utilizatorilor; 
 
b) creşterea transparentei şi achiziţiile publice; 

 2. La articolul 4 literele b) și c) se modifică 
și vor avea următorul cuprins: 
a) Nemodificat 
 
 
 
 
 
b) creșterea transparenței în achizițiile publice; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Modificarea art. 4 lit. b) este necesară 
întrucât sintagma  ,, creșterea 
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c) îmbunătăţirea şi profesionalizarea sistemului de 
achiziţii publice; 
 
 
d) asigurarea disponibilităţii produselor şi serviciilor 
achiziţionate în sistem centralizat pentru utilizatori. 

 
 
 
 
c) îmbunătățirea, profesionalizarea și 
eficientizarea sistemului de achiziții publice; 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 
 
d) Nemodificat 

transparenței și achizițiile publice,, se 
înlocuiește cu sintagma ,,creșterea 
transparenței în achizițiile publice,, 
 
 
 
Modificarea art. 4 lit. c) are loc ca 
urmare a faptului că termenul de 
,,profesionalizare,, este impropriu 
folosit întrucât acesta este utilizat, de 
regulă, pregătirii profesionale ale 
personalului din sistemul de achiziții 
publice. 

10. Art. 5 - (1) ONAC are următoarele atribuţii 
principale: 
a) colectarea necesităţilor utilizatorilor în legătură cu 
produsele şi serviciile achiziţionate în sistem 
centralizat; 
b) stabilirea programului anual al achiziţiilor publice 
pentru produsele si serviciile achiziţionate în sistem 
centralizat; 
c) organizarea procedurilor de atribuire centralizate 
şi încheierea acordurilor-cadru centralizate; 
d) punerea la dispoziţia utilizatorilor a acordurilor-
cadru centralizate; 
e) monitorizarea acordurilor-cadru centralizate, 
precum şi exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor utilizatorilor rezultate din acestea în 
situaţiile prevăzute de normele metodologice de 
aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; 
f) participarea în calitate de parte în cadrul 
procedurilor administrativ-jurisdicţionale sau în faţa 
instanţelor de judecată în legătură cu actele sale 
emise în exercitarea atribuţiilor sale; 
g) furnizarea de activităţi de achiziţie auxiliare. 
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, ONAC urmăreşte 
în mod permanent realizarea obiectivelor prevăzute 
la art. 4, având un rol activ în relaţia cu utilizatorii, 
conform normelor metodologice de aplicare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 Nemodificat  
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11. Capitolul III 
Raporturile dintre utilizatori şi ONAC 

 Nemodificat  

12. Secţiunea 1 
Obligaţiile utilizatorilor şi ale ONAC 

 Nemodificat  

13. Art. 6 - (1) Utilizatorii principali au obligaţia de a 
achiziţiona produsele şi serviciile în sistem 
centralizat de către ONAC prin una dintre 
următoarele modalităţi: 
a) prin utilizarea acordurilor-cadru centralizate 
încheiate de ONAC potrivit dispoziţiilor Legii nr. 
98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) prin utilizarea sistemelor dinamice de achiziţii 
administrate de către ONAC în numele şi pentru 
utilizatori, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), 
utilizatorii principali au dreptul de a achiziţiona 
produsele şi serviciile prevăzute la respectivul alineat 
fără utilizarea sistemului centralizat doar în cazul în 
care, la momentul iniţierii achiziţiei, niciunul dintre 
instrumentele prevăzute la alineatul anterior nu poate 
fi utilizat, iar această situaţie a fost confirmată în scris 
de către ONAC în termen de 5 zile lucrătoare de la 
solicitarea utilizatorului. 
(3) În situaţiile în care, în urma aplicării dispoziţiilor 
alin. (2), utilizatorii principali încheie în nume 
propriu acorduri-cadru/contracte de achiziţie publică 
având ca obiect produse şi servicii achiziţionate în 
sistem centralizat, aceştia execută contractele de 
achiziţie publică sau acordurile-cadru respective 
până la încetarea obligaţiilor care decurg din acestea. 
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), 
utilizatorii principali nu au obligaţia de a realiza 
achiziţiile de produse şi servicii achiziţionate în 
sistem centralizat într-una dintre modalităţile 
prevăzute la alin. (1) în cazul în care realizează aceste 
achiziţii: 

 Nemodificat  
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a) într-o altă modalitate exceptată de la aplicarea 
dispoziţiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau prin aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii 
ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată 
cu completări prin Legea nr. 184/2013, cu 
modificările ulterioare; 
b) prin intermediul unei alte unităţi de achiziţii 
centralizate dintr-un alt stat membru al Uniunii 
Europene, potrivit prevederilor art. 46 alin. (1) din 
Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(5) Utilizatorii secundari au dreptul de a achiziţiona 
produsele şi serviciile achiziţionate în sistem 
centralizat de către ONAC. 

14. Art. 7 - (1) Utilizatorii principali au obligaţia de a 
contribui la realizarea activităţilor desfăşurate de 
ONAC prin îndeplinirea obligaţiilor ce le revin 
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 
 
(2) În vederea exercitării atribuţiilor sale, ONAC are 
dreptul de a solicita date şi informaţii 
utilizatorilor, iar utilizatorii principali au 
obligaţia să pună la dispoziţia ONAC datele şi 
informaţiile solicitate în termen de 20 de zile de la 
primirea solicitării.  

 Art. 7 - (1) Nemodificat 
 
 
 
3. La articolul 7 alineatul (2) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
(2) În vederea exercitării atribuțiilor și 
desfășurării activităților sale în legătură cu 
organizarea procedurilor de atribuire 
centralizate, ONAC solicită utilizatorilor 
principali transmiterea datelor și 
informațiilor privind   necesitățile de 
produse și servicii achiziționate în sistem 
centralizat, precum și orice alte date și 
informații necesare în legătură cu acestea, 
potrivit dispozițiilor alin.(1) , în termen de 
10 de zile de la primirea solicitării. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Modificarea art. 7 alin.(2) constă în 
reformularea alineatului prin 
comasarea textului cu cel al art. 8 
alin.(1) din următoarele motive: 
• Solicitarea datelor și 
informațiilor de la utilizatori, de către 
ONAC in temeiul prevederilor art. 7 
alin.(2) și art. 8 alin.(1) din ordonanță 
de urgență s-ar fi realizat în mod 
neunitar datorită termenelor prevăzute 
din cele două articole ceea ce ar fi 
condus la o interpretare eronată în 
aplicarea acestor prevederi de către 
părțile implicate. 
•  reducerea termenului de 
răspuns prevăzut în actul inițial  este 
necesară pentru reducerea perioadei  
de inițiere și de derulare a procedurii 
de atribuire centralizate (însumarea 
termenelor pentru fiecare etapă 
procedurală specifică realizării 
achiziției poate depăși o perioadă mai 
mare de 90 de zile. Perioada ce 
cuprinde etapele de inițiere   
(consultarea pieței, elaborarea 
documentației de atribuire, inițierea și 
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4. La articolul 7 după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (3) cu 
următorul cuprins: 
(3) Utilizatorii principali au obligația de a 
transmite ONAC datele și informațiile 
solicitate, iar responsabilitatea cu privire la 
necesitățile, datele și informațiile transmise 
potrivit alin. (2) revine utilizatorilor. 
Autor: Grupurile parlamentare PSD, ALDE, 
Minorități, PNL, Comisia pentru industrii și 
servicii 

publicarea în SEAP a procedurii de 
atribuire), de evaluare a ofertelor 
(clarificări și răspunsuri la solicitările 
de informații de către ofertanți, 
calificarea ofertelor, evaluarea 
propuneri tehnice și financiare, 
aplicarea criteriului de atribuire, 
analiza documentelor - suport pentru 
îndeplinirea criteriilor de 
calificare/selecție a ofertanților 
declarați câștigători, transmiterea 
comunicărilor), și perioadei de 
depunere și de soluționare a 
contestațiilor/plângerilor în instanță, 
de încheiere a acordurilor cadru între 
ONAC și utilizatorii principali, etc. 

15.  
 
Art. 8 - (1) În vederea desfăşurării activităţilor sale 
în legătură cu organizarea procedurilor de 
atribuire centralizate, ONAC solicită utilizatorilor 
transmiterea necesităţilor de produse şi servicii 
achiziţionate în sistem centralizat, precum şi orice 
alte date şi informaţii necesare în legătură cu 
acestea, iar utilizatorii principali au obligaţia, 
potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. (2), de a transmite 
ONAC datele şi informaţiile solicitate, în termen 
de 30 de zile de la primirea solicitării. 
 
(2) Responsabilitatea cu privire la necesităţi, 
precum si cu privire la datele transmise potrivit 
alin. (1) revine utilizatorilor. 

 5. Articolul 8 se modifică și va avea 
următorul cuprins : 
Art. 8 - (1) În vederea organizării și stabilirii 
elementelor unei proceduri de achiziții 
centralizate, prin excepție de la prevederile 
art. 7, ONAC are dreptul să utilizeze 
estimări proprii fără a lua în considerare, în 
mod exclusiv, necesitățile, datele și 
informațiile transmise de utilizatori. 
 
 
 
 
(2) Estimările ONAC se vor baza pe datele 
și informațiile istorice și/sau statistice 
existente la instituțiile publice de profil sau 
pe date și informații din surse deschise, după 
caz. 

Modificarea alin. (1) și 
(2) ale art. 8  are loc ca 
urmare a motivelor 
invocate la art. 7. 
Introducerea excepției de 
la art.8 este argumentată 
de faptul că pentru 
produse uzuale, 
achiziționate de către 
ONAC,    s-ar reduce în 
mod semnificativ 
termenele necesare 
pentru inițierea și 
organizarea procedurilor 
de atribuire. 
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Autor: Grupurile parlamentare PSD, ALDE, 
Minorități, PNL, Comisia pentru industrii și 
servicii 

16. Secţiunea a 2-a 
Registrul utilizatorilor 

 Nemodificat  

17. Art. 9 - (1) În vederea realizării unei evidenţe unitare 
a utilizatorilor, ONAC înfiinţează şi menţine un 
registru complet al utilizatorilor, denumit în 
continuare Registrul, organizat sub forma unei baze 
de date electronice disponibile pe pagina de internet 
a ONAC. 
(2) Registrul va conţine datele de identificare ale 
tuturor utilizatorilor, inclusiv datele de contact ale 
persoanelor desemnate de fiecare utilizator ca 
responsabilă pentru comunicarea cu ONAC, care 
sunt deţinute/prelucrate cu protejarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale personalelor fizice, în 
special a dreptului la viaţă intimă, familiară şi 
privată. 
(3) Fiecare utilizator principal are obligaţia, până la 
data de 1 noiembrie 2018, să solicite ONAC 
înregistrarea în Registru. 
(4) Utilizatorii secundari au dreptul ca, în orice 
moment, să solicite ONAC înregistrarea în Registru. 
(5) Utilizatorii au obligaţia de a solicita ONAC 
înregistrarea în Registru a modificărilor survenite în 
legătură cu datele de identificare ale acestora, în 
termen de 10 zile de la apariţia modificării. 
(6) ONAC furnizează activităţile de achiziţii 
centralizate şi activităţile de achiziţii auxiliare 
exclusiv în beneficiul utilizatorilor înregistraţi în 
Registru. Neînregistrarea în Registru nu exonerează 
utilizatorii principali de obligaţia prevăzută la art. 6 
alin. (1) şi nu dă dreptul acestora să aplice dispoziţiile 
art. 6 alin. (2). 
(7) Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate 
de către ONAC, în aplicarea prevederilor alin. (1)-

 Nemodificat  
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(6), se realizează conform legislaţiei naţionale în 
vigoare. 

18. Secţiunea a 3-a Dispoziţii referitoare la remediile 
şi căile de atac în legătură cu procedurile de 

atribuire centralizate, acordurile-cadru 
centralizate şi contractele de achiziţie publică 

centralizate 

 Nemodificat  

19. Art. 10 - (1) Contestaţiile împotriva actelor emise de 
ONAC în cadrul sau în legătură cu procedurile de 
atribuire centralizate, inclusiv cererile de suspendare 
a procedurilor de atribuire centralizate, se introduc în 
contradictoriu cu ONAC în calitate de emitent al 
actelor autorităţii contractante. ONAC are calitatea 
de parte în procesele şi cererile privind acordarea 
despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate 
în cadrul procedurilor de atribuire centralizate pentru 
încheierea acordurilor-cadru. 
(2) ONAC reprezintă utilizatorii, iar utilizatorii îşi 
exercită drepturile şi obligaţiile procesuale prin 
intermediul ONAC în cadrul următoarelor procese şi 
cereri: 
a) procesele şi cererile privind anularea sau 
constatarea nulităţii absolute a acordurilor-cadru 
centralizate, inclusiv a contractelor subsecvente 
încheiate de ONAC în temeiul acordurilor-cadru 
centralizate în nume propriu; 
b) procesele şi cererile privind executarea, 
rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a 
acordurilor-cadru centralizate. 
(3) Hotărârile judecătoreşti pronunţate în legătură cu 
procesele şi cererile prevăzute la alin. (2) produc 
efecte în mod direct faţă de ONAC. ONAC are 
dreptul de a pune în executare hotărârile judecătoreşti 
şi, respectiv, obligaţia de a executa hotărârile 
judecătoreşti, inclusiv în ceea ce priveşte plata 
eventualelor sume de bani cu titlu de despăgubiri sau 
cu orice alt titlu, care se asigură din bugetul ONAC. 

 Nemodificat  
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(4) Contestaţiile împotriva actelor autorităţii 
contractante emise de utilizatori în cadrul sau în 
legătură cu procedurile organizate de utilizatori 
pentru atribuirea contractelor subsecvente în temeiul 
acordurilor-cadru centralizate, inclusiv cererile de 
suspendare a procedurilor organizate de utilizatori, se 
introduc în contradictoriu cu utilizatorii în calitate de 
emitenţi ai actelor autorităţii contractante. 
Utilizatorii au calitatea de parte în procesele şi 
cererile privind acordarea despăgubirilor pentru 
repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurilor 
organizate de utilizatori. 
(5) Utilizatorii au calitatea de parte şi îşi exercită 
drepturile şi obligaţiile procesuale în mod direct în 
cadrul următoarelor procese şi cereri: 
a) procesele şi cererile privind executarea 
contractelor de achiziţie publică centralizate în 
legătură cu drepturile şi obligaţiile utilizatorilor care 
rezultă din raporturile individuale constituite între 
fiecare utilizator şi contractant, inclusiv cu privire la 
livrarea produselor sau prestarea serviciilor, recepţia, 
facturarea şi plata acestora şi plata şi încasarea de 
despăgubiri; 
b) procesele şi cererile privind anularea sau 
constatarea nulităţii absolute a contractelor 
subsecvente atribuite de utilizatori în temeiul 
acordurilor-cadru centralizate; 
c) procesele şi cererile privind executarea, 
rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a 
contractelor subsecvente încheiate în temeiul 
acordurilor-cadru centralizate. 
(6) În cazul proceselor şi cererilor prevăzute de 
prezentul articol, sunt aplicabile în mod 
corespunzător dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, republicată, cu 
modificările ulterioare, privind chemarea în garanţie. 
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(7) În vederea respectării dispoziţiilor alin. (1)-(6) se 
aplică corespunzător prevederile Legii nr. 101/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

20. Capitolul IV 
Conducerea, organizarea şi funcţionarea ONAC 

 Nemodificat  

21. Art. 11 - (1) ONAC este condusă de un preşedinte cu 
rang de secretar de stat. 
(2) Preşedintele ONAC este numit prin decizie a 
prim-ministrului României, în baza propunerii 
înaintate de către ministrul finanţelor publice. 
(3) În exercitarea prerogativelor ce îi revin, 
preşedintele ONAC emite ordine şi instrucţiuni, în 
condiţiile legii. 
(4) Persoana care ocupă funcţia de preşedinte al 
ONAC trebuie să îndeplinească în mod cumulativ 
următoarele condiţii: 
a) să deţină cetăţenia română; 
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, 
atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
e) să aibă studii universitare de licenţă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă; 
f) să nu fi suferit condamnări penale, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
g) să nu se încadreze în dispoziţiile art. 2 lit. a) şi b) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare; 
h) să aibă experienţă specifică de cel puţin 5 ani în 
domeniul achiziţiilor publice; 
i) să nu deţină participaţii, direct sau indirect, la 
operatori economici care participă sau sunt implicaţi 
în proceduri de achiziţie publică şi/sau contracte de 
achiziţie publică/acorduri-cadru/contracte 

 Art. 11 – (1) Nemodificat 
 
(2) Nemodificat 
 
 
(3) Nemodificat 
 
 
(4) Nemodificat 
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subsecvente, în calitate de ofertanţi, subcontractanţi 
sau terţi susţinători şi să nu facă parte din organele de 
conducere ale unor astfel de operatori economici; 
j) să nu se afle într-o situaţie de conflict de interese 
sau incompatibilitate reglementată de dispoziţiile 
altor acte normative. 
 
 
(5) Prin derogare de la art. 2 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea 
cabinetului demnitarului din administraţia publică 
centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
în subordinea preşedintelui se organizează şi 
funcţionează cabinetul demnitarului. 
 
(6) Numărul maxim de posturi din cabinetul 
preşedintelui ONAC este cel prevăzut la pct. 6 din 
anexa nr. 1 a Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru 
conducătorul unui organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de 
stat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. La articolul 11, după alineatul (6) se 
introduce un nou alineat, alineatul (7), cu 
următorul cuprins: 
(7) Calitatea de președinte ONAC încetează 
în următoarele situații: 
a) prin revocare de către prim-ministrul 
României: 
1. la propunerea ministrului de finanțe; 
2. la apariţia unei incompatibilităţi sau a 
unui impediment dintre cele prevăzute la 
alin. (4); 
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3. împotriva acestuia a fost pronunţată o 
condamnare penală cu pedeapsă privativă 
de libertate, rămasă definitivă; 
4. pentru exercitarea funcţiei cu gravă 
neglijenţă care are ca urmare perturbarea 
activităților  și atribuțiilor prevăzute în 
prezenta ordonanță de urgență; 
5. pentru încălcarea gravă sau îndeplinirea 
cu rea-credință a prevederilor prezentei 
ordonanțe de urgență; 
b) la expirarea termenului pentru care a fost 
numit; 
c) prin demisie. 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

22. Art. 12 - (1) Personalul ONAC este constituit din 
funcţionari publici şi/sau, după caz, din personal 
contractual. 
(2) Salarizarea personalului ONAC se stabileşte 
potrivit prevederilor art. 39 din Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, la nivelul de salarizare pentru funcţiile 
similare din cadrul Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice. 
(3) Organizarea, funcţionarea, sediul şi structura 
organizatorică, precum şi numărul maxim de posturi 
al ONAC se aprobă prin hotărâre a Guvernului în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 Nemodificat  

23. Art. 13 - (1) ONAC are calitatea de autoritate 
contractantă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi aplică 
dispoziţiile actelor normative în domeniul achiziţiilor 
publice pentru atribuirea şi încheierea contractelor de 
achiziţie publică/acordurilor-cadru având ca obiect 
produsele, serviciile şi lucrările necesare desfăşurării 
activităţii sale. 

 Nemodificat  
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(2) ONAC aplică dispoziţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă în cazul achiziţiilor de produse şi servicii 
achiziţionate în sistem centralizat necesare pentru 
desfăşurarea corespunzătoare a activităţii proprii, în 
calitate de utilizator principal.  

24. Art. 14 - Ministerul Finanţelor Publice şi ONAC iau 
toate măsurile administrative şi organizatorice 
necesare, astfel încât ONAC să fie operaţională şi să 
beneficieze de toată infrastructura, aplicaţiile şi 
sistemele electronice necesare iniţierii în condiţii 
optime a procedurilor de atribuire centralizate şi 
exercitării atribuţiilor prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 

 Nemodificat  

25. Capitolul V 
Dispoziţii tranzitorii si finale 

 Nemodificat  

26. Art. 15 - (1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 6 alin. 
(1), utilizatorii principali au dreptul de a realiza 
achiziţiile de produse şi servicii achiziţionate în 
sistem centralizat în una dintre modalităţile 
prevăzute de respectivele dispoziţii în cazul în care 
au încheiat contracte de achiziţie publică sau 
acorduri-cadru având ca obiect produse şi servicii 
achiziţionate în sistem centralizat. 
(2) La solicitarea ONAC, utilizatorii comunică 
ONAC situaţia contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru care fac obiectul 
dispoziţiilor alin. (1). 
(3) Utilizatorii principali execută contractele de 
achiziţie publică sau acordurile-cadru având ca 
obiect produse şi servicii achiziţionate în sistem 
centralizat încheiate anterior datei de intrare în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la 
încetarea obligaţiilor care decurg din acestea. 

 Nemodificat  

27. Art. 16 - (1) ONAC înfiinţează şi organizează, prin 
ordin al preşedintelui ONAC, Registrul autorităţilor 
contractante care au calitatea de utilizator principal. 

 Nemodificat  
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(2) Autorităţile contractante care au calitatea de 
utilizatori principali, existente la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, au 
obligaţia de a se înregistra în Registru. 

28. Art. 17 - În termen de 60 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul 
emite norme metodologice de aplicare a acesteia prin 
care se aprobă următoarele: 
a) lista produselor şi serviciilor achiziţionate în 
sistem centralizat; 
b) situaţiile, condiţiile, precum şi produsele şi 
serviciile achiziţionate în sistem centralizat în 
legătură cu care ONAC poate atribui acorduri-cadru 
de achiziţie publică centralizate; 
c) drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile ONAC 
şi ale utilizatorilor în cadrul etapelor procesului de 
achiziţie publică prevăzute la art. 8 alin. (2) din 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, în ceea ce priveşte 
procedurile de atribuire centralizate; 
d) alte măsuri necesare pentru operaţionalizarea şi 
desfăşurarea corespunzătoare a activităţii ONAC. 

 Nemodificat  

29.  
 
Art. 18 - Prin hotărâre a Guvernului, ONAC poate 
prelua derularea procedurilor de achiziţii publice şi 
în alte domenii care la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului se 
află în sarcina altor autorităţi contractante. 

 8. Articolul 18 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Art. 18 - Prin hotărâre a Guvernului, ONAC 
poate prelua derularea procedurilor de achiziții 
publice și în alte domenii de activitate. 
Autor: Grupurile parlamentare PSD, ALDE, 
Minorități, Comisia pentru industrii și servicii 

Modificarea art. 18 are loc ca urmare 
a eliminării sintagmei ,,care la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe de urgență a Guvernului se 
află în sarcina altor autorități 
contractante,,  întrucât se extinde 
perioada de aplicare a acestei preluări 
de derulare a procedurilor de achiziții 
centralizate  si după momentul intrării 
in vigoare a ordonanței de urgenta. 
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Anexa nr. 2 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

Nr. 
crt. 

OUG 46/2018 Amendamente respinse/autor Motivarea 
respingerii/admiterii 

Cameră 
Decizională 

1. Art. 4 - ONAC are drept scop îndeplinirea 
următoarelor obiective principale: 
c) îmbunătăţirea şi profesionalizarea sistemului de 
achiziţii publice; 
 

La articolul 4 litera c) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
c) îmbunătățirea și eficientizarea sistemului de 
achiziții publice; 
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

 Camera 
Deputaților 

 


