Comentarii Proiect LEGE
privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică și a contractelor de concesiune şi
pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – Proiect

Nr.

Prevederile din proiect

1.

Art. 3 lit. f):
notificare prealabilă înseamnă cererea
prin care se solicită autorităţii
contractante reexaminarea unui act
administrativ, în sensul revocării sau
modificării acestuia.

2.

Art. 6.
(1) Înainte de a se adresa Consiliului sau
instanţei competente, persoana care se
consideră vătămată are obligaţia să
notifice autoritatea contractantă cu
privire
la
solicitarea
de
revocare/remediere, în tot sau în parte a
pretinsei încălcări a legislaţiei privind
achiziţiile publice sau concesiunile, în
termen
de:
a) 10 zile, începând cu ziua următoare
luării la cunoştinţă despre actul
autorităţii contractante
considerat nelegal, în cazul în care
valoarea estimată a procedurii de
achiziţie publică sau de concesiune este
egală sau mai mare decât pragurile

Modificări propuse, evidențiate în Track Observații
Changes
Art. 3 lit. f):
notificare prealabilă înseamnă cererea
prin care se solicită autorităţii
contractante reexaminarea unui act
administrativ al autorităţii contractante,
în sensul revocării sau modificării
acestuia.
Atunci cand, ca urmare a unei
notificari prealabile, auoritatea
contractanta ia masuri de
remediere
este
necesara
prelungirea
termenului
de
depunere oferte astfel incat toti
participantii sa aiba timpul necesar
pentru punerea in conformitate a
ofertelor cu remediile dispuse.
Legea ar trebui sa prevada un
termen minim cu posibilitatea
pentru autoritate de a decide cu
privire la un termen mai mare in
functie
de
complexitatea
procedurii si impactul pe care a-l
putea sa il aiba masuri de

3.

valorice în raport de care este
obligatorie transmiterea spre publicare
către Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene a anunţurilor de participare,
potrivit legislaţiei privind achiziţiile
publice sau concesiunile;
b) 5 zile, începând cu ziua următoare
luării la cunoştinţă despre actul
autorităţii contractante
considerat nelegal, în cazul în care
valoarea estimată a procedurii de
achiziţie publică sau de concesiune este
mai mică decât pragurile valorice în
raport de care este obligatorie
transmiterea spre publicare către
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a
anunţurilor de participare, potrivit
legislaţiei privind achiziţiile publice sau
concesiunile.
Art.8

4.

(3) Sesizarea Consiliului se poate face
numai după îndeplinirea procedurii de
notificare prealabilă.
Art. 9.
(1) După primirea contestaţiei,
autoritatea contractantă poate adopta
măsurile de remediere pe care le
consideră necesare ca urmare a
contestaţiei, constând inclusiv în
suspendarea procedurii de atribuire,
prelungirea perioadei de depunere a

remediere
ofertelor.

asupra

intocmirii

Solicitam eliminarea art. 8 (3)
intrucat limiteaza accesul la
justitie.

Consideram ca si in ipoteza
descrisa de articolul 9, legea ar
trebui sa prevada un termen minim
de prelungire a datei depunerii
ofertelor, cu posibilitatea pentru
autoritate de a decide cu privire la
un termen mai mare in functie de
complexitatea
procedurii
si
impactul pe care a-l putea sa il aiba

5.

ofertelor/solicitărilor de participare sau
revocarea unui act emis în cadrul
respectivei proceduri de atribuire.
Măsurile adoptate trebuie comunicate
contestatorului, celorlalţi operatori
economici implicaţi în procedura de
atribuire, precum şi Consiliului, nu mai
târziu de o zi lucrătoare de la data
adoptării lor. Pentru a fi aduse la
cunoştinţa operatorilor economici
interesaţi, măsurile adoptate înainte de
data limită de depunere a solicitărilor de
participare sau, după caz, a ofertelor, se
publică în sistemul electronic de
achiziţii publice – SEAP.
Art. 10
Art. 10
(5) După comunicarea rezultatului
procedurii de atribuire, autoritatea
contractantă este obligată să permită, la
cerere, într-un termen care nu poate
depăşi 3 zile de la data primirii cererii,
accesul
neîngrădit
al
oricărui
ofertant/candidat la raportul procedurii
de atribuire, precum şi la informaţiile
din cadrul propunerilor tehnice şi/sau
financiare ale ofertanţilor care nu au fost
declarate ca fiind confidenţiale,
clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectuală.

(5) După comunicarea rezultatului
procedurii de atribuire, autoritatea
contractantă este obligată să permită, la
cerere, într-un termen care nu poate
depăşi 3 1 zile de la data primirii cererii,
respectiv în chiar ziua formulării cererii,
în cazul în care aceasta se transmite în
ultima zi a termenului pentru formularea
plângerii prealabile și/sau exercitarea
unei căi de atac, accesul neîngrădit al
oricărui ofertant/candidat la raportul
procedurii de atribuire, precum şi la
informaţiile din cadrul propunerilor
tehnice şi/sau financiare ale ofertanţilor
care nu au fost declarate ca fiind
confidenţiale, clasificate sau protejate

masurile de remediere asupra
intocmirii ofertelor.

(6) Nerespectarea prevederilor alin. 0
constituie
contravenţie
şi
se
sancţionează cu amendă în cuantum de
[●] lei de persoanele împuternicite ale
Agenției Naționale pentru Achiziții
Publice, urmare a unei sesizări făcute de
ofertantul/candidatul căruia i s-a refuzat
accesul la raportul procedurii de
atribuire
de
către
autoritatea
contractantă.

6.

Art. 16.
(4) Până la soluţionarea contestaţiei de
către Consiliu, operatorii economici

de un drept de proprietate intelectuală,
precum și la orice alte documente care
fac parte din dosarul achiziției publice.
(6)
La
solicitarea
ofertantului/candidatului,
autoritatea
contractantă va pune la dispoziția
acestuia (în format electronic și/sau pe
hârtie), într-un termen care nu poate
depăşi 1 zi de la data primirii cererii,
copii după documentele menționate la
alin. (5), ofertantul/candidatul urmând
să suporte costurile aferente, dacă este
cazul.
(7) Autoritatea contractantă este
obligată să transmită în format
electronic raportul procedurii de
atribuire oricărui ofertant/candidat, întrun termen care nu poate depăși 1 zi de la
data primirii unei cereri în acest sens.
(68) Nerespectarea prevederilor alin.
(5), (6) și (7) constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă în cuantum
de [●] lei de persoanele împuternicite
ale Agenției Naționale pentru Achiziții
Publice, urmare a unei sesizări făcute de
ofertantul/candidatul căruia i s-a refuzat
accesul la raportul procedurii de
atribuire
de
către
autoritatea
contractantă.dosarul achiziției publice.
Avand in vedere ca se prevede
doar un termen maxim pentru
solutionarea de catre Consiliu a
contestatiei de 20 /10 zile, pentru

interesaţi să participe la procedura de
atribuire, respectiv, după caz, operatorii
economici participanţi la procedura de
atribuire, pot formula, cu înştiinţarea
părţilor cauzei, cerere de intervenţie
voluntară în litigiu, în condiţiile Codului
de procedură civilă.

e

Art. 17

Art. 17

(2) Sub sancţiunea amenzii prevăzute la
art. 19 alin. (5), autoritatea contractată
are obligaţia de a transmite Consiliului
în termenul prevăzut la alin. (1) o copie
a dosarului achiziţiei publice sau al
concesiunii, precum şi dovada înaintării
punctului de vedere către contestator şi
orice
documente
considerate
edificatoare,
cu
excepţia
anunţurilor/invitaţiilor de participare
publicate în sistemul electronic de
achiziţii publice – SEAP şi a
documentaţiei de atribuire, atunci când
aceasta este disponibilă şi poate fi
descărcată direct din sistemul electronic
de achiziţii publice – SEAP.

(2) Sub sancţiunea amenzii prevăzute la
art. 19 alin. (5), autoritatea contractată
are obligaţia de a transmite Consiliului,
la solicitarea acestuia, efectuata în
termenul prevăzut la alin. (1) o copie a
dosarului achiziţiei publice sau al
concesiunii, precum şi dovada înaintării
punctului de vedere către contestator şi
orice
documente
considerate
edificatoare,
cu
excepţia
anunţurilor/invitaţiilor de participare
publicate în sistemul electronic de
achiziţii publice – SEAP şi a
documentaţiei de atribuire, atunci când
aceasta este disponibilă şi poate fi
descărcată direct din sistemul electronic
de achiziţii publice – SEAP.

a se evita solutionarea contestatiei
inaintea unui termen rezonabil
pentru introducerea unei cereri de
interventii,
consideram
util
stabilirea unui termen de 10 / 5 zile
pentru depunere cerere interventie
de la data publicarii in SEAP / data
aducerii la cunostinta individuala,
in cazul contestatiilor depuse dupa
depunerea ofertelor.
Avand in vedere ca exista situatii
in care CNSC nu trece la analiza
de fond a contestatiei sau chiar
contestatorul isi poate retrage
contestatia (in masura in care
autoritatea
adopta
masurile
solicitate,
dupa
primirea
contestatiei,
in
interiorul
termenului de 5 zile, de ex),
apreciem
ca
fiind
utila
introducerea
unei
solicitari
exprese a CNSC-ului cat priveste
transmiterea dosarului de achizitie
publica.

Forma inițială a articolului este
Art. 18
Art. 18
(1)
La cerere, părțile cauzei au acces (1)
La cerere, părțile cauzei au acces practic imposibil de aplicat, în
la documentele dosarului constituit la la documentele dosarului constituit la sensul respectării efective a

Consiliu, cu excepția documentelor pe
care operatorii economici le dovedesc
prin orice mijloace de probă, în fața
Consiliului, ca fiind confidențiale,
întrucât cuprind, fără a se limita la
acestea, secrete tehnice sau comerciale,
iar dezvăluirea acestora ar prejudicia
interesele legitime ale acestora, în
special în ceea ce privește secretul
comercial și proprietatea intelectuală.
(2)
În sensul alin. (1), documentele
vor fi marcate sau indicate în mod
explicit și vizibil ca fiind confidențiale.
Consultarea documentelor confidențiale
din oferte este permisă numai cu acordul
scris al respectivilor ofertanți.

Consiliu, cu excepția documentelor pe
care operatorii economici le-au declarat
ca fiind confidențiale, întrucât cuprind,
fără a se limita la acestea, secrete
tehnice sau comerciale, iar dezvăluirea
acestora ar prejudicia interesele legitime
ale acestora, în special în ceea ce
privește
secretul
comercial
și
proprietatea intelectuală.
(2)
În sensul alin. (1), documentele
vor fi marcate sau indicate în mod
explicit și vizibil ca fiind confidențiale.
Consultarea documentelor confidențiale
din oferte este permisă numai cu acordul
scris al respectivilor ofertanți.

Art. 19
(1) Consiliul, în vederea soluţionării
contestaţiei,
poate
solicita
contestatorului informaţii şi mijloace de
probă altele decât cele reglementate la
art. 10. Nedepunerea acestora nu
împiedică soluţionarea contestaţiei de
către Consiliu.

Art. 19
(3) Consiliul, în vederea soluţionării
contestaţiei,
poate
solicita
contestatorului informaţii şi mijloace de
probă altele decât cele reglementate la
art. 10, care trebuie transmise intr-un
termen de 5 zile de la data solicitarii.
Nedepunerea acestora nu împiedică
soluţionarea contestaţiei de către
Consiliu.

Art. 21-22

confidențialității, din moment ce
probarea documentelor ca fiind
confidențiale nu este prevăzută ca
o etapă prealabilă solicitării de
studiere a dosarului și nici nu se
stabilește un mod clar în care se
face probarea confidențialității
acestora. Prin urmare, considerăm
că la momentul depunerii
documentelor
de
către
candidați/ofertanți, aceștia trebuie
să marcheze deja ca fiind
confidențiale informațiile a căror
divulgare i-ar prejudicia, iar
accesul la dosar să se efectueze în
prezența personalului CNSC care
să se asigure de faptul că
documentele ca atare nu vor face
obiectul analizei contestatorului.

Lipseste sectiunea denumita
PARAGRAFUL
4
(dupa

PARAGRAFUL 3 urmeaza direct
in mod eronat PARAGRAFUL 5)
7.

Art. 21

Art. 21

(1) În cazuri temeinic justificate şi
pentru prevenirea unei pagube iminente,
la cererea persoanei interesate, Consiliul
poate să dispună prin decizie, în termen
de 3 zile de la primirea cererii, măsura
suspendării a procedurii de atribuire sau
a aplicării oricărei decizii luate de
autoritatea contractantă, până la
soluţionarea contestaţiei. Persoana
comunică, concomitent, prin acelaşi
mijloc de comunicare utilizat pentru
transmiterea către Consiliu, cererea sa şi
autorităţii contractante, care are
obligaţia de a prezenta Consiliului, de
îndată, punctul său de vedere asupra
cererii. Nedepunerea punctului de
vedere în termenul de soluţionare a
cererii nu împiedică soluţionarea ei.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) curge
de la data înştiinţării autorităţii
contractante
şi
după
stabilirea
competenţei Consiliului în soluţionarea
contestaţiei.
(3) Consiliul soluţionează cererea de
suspendare luând în considerare
consecinţele acestei măsuri asupra
tuturor categoriilor de interese ce ar
putea fi lezate, inclusiv asupra
interesului public.

(1) În cazuri temeinic justificate şi
pentru prevenirea unei pagube iminente,
la cererea persoanei interesate, Consiliul
poate să dispună prin decizie, în termen
de 3 zile de la primirea cererii, măsura
suspendării a procedurii de atribuire sau
a aplicării oricărei decizii luate de
autoritatea contractantă, până la
soluţionarea contestaţiei. Persoana
comunică, concomitent, prin acelaşi
mijloc de comunicare utilizat pentru
transmiterea către Consiliu, cererea sa şi
autorităţii contractante, care are
obligaţia de a prezenta Consiliului, de
îndată, punctul său de vedere asupra
cererii. Nedepunerea punctului de
vedere în termenul de soluţionare a
cererii nu împiedică soluţionarea ei.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) curge
de la data înştiinţării autorităţii
contractante
şi
după
stabilirea
competenţei Consiliului în soluţionarea
contestaţiei.
(3) Consiliul soluţionează cererea de
suspendare luând în considerare
consecinţele acestei măsuri asupra
tuturor categoriilor de interese ce ar
putea fi lezate, inclusiv asupra
interesului public.

A se reglementa expres dacă
cererile de suspendare a procedurii
formulate în fața CNSC și
respectiv plângerile împotriva
deciziilor CNSC prin care se
soluționează astfel de cereri sunt
sau nu condiționate de plata unei
cauțiuni.

(4) Decizia privind soluţionarea cererii
Decizia privind soluţionarea cererii de
de suspendare poate fi atacată cu
suspendare poate fi atacată cu plângere
plângere la instanţa competentă, în mod
la instanţa competentă, în mod separat,
separat, în termen de 5 zile de la
în termen de 5 zile de la comunicare.
comunicare.
(4)(5) Art. 30 nu este aplicabil.
Se impune includerea unor
Art. 24
clarificari cu privire la continutul
(9) Decizia se publică în termen de 5
deciziei ce se publica si cum se
zile de la pronunţare pe pagina de
protejeaza efectiv informatiile
internet a Consiliului, în cadrul
confidentiale, care pot privi si
buletinului oficial, fără referire la
candidatura, nu doar oferta, pentru
informaţiile
pe
care
operatorul
a se evita eventualele plangeri din
economic le precizează în oferta sa ca
partea operatorilor economici care
fiind confidenţiale, clasificate sau
se considera prejudiciati de
protejate de un drept de proprietate
publicare.
intelectuală. Prevederile art. 76 din
Codul civil se aplică în mod
corespunzător.
(11) Decizia se publică de către
autoritatea contractantă în sistemul
electronic de achiziţii publice - SEAP în
termen de 5 zile de la data primirii, fără
referire la informaţiile pe care
operatorul economic le precizează în
oferta sa ca fiind confidenţiale,
clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectuală. Prevederile art.
76 din Codul civil se aplică în mod
corespunzător.
8.

Art. 25

Art. 25

(6) În situaţia în care se formulează
plângere împotriva deciziei Consiliului,
autoritatea contractantă are dreptul de a
suspenda aducerea ei la îndeplinire
şi/sau procedura de atribuire până la
comunicarea de către instanţă a hotărârii
de soluționare a plângerii.
9.

Art. 26
(2) În calea de atac a plângerii nu se
poate schimba cadrul procesual stabilit
în faţa Consiliului. De asemenea, nu se
pot schimba calitatea părţilor, cauza sau
obiectul contestaţiei şi nici nu se pot
formula pretenţii noi.

(6) În situaţia în care se formulează
plângere împotriva deciziei Consiliului,
autoritatea contractantă are dreptul de
ava proceda la suspendarea aducerea
aducerii ei la îndeplinire şi/sau la
suspendarea procedura procedurii de
atribuire până la comunicarea de către
instanţă a hotărârii de soluționare a
plângerii.
Propunem eliminarea acestei
Art. 26
formulări, întrucât contravine
(2) În calea de atac a plângerii nu se dispozițiilor art. 63 alin. (2)
poate schimba cadrul procesual stabilit C.proc.civ. (”Intervenția accesorie
în faţa Consiliului. De asemenea, nu se poate fi făcută până la închiderea
pot schimba calitatea părţilor, cauza sau dezbaterilor, în tot cursul
obiectul contestaţiei şi nici nu se pot judecății, chiar și în căile
formula pretenţii noi.
extraordinare de atac”), făcând
practic imposibilă intervenția
ofertantului declarat câștigător, în
măsura în care nu a fost parte în
fața Consiliului.

Art. 27 (3) Plângerea se depune la Din motive de celeritate si pentru
Consiliu sau la instanța judecătorească a se simplifica procedura, este de
Plângerea se depune la Consiliu sau la competentă. (Nu și la Consiliu!)
preferat o abordare unitara –
instanţa judecătorească competentă.
depunerea la Consiliu, care va
(4) Pentru transmiterea cu celeritate transmite catre instanta dosarul (in
(4)
Pentru transmiterea cu celeritate către instanţa competentă a dosarului
către instanţa competentă a dosarului care a stat la baza pronunţării deciziei cazul in care s-ar putea depune si
care a stat la baza pronunţării deciziei Consiliului, persoana care a formulat la instanta direct, s-ar mai pierde
Consiliului, persoana care a formulat plângere în fața instanței , va transmite inca cel putin un termen
Art. 27 alin. (3)

plângere în fața instanței transmite o o copie a plângerii respective și procedural doar pentru ca instanta
copie a plângerii respective și Consiliului.
sa solicite si sa obtina de la
Consiliului.
Consiliu dosarul).
SAU
Plângerea se depune la Consiliu, care îl
va transmite instanței judecătorești
competente.
Art (4) De eliminat.
Art. 29 (3) În situaţia formulării (3) În situaţia formulării plângerilor, Avand in vedere faptul ca, in
plângerilor, Consiliul nu are calitate de Consiliul nu are calitate de parte în recurs, este atacata decizia
parte în proces.
proces.
Consiliului, consideram necesara
introducerea acestuia ca parte in
proces, pentru ca acesta sa isi
poata expune si sustine in mod
direct argumentatia utilizata
pentru emiterea deciziei sale; cu
atat mai mult cu cat Consiliul
urmareste unificarea practicii
judiciare in acest domeniu.
10.

Art. 30
(1) În cazuri temeinic justificate şi
pentru prevenirea unei pagube iminente,
instanţa poate dispune, la cererea părţii
interesate, prin încheiere dată cu citarea
părţilor, suspendarea procedurii de
atribuire şi/sau a executării contractului

Modalitatea de reglementare a
cauțiunii și garantului poate ridica
probleme
de
(ne)constituționalitate din mai
multe puncte de vedere:
(i) din punct de vedere valoric:
sumele prevăzute, care pot ajunge
și până la 200 000 Euro, pot fi

până la soluţionarea cauzei. Încheierea
este definitivă.
(2) Pentru a dispune suspendarea
procedurii de atribuire şi/sau a
executării contractului, partea care o
solicită trebuie să constituie în prealabil
o cauţiune, calculată prin raportare la
valoarea estimată a contractului de
achiziţie publică sau de concesiune,
după cum urmează:
a) 2% din valoarea estimată a
contractului
de
achiziţie
de
produse/servicii sau de concesiune de
servicii, dacă aceasta este mai mică
decât pragurile valorice pentru care este
obligatorie publicarea anunţului de
participare în JOUE, dar nu mai mult
decât echivalentul în lei a 8.000 euro, la
cursul BNR de la data constituirii
cauțiunii;
b) 2% din valoarea estimată a
contractului de achiziţie de lucrări sau
de concesiune de lucrări, dacă aceasta
este mai mică decât pragurile valorice
pentru care este obligatorie publicarea
anunţului de participare în JOUE, dar nu
mai mult decât echivalentul în lei a
20.000 euro, la cursul BNR de la data
constituirii cauțiunii;
c) 2% din valoarea estimată a
contractului
de
achiziţie
de
produse/servicii sau de concesiune de

considerate ca restricționând
accesul la justiție;
(ii) din punct de vedere al
reglementării distincte a situației
cererilor
de
suspendare a
procedurii formulate în fața CNSC
față de cele depuse la instanță:
modalitatea de reglementare poate
fi considerată discriminatorie atât
timp cât doar cererile depuse în
fața instanței sunt condiționate de
constituirea cauțiunii.

servicii, dacă aceasta este egală sau mai
mare decât pragurile valorice pentru
care este obligatorie publicarea
anunţului de participare în JOUE, dar nu
mai mult decât echivalentul în lei a
50.000 euro, la cursul BNR de la data
constituirii cauțiunii;
d) 2% din valoarea estimată a
contractului de achiziţie de lucrări sau
de concesiune de lucrări, dacă aceasta
este egală sau mai mare decât pragurile
valorice pentru care este obligatorie
publicarea anunţului de participare în
JOUE, dar nu mai mult decât
echivalentul în lei a 200.000 euro, la
cursul BNR de la data constituirii
cauțiunii.
(3) Cauţiunea se depune la Trezoreria
Statului, la CEC Bank S.A. sau la orice
altă instituţie de credit care efectuează
astfel de operaţiuni, pe numele părţii
respective, la dispoziţia instanţei.
(4) La cererea părţii care constituie
cauţiunea
şi
dacă
autoritatea
contractantă declară în mod expres că
este de acord, cauţiunea va putea consta
şi în instrumente financiare care pot
servi ca instrumente de plată.
(5) La cererea părţii care constituie
cauţiunea, instanţa poate încuviinţa, cu
acordul
expres
al
autorităţii
contractante, prin excepţie de la alin. 0
şi 0, să fie adus un garant. În acest caz,

instanţa va stabili, cu citarea părţilor, un
termen la care garantul să fie înfăţişat.
(6) Dacă garantul este încuviinţat de
instanţă, el va da în faţa acesteia ori prin
înscris autentic, depus la dosarul cauzei,
o declaraţie că este de acord să
garanteze până la nivelul cauţiunii.
(7) Nedepunerea cauţiunii în termenul
indicat în încheierea prevăzută la alin. 0
atrage desfiinţarea de drept a măsurilor
în legătură cu care s-a dispus
constituirea cauţiunii.
(8) Cel care a depus cauţiunea în
numerar va putea cere ulterior ca, în
condiţiile stabilite de prezentul articol,
suma în numerar să fie înlocuită cu alte
bunuri ori prin aducerea unui garant. În
acest caz, dispoziţiile alin. 0 rămân
aplicabile.
(9) Cauţiunea depusă se va restitui, la
cerere, după soluţionarea prin hotărâre
definitivă a plângerii, respectiv după
încetarea
efectelor
suspendării
procedurii de atribuire.
(10) Cauţiunea se restituie celui care a
depus-o în măsura în care asupra
acesteia autoritatea contractantă nu a
formulat
cerere
pentru
plata
despăgubirii cuvenite până la împlinirea
unui termen de 30 de zile de la data
rămânerii definitive a hotărârii sau,
după caz, de la data încetării efectelor
suspendării procedurii de atribuire.

11.

Cauţiunea se restituie de îndată dacă
autoritatea contractantă declară în mod
expres că nu urmăreşte obligarea celui
care a depus-o la despăgubiri pentru
prejudiciile cauzate prin încuviinţarea
măsurii pentru care aceasta s-a depus.
(11) Instanţa se pronunţă asupra cererii
de restituire a cauţiunii cu citarea
părţilor, printr-o încheiere supusă numai
recursului
la
instanţa
ierarhic
superioară. Recursul este suspensiv de
executare.
(12) Dacă cererea pentru care s-a depus
cauţiunea a fost respinsă, instanţa va
dispune din oficiu şi restituirea
cauţiunii.
(13) Instanţa soluţionează cererea de
suspendare luând în considerare
consecinţele probabile ale acesteia
asupra tuturor categoriilor de interese ce
ar putea fi lezate, inclusiv asupra
interesului public. Instanţa va putea să
nu dispună măsura prevăzută la alin. 0
în cazul în care consecinţele negative ale
acesteia ar putea fi mai mari decât
beneficiile ei. Hotărârea de a nu dispune
suspendarea procedurii de atribuire
şi/sau executării contractului nu trebuie
să prejudicieze niciun alt drept al
persoanei care a înaintat cererea
prevăzută la alin. 0.
Paragraful
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(Suspendarea
procedurii de atribuire)

Se
va
avea
renumerotarea

in

vedere
sectiunilor

12.

Art. 33

Art. 33

(1) Plângerea formulată împotriva
deciziei pronunţate de Consiliu se
taxează cu 50% din valoarea taxelor de
timbru prevăzute la art. 49 alin. (1) și
(2).
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.
(1), în cazul în care procedura de
atribuire este organizată pe loturi, taxele
de timbru se raportează la valoarea
estimată a fiecărui lot contestat.

(1) Plângerea formulată împotriva
deciziei pronunţate de Consiliu se
taxează cu 50% din valoarea taxelor de
timbru prevăzute la art. 49 alin. (1) și
(2).
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.
0, în cazul în care procedura de atribuire
este organizată pe loturi, taxele de
timbru se raporteaza la valoarea
estimata a fiecarui datorează pentru
fiecare lot contestat.

Art. 46 alin. (1) Pentru soluționarea
contestației pe cale judiciară, persoana
nemulțumită de răspunsul primit la
notificarea prealabilă sau care nu a
primit nici un răspuns în termenul
prevăzut la Art.1 alin.(4) se poate adresa
instanței de judecată competente, în
condițiile prezentei legi.

Pentru soluționarea contestației pe cale
judiciară, în măsura în care nu a optat
pentru contestația formulată pe cale
administrativ-jurisdicțională, persoana
nemulțumită de răspunsul primit la
notificarea prealabilă sau care nu a
primit niciun răspuns în termenul
prevăzut la Art.1 6 alin.(4) se poate
adresa instanței de judecată competente,
în condițiile prezentei legi.

cuprinse in textul de lege,
Paragraful
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Suspendarea
procedurii de atribuire succedand
Paragrafului 3 Soluţionarea
contestaţiei
Considerăm că se impune
eliminarea trimiterii la art. 49 alin.
(1) din Proiect, pentru aceleași
rațiuni care au fost avute în vedere
de către ICCJ la soluționarea RILului cu privire la taxa de timbru
datorată în cazul plângerii, prin
Decizia nr. 2 din 19 ianuarie 2015,
și anume că se contestă un act
administrativ, astfel încât nici
obiectul contestație, nici obiectul
plângerii nu sunt evaluabile în
bani, fiind taxabile cu taxa fixa
aplicabila actelor administrative
(si nu contractelor) din materia
contenciosului-administrativ..
Va trebui făcută completarea
articolului și eliminarea erorii
materiale.
Totodată apreciem că ar trebui
clarificat în ce condiții se poate
recurge la această procedură,
pentru a nu fi dublată de o acțiune
similară în fața Consiliului, fapt de
natură a crea o incertitudine a
raporturilor juridice și a întregului
proces de achiziție. Nu este foarte
clar nici care este termenul în care

13.

Art. 46
(4) Prevederile art. 30 se aplica in mod
corespunzator in cazul solicitarii
suspendarii procedurii de atribuire

14.

Art. 47
(2) Prevederile art. 200 din Codul de
procedură civilă, nu sunt aplicabile în
cadrul procedurii de soluţionare a
contestaţiilor
pe
cale
judiciară
reglementate de prezenta lege.

15.

Art. 49
(6) Persoana care a formulat contestaţia
sau recursul, după caz, poate beneficia
la cerere de facilităţi sub formă de
reduceri, eşalonări sau amânări pentru
plata taxelor judiciare de timbru
datorate pentru contestaţia introdusă la
instanţa judecătorească, în condiţiile
legii speciale privind ajutorul public
judiciar.

poate fi promovată o astfel de
acțiune.
Acest articol poate fi
mentinut doar impreuna cu art. 6 .
Propunem eliminarea alin. (4),
întrucât instituie un regim distinct
față de suspendarea procedurii
dispusă de Consiliul, prevăzută la
art. 21 din Proiect, precum și față
de Legea nr. 554/2004, care nu
instituie nicio cauțiune pentru
suspendarea executării actului
administrativ.
Propunem eliminarea acestei
formulări, întrucât instituie un
regim discriminator față de
procedura de soluționare a
contestațiilor în fața CNSC,
respectiv față de art. 10 alin. (1) și
(2) din prezentul Proiect.
Propunem înlocuirea formulării
inițiale cu următorul text:
”Prevederile art. 10 alin. (1) și (2)
se aplică în mod corespunzător”.
Propunem poziționarea art. 49 în
cadrul
secțiunii
privind
Soluționarea litigiilor în instanța
de judecată, pentru raționamentul
expus mai sus cu privire la
cerererile neevaluabile în bani.

16.

Art. 50
(3) Prevederile art. 30 se aplică în mod
corespunzător în cazul solicitării
suspendării procedurii de

Art. 54
Părţile pot conveni ca litigiile în legătură
cu interpretarea, încheierea, validitatea,
executarea, modificarea și încetarea
contractelor de achiziție publică sau de
concesiune să fie soluţionate prin
arbitraj.
Art. 57
(10) Litigiile la care se face referire la
art. 55 alin. (1) se soluţionează de
urgenţă şi cu precădere de către secţia
contencios administrativ şi fiscal a
tribunalului în circumscripţia căruia se
află sediul reclamantului sau pârâtului.
(11) Sentinţa tribunalului poate fi
atacată numai cu recurs, în termen de 30
de zile de la data comunicării, la secţia
contencios administrativ şi fiscal a curţii
de apel.
(12) Hotărârea judecătorească prin care
a fost admisă acţiunea în constatarea
nulităţii absolute şi s-a dispus repunerea
părţilor în situaţia anterioară constituie

Părţile pot conveni ca litigiile în legătură
cu
interpretarea,
încheierea,
validitatea,executarea, modificarea și
încetarea contractelor de achiziție
publică sau de concesiune să fie
soluţionate prin arbitraj.

Propunem eliminarea alin. (3),
întrucât instituie un regim distinct
față de suspendarea procedurii
dispusă de Consiliul, prevăzută la
art. 21 din Proiect, precum și față
de Legea nr. 554/2004, care nu
instituie nicio cauțiune pentru
suspendarea executării actului
administrativ.
Litigiile in legatura cu validitatea
contractelor de achizitie publica
sau concesiune pot fi solutionate
doar de catre Sectiile de
Contencios Administrativ si Fiscal
ale Tribunalului si Curtii de Apel
Bucuresti.
La fel ca si la art. 55, printr-un
asemenea mecanism procesual se
poate ajunge ca acelasi tip de spete
sa fie solutionate in acelasi grad de
jurisdictie de o institutie cu
atributii
administrativ
jurisdictionale (Consiliul) si de o
instanta
judecatoreasca
(Tribunalul); in plus doua instante
de grade diferite ajung sa judece
acelasi tip de spete in fond (Curtea
de Apel – Tribunalul).

titlu executoriu şi nu este necesară
învestirea ei cu formulă executorie.
(13) Responsabil pentru aducerea la
îndeplinire a hotărârii judecătoreşti este
conducătorul autorităţii contractante.
(14) Autoritatea contractantă notifică
Agenţia Naţională pentru Achiziţii
Publice măsurile privind executarea
hotărârii
judecătoreşti
rămase
definitive.
Art. 65 (2)
Dispoziţiile prezentei legi se aplică
numai
contestaţiilor/
cererilor/
plângerilor începute după intrarea ei în
vigoare.

Dispoziţiile prezentei legi se aplică
numai
contestaţiilor/
cererilor/
plângerilor începute formulate după
intrarea ei în vigoare.

