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Actul normativ comunitar

Art.
alin.

Art.
Prevederi Directiva 2014/24/UE

paragraf

Art. 41

Art. 41
para 3
prima
teză

Proiectul de act normative național

alin.
paragraf

Diferențe

Observații
Directiva 2014/24/UE a
fost transpusă prin
Legea nr. 98/2016
privind achizițiile
publice.

Proiect de lege pentru
modificarea și completarea
Legii nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, a Legii nr.
99/2016 privind achizițiile
sectoriale și a Legii nr. 100/2016
privind concesiunile de lucrări
şi concesiunile de servicii

Dorim modificarea și
completarea Legii nr.
98/2016 în vederea
soluționării cazului
2277/2018

Implicarea prealabilă a
candidaților sau a ofertanților

Înainte de orice astfel de
excludere, candidații sau ofertanții
trebuie să fi avut posibilitatea de a
demonstra că implicarea lor în
pregătirea procedurii de achiziție
nu poate denatura concurența.
Măsurile adoptate trebuie
documentate în raportul individual
prevăzut la articolul 84.

La art. 167 se introduce un nou
alineat

Art. I
pct. 2

”(71) Înainte ca autoritatea
contractantă să excludă din
procedură un candidat/ofertant
care se află în situația prevăzută
de art. 167 alin. (1) lit. f), aceasta
trebuie să-i acorde respectivului
candidat/ofertant posibilitatea de a
demonstra că implicarea sa în

Nu există diferențe de
transpunere

În data de 24.01.2019,
Comisia Europeană a
aprobat declanșarea unei
acțiuni în constatarea
neîndeplinirii
obligațiilor (punere în
întârziere) în cauza
2018/2277 – privind
neconformitatea punerii
în aplicare a Directivei
nr. 2014/24/UE privind
achizițiile publice.

pregătirea procedurii de achiziție
nu poate denatura concurența.”

Art. 41
para 3
teza a
doua

Înainte de orice astfel de
excludere, candidații sau ofertanții
trebuie să fi avut posibilitatea de a
demonstra că implicarea lor în
pregătirea procedurii de achiziție
nu poate denatura concurența.
Măsurile adoptate trebuie
documentate în raportul individual
prevăzut la articolul 84.

Art. 57

Motive de excludere

Art. 57
alin. (6)
para 3

Măsurile luate de către operatorii
economici sunt evaluate ținând
seama de gravitatea și de
circumstanțele particulare ale
infracțiunii sau ale abaterii. În
cazul în care măsurile sunt
considerate insuficiente,
operatorul economic primește o
expunere a motivelor respectivei
decizii.

Pentru ca legislația
națională să fie
conformă sunt necesare
modificările prezentate.

La art. 140, după alin. (2) se
introduce un nou alineat
Art. I
pct. 1

(21) Măsurile adoptate în
conformitate cu alin. (2) se
justifică în raportul procedurii
prevăzut de art. 216 alin. (1).”

Nu există diferențe de
transpunere

La art. 171, după alin. (3), se
introduc două noi alineate:

Art. I
pct. 3

”(31) Autoritatea contractantă
evaluează măsurile luate de
operatorii economici și dovedite
în conformitate cu alin. (3), ținând
seama de gravitatea și
circumstanțele particulare ale
infracțiunii sau abaterii avute în
vedere.

Nu există diferențe de
transpunere

În data de 24.01.2019,
Comisia Europeană a
aprobat declanșarea unei
acțiuni în constatarea
neîndeplinirii
obligațiilor (punere în
întârziere) în cauza
2018/2277 – privind
neconformitatea punerii
în aplicare a Directivei
nr. 2014/24/UE privind
achizițiile publice.
Pentru ca legislația
națională să fie
conformă sunt necesare
modificările prezentate.

În data de 24.01.2019,
Comisia Europeană a
aprobat declanșarea unei
acțiuni în constatarea
neîndeplinirii
obligațiilor (punere în
întârziere) în cauza
2018/2277 – privind
neconformitatea punerii
în aplicare a Directivei
nr. 2014/24/UE privind

(32) În cazul în care măsurile
prevăzute la alin. (31) sunt
considerate insuficiente de către
autoritatea contractantă, aceasta
transmite operatorului economic o
expunere a motivelor care au
condus la luarea deciziei de
excludere a acestuia din procedura
de atribuire.”

Art. 72

Art. 72
alin. (4)

achizițiile publice.
Pentru ca legislația
națională să fie
conformă sunt necesare
modificările prezentate.

Modificarea contractului în
cursul perioadei sale de
valabilitate
(4) Modificarea unui contract sau
a unui acord-cadru în cursul
perioadei sale de valabilitate este
considerată substanțială în sensul
alineatului (1) litera (e) atunci
când, prin această modificare,
contractul sau acordul-cadru
prezintă caracteristici care diferă
în mod substanțial de cele ale
documentului inițial. În orice caz,
fără a aduce atingere alineatelor
(1) și (2), o modificare este
considerată substanțială atunci
când este îndeplinită cel puțin una
dintre următoarele condiții:
(a) modificarea introduce condiții
care, dacă ar fi fost incluse în
procedura inițială de achiziții, ar fi
permis admiterea altor candidați
decât cei selectați inițial sau

La art. 221 se modifică alin. (7) și
se introduce un nou alineat (71)

Art. I
pct. 4 și
5

”(7) Fără a aduce atingere
prevederilor de la alin. (1), o
modificare a unui contract de
achiziție publică/acord-cadru pe
perioada de valabilitate este
considerată modificare
substanțială în sensul alin. (1) lit.
e) atunci când, prin această
modificare, contractul/acordulcadru prezintă caracteristici care
diferă în mod substanțial de cele
ale documentului inițial.”
”(71) Fără a aduce atingere
prevederilor de la alin. (1) și (2), o
modificare a unui contract de
achiziție publică/acord-cadru este
considerată modificare
substanțială atunci când este

Nu există diferențe de
transpunere.

În data de 24.01.2019,
Comisia Europeană a
aprobat declanșarea unei
acțiuni în constatarea
neîndeplinirii
obligațiilor (punere în
întârziere) în cauza
2018/2277 – privind
neconformitatea punerii
în aplicare a Directivei
nr. 2014/24/UE privind
achizițiile publice.
Pentru ca legislația
națională să fie
conformă sunt necesare
modificările prezentate.

acceptarea unui alt ofertant decât
cel acceptat inițial sau ar fi atras
alți participanți la procedura de
achiziție;
(b) modificarea schimbă balanța
economică a contractului sau a
acordului-cadru în favoarea
contractantului într-un mod care
nu a fost prevăzut în contractul
sau acordul-cadru inițial;
(c) modificarea extinde domeniul
de aplicare al contractului sau al
acordului-cadru în mod
considerabil;
(d) un nou contractant îl
înlocuiește pe cel căruia
autoritatea contractantă i-a atribuit
inițial contractul, în alte cazuri
decât cele prevăzute la alineatul
(1) litera (d).

îndeplinită cel puţin una dintre
următoarele condiţii:
a) modificarea introduce condiţii
care, dacă ar fi fost incluse în
procedura de atribuire iniţială, ar
fi permis selecţia altor candidaţi
decât cei selectaţi iniţial sau
acceptarea unei alte oferte decât
cea acceptată iniţial sau ar fi atras
şi alţi participanţi la procedura de
atribuire;
b) modificarea schimbă echilibrul
economic al contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru
în favoarea contractantului într-un
mod care nu a fost prevăzut în
contractul de achiziţie
publică/acordul-cadru iniţial;
c) modificarea extinde în mod
considerabil obiectul contractului
de achiziţie publică/acorduluicadru;
d) un nou contractant înlocuieşte
contractantul iniţial, în alte cazuri
decât cele prevăzute la alin. (1) lit.
d).”

