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Actul normativ comunitar

Art.
alin.

Proiectul de act normative național

Art.
Prevederi Directiva
2014/23/UE

paragraf

alin.
paragraf

Diferențe

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

Observații

Directiva 2014/23/UE a fost
transpusă prin Legea nr.
100/2016 privind
concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii

Art. 83

Art. 38
alin. (8)

RO ”Autoritățile contractante
și entitățile contractante
menționate la articolul 7
alineatul (1) litera (a) pot, în
orice moment în cursul
procedurii, să excludă un
operator economic în cazul în
care se constată că operatorul
economic în cauză se află,
având în vedere faptele comise
sau omise fie înaintea, fie în
cursul procedurii, în una dintre
situațiile menționate la
alineatul (4) de la prezentul
articol și la alineatul (5) primul

Articolul 83 se modifică și va
avea următorul cuprins:

Art. III
pct. 13

”Art. 83 – Autoritățile
contractante prevăzute la art. 9
și entitățile contractante
prevăzute la art. 10 alin. (1) lit.
a) exclud un operator economic
în orice moment al procedurii de
atribuire în care iau cunoștință
că operatorul economic
respectiv se află, având în
vedere faptele comise sau
omise, fie înaintea, fie în cursul
procedurii, în una dintre
situațiile prevăzute la art. 79,
art. 80 alin. (1) şi (2).”

Nu există diferențe de
transpunere

S-a constatat că există o
discrepanță între varianta în
română și variantele engleză și
franceză ale Directivei
2014/23/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din
26 februarie 2014. Având în
vedere acest aspect, precum și
faptul că transpunerea s-a
realizat în raport cu varianta în
limba română a actului
normativ menționat mai sus,
este necesar a se modifica art.
83 în conformitate cu
prevederile art. 38 alin. (8) din
variantele în engleză și în
franceză ale Directivei
transpuse.

paragraf de la prezentul
articol.”
EN ” Contracting authorities
and contacting entities as
referred to in point (a) of
Article 7(1) shall at any time
during the procedure exclude
an economic operator where it
turns aut that the economic
operator in question is, in view
of acts committed or omitted
either before or during the
procedure, in one of the
situations referred to in
paragraph 4 of this Article and
the first subparagraph of
paragraph 5 of this Article.”
FR ” À tout moment de la
procédure, les pouvoirs
adjudicateurs et les entités
adjudicatrices au sens de
l’article 7, paragraphe 1, point
a), excluent un opérateur
économique lorsqu’il apparaît
que celui-ci se trouve, compte
tenu des actes qu’il a commis
ou omis d’accomplir, soit
avant, soit durant la procédure,
dans un des cas visés au
paragraphe 4 et au paragraphe
5, premier alinéa, du présent
article.”

Art. 41

Criterii de atribuire
Art. 86 alin. (2) se modifică și
va avea următorul cuprins:
”(2) În sensul alin. (1), criteriile
obiective trebuie să aibă
legătură directă cu obiectul
concesiunii de lucrări sau al
concesiunii de servicii, nu
conferă autorității/entității
contractante o libertate de
alegere nelimitată și se pot referi
la oricare dintre următoarele:

Art. 41
alin. (2)
para 2

Criteriile respective sunt
însoțite de cerințe care să
permită verificarea efectivă a
informațiilor furnizate de
ofertanți.

a) gradul de preluare a unor
riscuri de către concesionar;
Art. III
pct. 14

b) nivelul plăților actualizate
efectuate de către entitatea
contractantă;
c) nivelul tarifelor de utilizare;
d) modalitatea de execuție a
lucrărilor/prestare a serviciilor
bazată pe indicatori de
performanță de ordin calitativ,
tehnic, funcțional, financiar etc.;
e) modul de asigurare a
protecției mediului;
f) modul de rezolvare a unor
probleme sociale;

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. 2014/23/UE privind
privind atribuirea contractelor
de concesiune. Pentru ca
legislația națională să fie
conformă sunt necesare
modificările prezentate.

g) nivelul redevenței;
h) durata concesiunii;
i) inovarea”
La art. 87, după alin. (2), se
introduce un nou alin.:

Art. 41
alin. (3)
para 3

În cazul în care criteriile de
atribuire au fost publicate la
momentul publicării anunțului
de concesionare, autoritatea
sau entitatea contractantă
publică un nou anunț de
concesionare, cu respectarea
termenelor minime menționate
la articolul 39 alineatul (3).

Art. III
pct. 15

”(3) În situația prevăzută la alin.
(1), dacă criteriile de atribuire
au fost publicate la momentul
publicării anunțului de
concesionare, autoritatea
/entitatea contractantă publică
un nou anunț de concesionare,
cu respectarea termenelor
minime menționate la art. 54
alin.(1).”

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. 2014/23/UE privind
privind atribuirea contractelor
de concesiune. Pentru ca
legislația națională să fie
conformă sunt necesare
modificările prezentate.

