
PRECIZĂRI
 

            Urmare  articolului  „Liber  la  eludarea  licitaţiilor  pe  bani  publici:  Guvernul 
propune majorarea pragului de achiziţii directe la 50.000 euro pentru produse si servicii şi la 
100.000 de euro pentru lucrări”, publicat în data de 31 mai a.c. şi semnat de redactorii Robert 
Mihăilescu şi Ioana Morovan, facem următoarele precizări:
 
            În prezent se află în discuţie şi  analiză,  la nivelul Guvernului,  mai multe forme de 
modificare  a  O.U.G.  nr.  34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică,  a 
contractelor  de  concesiune  de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii, 
urmare solicitărilor primite din partea mediului privat.  
 
            Ultima formă a proiectului de act normativ, aflat în analiza Guvernului, nu are în 
vedere modificarea pragului  de achiziţie  directă de la 15.000 de Euro la valoarea de 
50.000 de Euro. 

Acest  fapt  reiese  în  mod evident  şi  din  nota  de  fundamentare  a  proiectului  de  act 
normativ, semnată de secretarul general al Guvernului, publicată pe portalul Hotnews.ro, care 
la  Secţiunea nr. 2 pct. 2–„schimbări preconizate” nu face nicio referire la modificarea 
acestui prag de achiziţie directă.  Totodată, menţionăm că la nivelul SGG nu se cunoaşte 
provenienţa formei proiectului de ordonanţă de urgenţă care   este în contradicţie cu nota de 
fundamentare, publicată de asemenea pe portalul Hotnews.ro. 
 

SGG  iniţiază sau avizează, după caz, proiecte de acte normative în domeniul său de 
activitate sau în cazul în care acestea se referă la domeniul de activitate a instituţiilor aflate în 
coordonare,  aşa  cum  este  Autoritatea  Naţională  pentru  Reglementarea  şi  Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice (ANRMAP), care îndeplineşte funcţia de monitorizare, evaluare şi control 
al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi mai puţin de reglementare, fiind 
contrar  uzanţelor  ca  cel  care  iniţiază  o  lege  să  monitorizeze  şi  controleze  aplicarea  ei. 
Menţionăm  că  ANRMAP  este  instituţie  publică  cu  personalitate  juridică,  în  subordinea 
Guvernului, aflată în coordonarea secretarului general al Guvernului. 
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