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RAPORT COMUN  
asupra 

Raportului de activitate al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pe anul 2012 
              
                  

În conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 21 şi art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, republicat şi ale art. 259 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor, împreună cu 
Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat, au fost 
sesizate de către Birourile permanente ale celor două Camere cu Raportul de activitate al Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor pe anul 2012. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 24 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
republicat, membrii celor  patru Comisii au analizat Raportul de activitate al Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor pe anul 2012  prezentat de preşedintele C.N.S.C., în şedinţe separate. 
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                  Cu prilejul dezbaterilor membrii Comisiilor au constatat următoarele: 
• Volumul activităţii desfăşurate în cadrul C.N.S.C. se reflectă, în principal, prin numărul de contestaţii înregistrate, 

numărul de decizii emise şi numărul de dosare soluţionate, în timp ce rezultatele activităţii Consiliului se reflectă prin 
numărul deciziilor atacate cu plângere la Curţile de Apel şi numărul de plângeri admise. 

• Pe parcursul anului 2012 C.N.S.C. a formulat numeroase observaţii şi puncte de vedere cu privire la propunerile de 
modificare a O.U.G. nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea interpretării legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi a creării unei practici 
comune în ceea ce priveşte modul de abordare a prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

• În intervalul 01.01 – 31.12 2012 numărul contestaţiilor formulate de operatorii economici şi înregistrate la C.N.S.C. a 
atins cifra de 5.997, constatându-se o scădere cu 4,7% faţă de 2011. Această scădere a contestaţiilor formulate s-a 
datorat numărului mai mic de proceduri iniţiate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice în anul 2012, dar şi 
pachetului de modificări legislative începute încă de la sfârşitul anului 2010. Un număr de 2.448 dintre aceste 
contestaţii au vizat documentaţiile de atribuire – 40,82%, iar 3.549 au vizat rezultatul procedurii – 59,18%. 

• De la înfiinţarea sa şi până la 31 decembrie 2012 la C.N.S.C. au fost înregistrate un număr de 41.541 contestaţii 
formulate de operatorii economici. 

•  Pe parcursul anului 2012, completele de soluţionare a contestaţiilor din cadrul C.N.S.C. au emis 5.782 decizii, fapt ce 
a însemnat soluţionarea a 5.786 dosare, din care 1.014 – 17,54% decizii de suspendare a procedurii de atribuire până 
la soluţionarea contestaţiilor pe fond. Ca urmare a soluţionării contestaţiilor formulate de operatorii economici, în 
cazul a 33,24% din deciziile emise pe parcursul anului 2012 a fost dispusă admiterea contestaţiilor, în vreme ce în 
cazul a 66,76% s-a dispus respingerea contestaţiilor şi continuarea procedurilor de achiziţie publică. 

• De la înfiinţarea C.N.S.C. şi până la 31 decembrie 2012 numărul total al deciziilor emise de instituţie a fost de 36.651, 
din care 1.613 decizii de suspendare. 

• Din totalul de 5.782 de decizii emise de completele de soluţionare a contestaţiilor doar 750 – 12,97% decizii au fost 
atacate cu plângere la Curţile de Apel competente, înregistrându-se o scădere faţă de anul precedent – 1,70% şi                   
cu 18,20% faţă de 2010. Numai 71 decizii emise de C.N.S.C. au fost desfiinţate în tot sau în parte de către instanţe                 
– 1,23% şi doar 39 au fost modificate în parte – 0,67%. 
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• C.N.S.C. a acordat în anul 2012 o prioritate deosebită activităţii de perfecţionare a personalului propriu, în paralel cu 
cea de prevenire şi descurajare a practicilor anticoncurenţiale în domeniul achiziţiilor publice. S-a acordat o deosebită 
importanţă colaborării instituţionale cu organisme care au atribuţii pe piaţa achiziţiilor publice – Consiliul 
Concurenţei, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Unitatea pentru 
Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice şi Agenţia Naţională de Integritate. 

• Relaţia cu mass-media s-a concretizat prin comunicate oficiale privind activitatea sa, gestionarea paginii de web a 
instituţiei, precum şi publicarea Buletinului Oficial al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

• A fost elaborată o aplicaţie IT care să efectueze împărţirea aleatorie, în mod electronic, a contestaţiilor formulate de 
operatorii economici. 

• S-a început elaborarea unei aplicaţii IT care să efectueze anonimizarea deciziilor în vederea îndeplinirii obligaţiilor 
stabilite, începând cu data de 1 ianuarie 2013, în sarcina C.N.S.C. de a publica pe site-ul propriu, în cadrul buletinului 
oficial, deciziile cu motivare, în termen de 5 zile de la pronunţare „fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale 
părţilor, la datele cu caracter personal, precum şi la acele informaţii pe care operatorul economic le precizează în 
oferta sa ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală”. 

 
           Preşedintele C.N.S.C. a răspuns întrebărilor membrilor celor patru Comisii şi a expus o serie de probleme cu care se 
confruntă această instituţie. 

După încheierea dezbaterilor a fost supusă la vot propunerea de întocmire a unui raport comun de aprobare asupra 
Raportul de activitate al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pe anul 2012. 

În urma exprimării votului, membrii celor patru Comisii au aprobat această propunere şi au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor membrilor prezenţi, să înainteze Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului raportul comun de 
aprobare asupra  Raportului  de activitate al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pe anul 2012. 

 
 

         PREŞEDINTE                        PREŞEDINTE                              PREŞEDINTE                     PREŞEDINTE 
 

                 Mihai TUDOSE                 Liviu-Bogdan CIUCĂ                  Eugen ŢAPU-NAZARE            Cătălin BOBOC 
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