
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, cu 

următoarele modificări şi completări: 
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1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. – (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită în 

continuare Autoritate, ca instituţie publică independentă, cu 

personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice 

centrale, în subordinea Parlamentului, cu sediul în municipiul Bucureşti, 

prin reorganizarea Direcţiei de reglementare şi monitorizare a 

achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi a 

Serviciului achiziţii lucrări publice al Direcţiei generale achiziţii în 

lucrări publice şi infrastructură rurală din cadrul Ministerului 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.” 

 

2. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins: 

„d) asigurarea unui cadru corespunzător de aplicare conformă a 

legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;” 

 

3. La articolul 3, litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) de reglementare a procedurilor pentru atribuirea contractelor 

de achiziţie publică;” 

 

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. – Conducerea operativă şi coordonarea întregii activităţi 

a Autorităţii sunt asigurate de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, 

numit de Parlament, pe baza raportului comun, întocmit de comisiile 

juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Preşedintele Autorităţii va 

avea calitatea de ordonator principal de credite.” 
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5. Articolul 5 va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. – (1) În exercitarea prerogativelor ce îi revin 

preşedintele Autorităţii emite ordine, decizii şi instrucţiuni.  

(2) Ordinele preşedintelui Autorităţii au caracter normativ în 

domeniul achiziţiilor publice şi se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.” 

 

 

6. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul 

cuprins: 

„Art. 51. – Mandatul preşedintelui are o perioadă de 5 ani. 

Preşedintele poate fi reînvestit cel mult o singură dată. După expirarea 

mandatului, preşedintele va fi menţinut în funcţie până la numirea 

succesorului.” 

 

 

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins: 

„Art. 9. – (1) Personalul de specialitate al Autorităţii, cu 

excepţia preşedintelui şi vicepreşedintelui, face parte din categoria 

funcţionarilor publici. 

(2) Salarizarea personalului Autorităţii se face în conformitate 

cu prevederile legale aplicabile sectorului bugetar referitoare la 

personalul din aparatul de lucru al Guvernului.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 17 noiembrie 2005, cu respectarea prevederilor articolului 76 

alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

Dan  Radu  Ruşanu 


