
 

 

 

 

 

Biroului Permanent  

al Parlamentului 

 

                 În temeiul art.73 al Constituției Republicii Moldova și art.47 
al Regulamentului  Parlamentului R. Moldova, se înaintează cu titlu de 
inițiativă legislativă proiectul de lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 „Privind achiziţiile publice”. 

 

Anexe: 

1. Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind achizițiile publice 
nr.96 –XVI din 13.04.2007 (1 filă) 

2. Nota de argumentare (1 filă)  
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Proiect 

LEGE 

Pentru modificarea și completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007       
“Privind achizițiile publice“ 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

1. Art.5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat (3) cu următorul 
conținut; 

(3). Achizițiile publice pentru uz medical (medicamente, produse 
farmaceutice și parafarmaceutice, reagenți și consumabile de laborator), 
produsele alimentare și alte bunuri și servicii necesare pentru asigurarea 
funcționalității și securității  sistemului de sănătate, se organizează și se 
finalizează în fiecare an curent  până în data de  10 decembrie  (pentru  
următorul an bugetar). 

2. Capitolul II, art.9 se modifică aliniatul (1)  p.(e)  și se adaugă 
sintagma “pe durata unei perioade de 15 zile calendaristice de la 
momentul prezentării“ după cuvintele “autoritățile contractante“ 

3. Capitolul II, alineatul(1)p.(g) va avea următorul conținut “examinează 
și înregistrează contractele de achiziții publice încheiate în urma 
procedurilor de achiziție  pe durata unei perioade de 15 zile 
calendaristice (cu excepția celor încheiate în urma procedurii prin cerere 
a ofertelor de prețuri);   

 

 Preşedintele  Parlamentului 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

Procedura de achiziții publice reprezintă o componentă  importantă în 
asigurarea  funcționalității normale a tuturor domeniilor de activitate ale 
societății. Această procedură este îndeosebi importantă pentru asigurarea 
activității normale a tuturor instituțiilor medico-sanitare publice și 
private, care realizează procesul de diagnosticare și tratament al 
pacienților. Pe parcursul multor ani, în primele 3-5 luni, aceste instituții 
își perturbează activitatea normala de tratament, diagnosticare și de 
alimentare a pacienților, din cauza lipsei de medicamente, reagenți  de 
laborator și din lipsa de produse alimentare. 

Acest lucru se întâmplă an de an, deoarece procesul de achiziții publice  
(care în mod normal ar trebui să se încheie până la sfârșitul fiecărui an 
curent  pentru următorul an), se desfășoară la început de an și durează  
multe luni din diferite cauze, inclusiv și cele birocratice. Astfel, se 
creează probleme mari, similare celei pe care am constatat-o în lunile 
februarie-martie 2011 în privința asigurării cu insulină pentru bolnavii 
de diabet zaharat  sau  cu consumabile necesare pentru efectuarea 
hemodializei pentru bolnavii cu insuficiență renală. Această problemă 
creează  mari deficiențe și pune în pericol  securitatea statutului. 

O altă latură negativă în realizarea operativă a procesului de achiziții 
publice  este tergiversarea de către Agenția de Achiziții Publice sau a 
Agenției Medicamentului  a examinării și înregistrării  documentelor de 
licitație, cât  și a  contractelor  de achiziții publice încheiate în urma 
procedurilor de achiziții între autoritățile contractante și operatorii 
economici. 

Proiectul de lege propus are drept scop soluționarea  operativă a 
problemelor  create în sistemul de sănătate la subiectul  elucidat mai sus.  


