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Avocații D&B David și Baias anulează definitiv o procedură proprie
de achiziție de muniții organizată prin derogare de la legislația
achizițiilor publice, cu o valoare maximă estimată de aproximativ
2,5 milioane euro
După aproape 2 ani de la implicarea în proiect, echipa de avocați ai D&B David și Baias specializați în
litigii administrative și achiziții publice a obținut o soluție definitivă într-un proiect de achiziție de
muniții cu o valoare maximă estimată de aproximativ 2,5 milioane Euro.
În cauză, autoritatea contractantă a organizat o procedură internă de achiziție publică, pe baza unui
regulament propriu, invocând exceptarea de la art. 22 lit. a) din O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea
anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, în sensul în care ordonanța
nu se aplică în situația în care există riscul divulgării unor informații fundamentale de securitate ale
statului roman. Clientul D&B David și Baias, unul dintre furnizorii principali de arme, muniții și alte
produse militare pentru instituțiile armate ale României, cu experiență de peste 12 ani în participarea
la procedurile de achiziție de astfel de produse, a contestat actele autorității contractante din această
procedură în fața Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).
Consiliul a anulat procedura de achiziție, reținând, în esență, că nu-i este permis autorității
contractante să se prevaleze de exceptarea de la legislația privind achizițiile publice prin simpla
invocare a calității sale de autoritate contractantă cu atribuții speciale și specializate, prin raportare la
domeniul în care își derulează activitatea sau a unui interes fundamental de securitate, autorității
revenindu-i sarcina probei cu privire la existența unui astfel de interes și cu privire la destinația
specific militară a produselor achiziționate. De asemenea, s-a reținut că nu orice achiziție făcută de o
autoritate contractantă cu atribuții militare are o destinație specific militară care să permită invocarea
art. 346 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE) pentru simplul fapt că autoritatea are
atribuții militare, informațiile ce trebuie protejate vizând produsele ce urmează a fi achiziționate, iar
nu organizatoarea procedurii.
Decizia Consiliului a fost atacată cu plângere de către autoritatea contractantă, însă Curtea de Apel
București a respins recent calea de atac, menținând definitiv ca legală și temeinică Decizia C.N.S.C.
’’Soluțiile mai sus-menționate sunt în ton cu evoluția favorabilă a jurisprudenței în materia achizițiilor
publice atât la nivel administrativ-jurisdicțional, cât și la nivelul instanțelor de judecată. Acestea sunt
deopotrivă importante și utile și sperăm să transmită autorităților contractante un mesaj foarte clar în
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sensul necesității respectării cu strictețe a normelor dreptului european și a jurisprudenței Curții de
Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind achizițiile publice” a declarat Dan Dascălu, Avocat
Partener, Liderul echipei de litigii, D&B David și Baias.
“Am construit apărarea pe baza reperelor jurisprudențiale stabilite de CJUE cu privire la interpretarea
noțiunilor referitoare la interesele fundamentale de securitate ale statelor membre și cerințele legitime
de interes național. Am evidențiat, de asemenea, aspecte legate de necesitatea, proporționalitatea și
sarcina probei în cazul recurgerii la o derogare de la prevederile Directivei 2009/81/CE, în
conformitate cu art. 346 din TFUE, acordând eficiență sporită celor 3 comunicări emise de Comisia
Europeană relevante în acest domeniu”, a declarat Amelia Teis, Avocat Senior Coordonator în cadrul
D&B David și Baias.
Echipa implicată în acest proiect a fost formată din Amelia Teis, Avocat Senior Coordonator, Ioana
Cercel, Avocat Senior, Ștefan Mihărtescu, Avocat Colaborator, și Maria Babu, Avocat Junior, sub
coordonarea lui Dan Dascălu, Avocat Partener.

Despre D&B David și Baias
D&B David și Baias este societatea de avocatură afiliată PwC în România și este parte din rețeaua
internațională PwC Legal, care cuprinde 2000 de avocați în 75 de țări. Echipa D&B David si Baias este
alcătuită din 50 de avocați (dintre care 4 parteneri) și acordă consultanță și asistență juridică
societăților locale și multinaționale în domenii precum: fuziuni, achiziţii şi restructurări, societăţi
comerciale şi grupuri de societăţi, proprietăţi imobiliare, concurenţă şi ajutoare de stat, servicii
financiare şi pieţe de capital, relaţii de muncă şi resurse umane, proprietate intelectuală, protecţia
consumatorului şi a datelor cu caracter personal, litigii fiscale şi comerciale.
Mai multe informații pe www.david-baias.ro.
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