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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea 

nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

Nr. 211s/C5/1558/1586 
Data: 21.08.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. 800/10.08.2015, înregistrată la Consiliu 
sub nr. 15399/13.08.2015, SOCIETATEA PROFESIONALĂ DE 
AVOCAŢI CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „RAŢIU & RAŢIU”, cu sediul în 
municipiul Bucureşti, str. Maria Rosetti nr. 16B, parter, sector 2, 
având adresă de corespondenţă în municipiul Bucureşti, str. Roma 
nr. 20, sector 1, a contestat documentaţia elaborată pentru 
atribuirea, prin „selecţie de oferte” a acordului-cadru având ca 
obiect „Servicii de asistenţă şi reprezentare juridică a României în 
litigiile arbitrale internaţionale care se derulează şi soluţionează de 
către Curtea de Arbitraj a Centrului Internaţional pentru 
Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii”, cod CPV 
79100000-5, organizată de MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, în 
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 şi a solicitat modificarea 
documentaţiei de atribuire, fără a solicita şi suspendarea procedurii. 

În cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire s-a depus contestaţia 
nr. 215/17.08.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 
15609/18.08.2015, prin care S.C.A. „MARAVELA & ASOCIAŢII”, cu 
sediul în municipiul Bucureşti, str. Barbu Delavrancea nr. 6A, 
clădirea C, parter, sector 1, a contestat „adresa de răspuns la 
clarificarea numărul 5 având numărul de ieşire 600269/12 august 
2015” şi „adresa de răspuns la clarificarea numărul 6 având număr 
de ieşire 60330/13 august 2015” şi a solicitat, între altele, în 
temeiul art. 2751 din OUG nr. 34/2006, suspendarea prezentei 
proceduri de atribuire până la soluţionarea prezentei 
contestaţii/.../”. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire 
formulată în cadrul contestaţiei de către S.C.A. „MARAVELA & 
ASOCIAŢII”, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Barbu 
Delavrancea nr. 6A, clădirea C, parter, sector 1, în contradictoriu cu 
autoritatea contractantă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, cu 
sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5  şi 
dispune suspendarea procedurii de atribuire. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 
termen de 5 zile de la comunicare. 
 


