
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, 
cu modificmle §i completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 53, se introduc doua noi alineate, alineatele (2) 

si (3), cu urmatorul cuprins:
„(2) In vederea respectarii principiilor transparentei si 

tratamentului egal, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, iar 

operatorul economic are obliga^ia de a comunica datele de identificare a 

detinatorilor/beneficiarilor reali ai actiunilor la purtator, in situatia in care 

forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, tert 

sustinator sau subcontractant la procedura este de societate pe acfiuni, cu 

capital social reprezentat prin actiuni la purtator.
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(3) Reprezentantul legal al operatorului economic depune o 

declaratie pe propria raspundere cu privire la definatorii/beneficiarii reali 

ai actiunilor la purtator, sub sancfiunile prevazute de art. 326 din Legea 

nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile 

ulterioare.”

2. La articolul 60 alineatui (1), dupa litera e) se introduce o 

noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins:
„f) situatia in care ofertantul individual/ofertantul 

asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator organizat ca 

societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator nu 

respecta prevederile art. 53 alin. (2) §i (3).”

3. La articolul 167, dupa alineatui (1) se introduce un nou 

alineat, alineatui (1^), cu urmatorul cuprins:
„(1’) Autoritatea contractanta este obligata sa excluda din 

procedura de atribuire orice operator economic, organizat ca societate pe 

actiuni, al cami capital social este reprezentat prin actiuni la purtator §i 
care nu face dovada identitatii detinatorilor/beneficiarilor reali ai 
acfiunilor la purt^or.”
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputafilor 

in §edinta din 30 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constitufia Romdniei, republicatd.
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