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AVIZ
referitor ia propunerea legislativa pentru completarea Ordonantei de 

urgenta nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice

Analizand propunerea legislativa pentru completarea 

Ordonantei de urgenta nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitifior publice
(b297/28.05.2020), transmisa de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/2317/03.06.2020 si inregistrata la Consiliul 

Legislativ cu nr.D596/03.06.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(3) 

din Regulamentul de organizare §i functionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza negativ propunerea legislativa, pentru urmatoarele 

considerente:
1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2020 pentru 

modificarea §i completarea unor acte normative cu impact asupra 

sistemului achizitiilor publice cu un nou articol, art. XII, care sa prevada ca 

obligatiile fiscal-bugetare rezultate din contractele de cesiune fmantate in 

cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, neachitate pana la data 

de 1 ianuarie 2017, se anuleaza.
Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor ordinare, iar in aplicarea art. 75 alin.(l) din Constitutia 

Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este Senatul.
2. Precizam faptul ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate.
3. Semnalam ca, potrivit comunicatului de presa din data de 2 

iunie 2020, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis 

exceptia de neconstitutionalitate invocata si a constatat ca Ordonanta 

de urgenta a Guvernului nr,25/2020 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice 

este neconstitutionaldy in ansamblul sau.
Astfel, Curtea a constatat ca actul normativ supus controlului de 

constitutionalitate a fast adoptat cu tncalcarea exigentelor legale si



constitutionale referitoare la soUcitarea avizului Consiliului Legislativ si 

al Consiliului Superior al Magistraturii.
Pe de alta parte, precizam ca norma propusa nu prezinta legatura 

organica cu interven^iile legislative reglementate prin respectiva ordonanfa 

de urgen^a.
Astfel, in timp ce prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.23/2020 

s-a intervenit asupra unor acte normative din domeniul achizitiilor publice, 
prin modificarea §i completarea dispozitiilor referitoare la procedurile de 

atribuire a contractelor de achizifie publica, respectiv la organizarea §i 
functionarea Agen^iei Na|ionale pentru Achizi^ii Publice, norma preconizata 

prin prezenta propunere legislative nu reprezinta o interven^ie efectiva asupra 

actelor normative in domeniul achizitiilor publice, ci o norma de sine 

statatoare, care, eventual, ar putea sa faca obiectul unui proiect distinct.
In aceste conditii, precizam ca propunerea legislative nu poate fi 

promovate m actuala forme.
in subsidiar, invederam urmatoarele aspecte:
1. Sub aspectul implicatiilor financiar-fiscale, sunt incidente:
a) dispozitiile art.l 11 alin.(l) teza a doua din Legea fundamentale, fiind 

obligatoriu se se solicite punctul de vedere al Guvemului, intrucat solutia de 

fond propuse poate avea implicatii asupra executiei bugetului de stat;
b) prevederile art. 15 din Legea nr.500/2002 privind finan^ele 

publice, cu modificarile ^i completarile ulterioare, coroborate cu art.21 din 

Legea responsabilitetii fiscal-bugetare, republicata, cu modificerile §i 
completerile ulterioare, cu referire la obligativitatea elaborerii §i a 

prezentarii fi§ei financiare.
2. Apreciem ce propunerea legislative este deficitare §i sub aspectul 

neclarificerii situa|iei contribuabililor care §i-au mdeplinit deja obliga^iile 

fiscale avute in vedere prin proiect ^i cerora, ca efect al anuierii acestor 

obligatii, ar trebui sa li se restituie plejile efectuate.
3. La art.XII, este necesara eliminarea expresiei „incepdnd cu data 

intrdrii in vigoare a prezentei Jegf\ deoarece:
a) normele juridice produc efecte de la data intrarii lor in vigoare, 

fiind superflue circumstanfierea propuse;
b) anularea unor obligafii fiscal-bugetare este definitive, la data 

intervenirii acesteia, nepresupunand un proces continuu.
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