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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr,101/2016 privind remediile şi căile 

de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic.- Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor 

de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Alin.(3) al art.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) In sensul alin.(l) lit.f) pct.(i) se consideră că o persoană are sau a avut un 

interes în legătură cu o procedură de atribuire dacă a participat la procedura de 

atribuire a unui contract de achiziţii publice si nu a fost încă exclusă definitiv de la 

respectiva procedură. O excludere este definitivă în cazul în care a fost notificată 

candidatului/ofertantului interesat şi fie a fost considerată legală de către 

Consiliu/instanţă, fie nu mai poate face obiectul unei căi de atac.”

Alin.{3) al art.art.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Nedepunerea contestaţiei în termenele prevăzute la alin.(l) atrage decăderea 

din dreptul de a solicita obligarea autorităţii contractante la emiterea unui act sau la 

adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins 

sau a interesului legitim ”
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Alin. (3) al art.l7 se modifîcă şi va avea următorul cuprins:
„(3) Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, operatorii economici 

interesaţi să participe la procedura de atribuire, respectiv, după caz, operatorii 
economici participanţi la procedura de atribuire pot formula cerere de intervenţie 

voluntară în litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de 

procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 

3 zile de la data publicării în SEAP a contestaţiei. în cazul procedurilor a căror 

iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, termenul de 3 zile se calculează de la 

data comunicării contestaţiei.”

La art. 24, după alin. (2) se introduce un nou alineat, respectiv alin.(2^) care 

va avea următorul cuprins:
„(2^) Dispoziţiile alin.(2) se aplică în mod corespunzător şi în situaţiile 

prevăzute la art.l 1 alin.(3) şi art. 17 alin.(3).”

Alineatul (5) al art. 25 se abrogă.

Alin.(3) al art. 58 se modifîcă şi va avea următorul cuprins:
„(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), în cazul în care instanţa consideră, 

după analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general 
impun menţinerea efectelor contractului în totalitate sau doar pentru partea din 

contract deja executată, aceasta dispune, în schimb, sancţiuni alternative, după cum 

urmează:”

La art.58, după alin.(3) se introduc două noi alineate, respectiv alin.(3j şi 
alin.(3^) care vor avea următorul cuprins:

„(3 ) Interesele economice în legătură directă cu contractul în cauză nu 

constituie motive imperative de interes general. Interesele economice în legătură 

directă cu contractul vizează, printre altele, costurile generate de întârzieri în 

executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de achiziţii, 
costurile generate de schimbarea operatorului economic care execută contractul şi 
costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor.

(3 ) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte 

pot fi avute în vedere ca motiv imperativ numai dacă, în circumstanţe excepţionale, 
nulitatea constatată în conformitate cu alin.(2) ar conduce la consecinţe 

disproporţionate. ”
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a IlI-a din Constituţia României, 
republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI 

Anca Dana Dragu


