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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, 

pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru 

modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii precum şi pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.I.- Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. La articolul 3 alineatul (1), literele k), m) şi p) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:
„k) lucrare - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri 

sau lucrări de geniu civil, suficient in sine pentru a îndeplini o funcţie economică sau 

tehnică;

m) contract de achiziţie publică de lucrări - contractul de achiziţie publică 

care are ca obiect: fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări 
în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr, 1; fie exclusiv execuţia, fie 

atât proiectarea, cât şi execuţia unei lucrări; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei 
lucrări care corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o 

influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării lucrării;
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p) contract pe termen lung - contractul de achiziţie publică încheiat pe o 

durată de cel puţin 5 ani care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor, dacă acesta are 

o componentă care constă în execuţie de lucrări, precum şi durata de prestare a 

serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină un profit rezonabil;”

2. La articolul 3 alineatul (1), după litera ddd) se introduc două noi litere, 
lit).eee) şi fff), cu următorul cuprins:

„eee) obiectiv de investiţii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp 

limitat, ca urmare a realizării uneia sau mai multor lucrări, situate pe un amplasament 
distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiar;

fff) investiţie publică - totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, iniţiale 

sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau 

privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe 

uzate, precum şi cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanţează total 
sau parţial din fondurile publice.”

3. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări sau de servicii al căror 

obiect vizează realizarea obiectivelor de investiţii publice noi sau a lucrărilor de 

intervenţie asupra celor existente, autoritatea contractantă alege procedura de 

atribuire în funcţie de următoarele considerente:
a) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor 

de elaborare a studiului de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, 
dacă contractul prevede o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;

b) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor 

de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de 

investiţii în parte cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, dacă 

acestea fac obiectul aceluiaşi contract de achiziţie publică de lucrări;
c) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor 

de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de 

investiţii în parte, separată de valoarea estimată a contractului având ca obiect 
execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, dacă se atribuie contracte 

distincte de servicii de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului, 
respectiv de lucrări;
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d) pentru serviciile specifice aferente unei lucrări cum ar fi verificare 

proiecte, expertiză, audit energetic, studiu de impact asupra mediului, scenariu la 

incendiu, consultanţă, asistenţă tehnică şi altele, care necesită specialişti 
certificaţi/atestaţi pentru realizarea acestora, se va stabili valoarea estimată a fiecărui 
serviciu pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte şi în funcţie de valoarea obţinută, 
pentru fiecare serviciu, se va stabili modalitatea de achiziţie corespunzătoare.”

4. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins;
„(1) In cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze o 

lucrare sau servicii, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, 
valoarea estimată a achiziţiei se determină luând în considerare valoarea globală 

estimată a tuturor loturilor.”

5. La articolul 119, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) în cazul în care oricare dintre operatorii economici semnatari ai 

acordului-cadru nu răspunde solicitării privind depunerea unei oferte, autoritatea 

contractantă are dreptul de a continua procedura cu ceilalţi ofertanţi şi să atribuie 

fiecare contract ofertantului care prezintă oferta cea mai avantajoasă, desemnată prin 

aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare menţionaţi în documentaţia 

de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru.”

6. La articolul 178, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) In cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică/acordurilor-cadru de servicii sau de lucrări ori a contractelor de achiziţie 

publică/acordurilor-cadru de produse care necesită lucrări sau operaţiuni de 

amplasare sau instalare, capacitatea profesională a operatorilor economici de a presta 

serviciile sau de a executa lucrarea sau operaţiunile de instalare poate fi evaluată în 

funcţie de aptitudinile, competenţele, eficienţa, experienţa şi potenţialul acestora.”

7. La articolul 196, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să 

depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor 

cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de 

atribuire, dacă acest-lucru este necesar pentru a asigura des^şurarea corespunzătoare 

a procedurii. Documentele solicitate vor trebui depuse de către candidaţi/ofertanţi, 
sub sancţiunea excluderii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea 

solicitării din partea autorităţii contractante, cu posibilitatea de prelungire cu
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maximum 5 zile lucrătoare, la solicitarea motivată a candidatului/ofertantului 
respectiv.”

8. La articolul 224 alineatul (1), după litera 1) se introduce o nouă literă, 
lit.m), cu următorul cuprins:

„m) încălcarea prevederilor art.218 aiin.(l).”

Art.IL- Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.391 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), literele j), 1), p) vor avea următorul cuprins:
,j) contract pe termen lung - contractul sectorial încheiat pe o durată de cel 

puţin 5 ani care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor, dacă acesta are o 

componentă care constă în execuţie de lucrări, precum şi durata de prestare a 

serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţiiiă un profit rezonabil;

1) contract sectorial de lucrări ~ contractul de achiziţie sectorială care are
ca obiect:

(i) fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări 
în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1;

(ii) fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei
lucrări;

(iii) realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrări care corespunde 

cerinţelor stabilite de entitatea contractantă care exercită o influenţă determinantă 

asupra tipului sau proiectării lucrării;

p) lucrare - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri 
sau de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau 

tehnică;”

2. La articolul 22, alineatul (1) va aVea următorul cuprins:
A

„(1) In cazul în care entitatea contractantă intenţionează să achiziţioneze-o 

lucrare sau servicii, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, 
valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se determină luând în considerare valoarea 

globală estimată a tuturor loturilor.”
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3. La articolul 191, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
A

„(3) In cazul procedurilor de atribuire a contractelor sectoriale/acordurilor- 

cadru de servicii sau de lucrări ori a contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de 

produse care necesită lucrări sau operaţiuni de amplasare sau instalare, capacitatea 

profesională a operatorilor economici de a presta serviciile sau de a executa lucrarea 

sau operaţiunile de instalare poate fi evaluată în funcţie de aptitudinile, competenţele, 
eficienţa, experienţa şi potenţialul acestora.”

Art.III.- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, fir.392 din 23 mai 2016, 
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), literele f), i) şi q) vor avea următorul
cuprins:

„f) lucrare - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri 
sau de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau tehnică;

i) contract pe termen lung - contractul de concesiune încheiat pe o durată 

de cel puţin 5 ani, care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor, dacă acesta are o 

componentă care constă în execuţia de lucrări, precum şi durata de prestare a 

serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină un profit rezonabil;

q) execuţia de lucrări - reprezintă fie exclusiv execuţia, fie atât 
proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în 

anexa nr. 1, fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei lucrări sau 

realizarea prin orice mijloace a unei lucrări care corespunde cerinţelor stabilite de 

autoritatea/entitatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului 
sau proiectării lucrării;”

2. La articolul 6 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:
„b) fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor 

care fac obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscul 
că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împărţit în 

riscul de lucrare şi riscul operaţional legat de disponibilitatea serviciilor atunci când 

lucrarea şi operarea constituie cele două mari faze ale proiectului de concesiune;”
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3. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
A

„(1) In cazul în care o lucrare preconizată sau un serviciu preconizat poate 

duce la atribuirea contractelor de concesiune pe loturi separate, valoarea estimată a 

concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii se determină luând în considerare 

valoarea globală estimată a tuturor loturilor.”

Art.IV.- La articolul 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 

privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.461 din 30 iunie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

A

„(1) In situaţia în care structurile de control prevăzute la art. 20 constată nereguli 
de sistem sau deficienţe ale sistemelor de management şi control potenţial 
generatoare de nereguli cu caracter sistemic care au implicaţii de ordin financiar, 
acestea au obligaţia întocmirii de procese-verbale de constatare a neregulilor şi de 

stabilire a creanţelor bugetare, individualizate la nivel de beneficiar şi operaţiune, 
după reverificarea fiecărui caz dintre cele care este posibil să fi fost afectate de 

această neregulă, cp aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.21. Dacă însă aceste 

nereguli sunt rezultatul aplicării de către beneficiar a unor prevederi cuprinse în 

normele metodologice de punere în aplicare ale unei legi sau ale unei ordonanţe de 

urgenţă care sunt în neconcordanţă cu prevederile legii sau ale ordonanţei de urgenţă 

pe care aceste norme metodologice de punere în aplicare o aplică sau dacă aceste 

nereguli rezultă din necorelarea prevederilor legislaţiei naţionale cu reglementările 

comunitare, neconcordanţele sau necorelările fiind constatate de către autorităţi ale 

statului abilitate în acest sens, beneficiarul nu va putea fi sancţionat în niciuri fel 
pentru acestea.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 11 octombrie 

2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 

României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE DÎNCU
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