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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a 

Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

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 completează după cum urmează:

Art.L-

1. La articolul 56, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(P), 
cu următorul cuprins:

„(1*) Autoritatea contractantă, cu o valoare totală a programului anual de 

achiziţii publice aprobat mai mare de 30.000.000 lei fără TVA, este obligată să 

rezerve minimum 0,5% din valoarea acestuia participării la procedura de atribuire 

doar întreprinderilor sociale de inserţie prevăzute de Legea nr.219/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, în măsura în care achiziţia de produse, 
servicii şi/sau lucrări ale autorităţii contractante poate fi realizată de aceste 

întreprinderi.”

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

„m) încălcarea prevederilor art.56 alin.(L).”
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Art.II.- Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.391 din 23 mai 2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 69, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(l^), 
cu următorul cuprins:

„(1^ Entitatea contractantă, cu valoare totală a programului anual de 

achiziţii sectoriale aprobat mai mare de 30.000.000 lei fără TVA, este obligată să 

rezerve minimum 0,5% din valoarea acestuia participării la procedura de atribuire 

doar întreprinderilor sociale de inserţie prevăzute de Legea nr.219/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, în măsura în care achiziţia de produse, 
servicii şi/sau lucrări ale entităţii contractante poate fi realizată de aceste 

întreprinderi.”

2. La articolul 245 alineatul (2), după litera m) se introduce o nouă literă, 
lit.n), cu următorul cuprins:

„n) încălcarea prevederilor art.69 alin.(l^).”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 30 mai 
2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 

României, republicată.

PREŞEDI AXULUI

Floriţ^f^sile Cîţu


