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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru completarea 

Legu nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 

privind achiziţiile sectoriale

Analizând propunerea legislativă pentru completarea Legii 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale (bl25/9.03.2022), transmisă de Secretarul 

General al Senatului cu adresa nr.XXXV/1433/15.03.2022 si
9

înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D281/15.03.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată 

şi art.46 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ, republicat,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 
cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se reglementarea 

în sarcina autorităţilor/entităţilor contractante cu un buget anual de 

achiziţii mai mare de 30.000.000 lei fără TVA, a obligaţiei de a 

rezerva 0,5% din bugetul anual cu această destinaţie, pentru 

participarea la procedura de atribuire doar întreprinderilor sociale de 

inserţie, prevăzute de Legea nr.219/2015 privind economia socială, cu 

modificările ulterioare.
A

In raport de conţinutul său normativ, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 

alin.(l) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată 

este Senatul.



2. Precizăm că prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. Menţionăm că Expunerea de motive nu respectă structura 

instrumentului de prezentare şi motivare, prevăzută la art.31 din Legea 

nr,24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
nefiind cuprinse referiri la motivul emiterii actului normativ, a 

impactului socioeconomic, a impactului asupra sistemului juridic, la 

consultările derulate în vederea elaborării prezentei propuneri, ori la 

măsurile de implementare ale acestuia.
Semnalăm că, începând cu data de 25 noiembrie 2021, potrivit 

art.3 alin.(3) din Ordonanţă de urgenţă nr.121/2021 privind stabilirea 

unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, denumirea 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, s-a schimbat în „Ministerul 

Muncii şi Solidarităţii Sociale”.
In consecinţă, este necesară corectarea denumirii acestui minister 

în instrumentul de prezentare şi motivare.
Potrivit considerentelor exprimate în Decizia Curţii 

Constituţionale nr.682/2012, ^^dispoziţiile art.6 din Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă, republicată [...], cu 

modificările şi completările ulterioare instituie obligaţia 

fundamentării actelor normative. [...]. Lipsa unei fundamentări 

temeinice a actului normativ în discuţie determină, [...], încălcarea 

prevederilor din Constituţie cuprinse în art.l alin.(5) [...f\
4. Referitor la soluţia preconizată la pct.l al art.l, pentru 

alin,(l’) al art.56 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, formulăm următoarele 

observaţii de fond:
4.1. In primul rând, menţionăm că textul de lege lata al art.56 

din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, transpune prevederile art.20 din Directiva 

2014/24/lJE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 

februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 

2004/18/CE, referitoare la contracte rezervate, în sensul reglementării 
dreptului tuturor autorităţilor contractante de a putea rezerva dreptul 
de participare la procedura de atribuire, atât unităţilor protejate 

autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cât şi întreprinderilor sociale de inserţie 

prevăzute de Legea nr.219/2015 privind economia socială.
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Prin norma preconizată la alin.(l’) din proiect se urmăreşte 

instituirea obligaţiei pentru autorităţile contractante cu un buget anual 
de achiziţii mai mare de 30.000.000 lei fără TVA, pentru minimum 

0,5% din bugetul anual de achiziţii, de a rezerva participarea la 

procedura de atribuire doar pentru întreprinderile sociale de inserţie 

prevăzute de Legea nr.219/2015, cu excluderea celei de-a doua 

categorii de entităţi, respectiv a unităţilor protejate autorizate 

conform Legii nr.448/2006.
Având în vedere cele două texte, respectiv norma de lege lata al 

art.56 din Legea nr,98/2016 şi dispoziţia preconizată la art.56 alin.(L), 
propunem a se analiza, în primul rând, dacă prin aceasta din urmă nu 

se aduce atingere principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor, 
consacrat de art.l6 alin.(l) din Constituţie, în sensul discriminării 

persoanelor angajate în unităţi protejate, în raport cu persoanele 

angajate ale întreprinderilor sociale de inserţie, raportat la dreptul de 

participare la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

desfăşurate de autorităţile contractante cu un buget anual de achiziţii 

mai mare de 30.000.000 lei fără TVA, pentru care este există obligaţia 

rezervării a minimum 0,5% din bugetul anual de achiziţii.
Referitor la principiul nediscriminării, în Decizia Curţii 

Constituţionale nr.657/2019, reiterându-se jurisprudenţa anterioară, 
la paragraful 16, s-a reţinut că: ,Jn ceea ce priveşte principiul 

egalităţii în drepturi. Curtea Constituţională a reţinut într-o 

jurisprudenţă constantă, începând cu Decizia Plenului nr.l din 8 

februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, 
nr.69 din 16 martie 1994, că acesta presupune instituirea unui 

tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu 

sunt diferite. Ca urmare, situaţiile în care se află anumite categorii 

de persoane trebuie să difere în esenţă pentru a se justifica 

deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire de tratament 

trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv şi raţional(..). Curtea a 

mai stabilit că discriminarea se bazează pe noţiunea de **excludere 

de la un drept"
4.2. In al doilea rând, recomandăm a se analiza dacă textul 

preconizat pentru alin.(l^), care reglementează o obligaţie pentru 

autorităţile contractante cu un buget anual de achiziţii mai mare de 

30.000.000 lei fără TVA, nu se află în contradicţie cu dispoziţia de la 

art.56 alin.(l), în forma de lege lata, care vizează toate categoriile de 

autorităţi contractante, incluzându-le şi pe primele, dat fiind că nu se 

precizează că se urmăreşte a se excepta de la alin.(l).
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4.3. în al treilea rând, propunem a se analiza dacă textul alin.(l^) 

al art.56, în actuala redactare, se află în concordanţă cu scopul actului 

de bază, precizat la art.2 alin.(l) care prevede că ,^Scopuî prezentei 

legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza 

achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficientă 

economică si socială^,
4.4. Totodată, semnalăm că nu sunt respectare dispoziţiile art.6 

a]in.(l) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care stabileşte că ..Proiectul de act normativ 

trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care să 

conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă. Soluţiile 

pe care le cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în 

considerare interesul social, politica legislativă a statului român şi 

cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne
Astfel, semnalăm că proiectul nu cuprinde soluţii pentru situaţia 

în care entităţile vizate de alin.(l') al art.56, pentru care autoritatea 

publică interesată a rezervat cota de minimum 0,5% din bugetul anual 
de achiziţii, în vederea rezervării participării la procedura de atribuire 

a contractelor de achiziţie publică, nu pot livra bunuri sau presta 

servicii din categoria celor pentru care a fost organizată procedura ori 
valoarea acestora este mai mare decât cota pentru care există obligaţia 

rezervării.
5. Observaţiile de la pct.4 supra sunt valabile, în mod 

corespunzător, pentru art.ll, referitor la norma propusă la pct.l pentru 

art.69 alin.(l') din Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu 

modificările şi completările ulterioare.
6. în subsidiar, pe lângă aspectele analizate mai sus, referitoare 

la fondul reglementărilor propuse, formulăm unele observaţii de 

tehnică legislativă, după cum urmează:
6.1. la art.I, pentru o completă informare juridică, la partea 

introductivă, având în vedere evenimentele legislative suferite de 

actul normativ, după datele de identificare ale publicaţiei, se va 

introduce sintagma „cu modificările şi completările ulterioare,”.
Observaţia este valabilă şi pentru partea introductivă a art.ll.
6.2. Pentru respectarea uzanţelor normative, părţile dispozitive 

ale pct.l şi 2, vor avea următoarea formulare:
1. „La articolul 56, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alin.(l^), cu următorul cuprins:”;
2. „La articolul 224 alineatul (1), după litera 1) se 

introduce o nouă literă, lit.m), cu următorul cuprins:”.
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Observaţia este valabilă şi pentru părţile dispozitive a art.II.
6.3. Totodată, la pct.l al art. I, la textul propus pentru aliii.(l^) 

al art. 56, pentru rigoare normativă, termenul „minim” se va înlocui 
cu termenul „minimum”.

Observaţia este valabilă şi pentru art.II, la textul propus pentru
art.69 alin.(l^).

7. Având în vedere intervenţiile preconizate prin proiect, cu 

privire la cele două acte normative, dar şi cele suferite până de la 
intrarea în vigoare a acestora, în conformitate cu prevederile art.70 

alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora actul normativ modificat sau 

completat în mod substanţial se republică având la bază dispoziţia 

cuprinsă în actul de modificare, respectiv de completare”, sugerăm 
completarea prezentei legi cu un articol care să prevadă republicarea 
Legii nr.98/2016 şi a Legii nr.99/2016, numerotat ca art.III şi cu 

următoarea formulare:
„Art.in. - (1) Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 

completările aduse prin prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 

numerotare.
(2) Legea nr.99/2016 privind achiziţiile 

sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 
modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 

numerotare”.

PREŞ

Florin lORBAOHEr.^

Bucureşti
Nr.410/13.04.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 390/23 mai 2016L.nr. 98/2016
Lege privind achiziţiile publice .

promulgată prin D?nr. 514/2016^” M^'ornr 390/2^m'âr2d 16 ^
Decret pentru promulgarea Legii privind achiziţiile publice

f
1

sţompletat prin pTu'.G. nr. 80/2016 ' k Of. n7j39/22 nov.'2016

Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în 
, domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea

termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte noirnative

aprobată cu modificări prin L. nr. 80/2017

introduce alin. (4) la art. 235

M. Of. nr. 313/2 mai 2017

3modifică_ri^prin Lnr. 80/2017 ' k Of. nr? 313/f mai 20{7^ "

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului 
prevăzut la art. 136 din Legea rir. 304/2004 privind 
organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

aprobă cu modificări O.U.G. nr.80/2016 şi 
modifică ari. 235 alin.(4)

J

“ mociificări,prirL _ O.U.G. nr. 107/2017 ■M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

aprobată prin L. nr. 5/2019

modifică art. 4 alin. (J) lil.c), art. 6 alin. (3) 
Ut. b). art. 7 alin. (J) partea introductivă, 
art. 19. art. 28 alin. (1) şi (2). art. 33. art. 
53. art. 55 alin. (J). an. 68. art. J04 alin.(J) 
Ut. a) şi c). art. 109 alin. (3), art. 111 alin.
(1) şi (4). ari.114, art. 131 alin. (J) Ut. a), 
art. 153 alin. (1) Ut. a), art. 160 alin. (1) şi
(2) . art. 161. art. 175 alin. (2) Ut. a), art.
176 alin. (1). art. 182 alin. (2), an. 185 
alin. (J). ari. 187 alin. (8) lit.b). art. 193 
alin. (2) şi (3). art. 200 'aUn. (J). art. 207 
alin. (J) Ut. b). ari. 210 alin. (1). art. 212 
alin. (1) lit.d). art. 213 alin. (2). art. 214 
alin. (2) şi (3). art. 215 alin. (2) Ut. b) şi 
alin. (3) - (6). art. 221 alin. (1) lit.d) pct. 
(iii), art. 224 alin. (1) Iii. i):

M. Of. nr. 14/7 ian. 2019

introduce alin. (3) la art. 4. Uî.b_l) la art.
7 alin. (1). alin (4_1) la art. 113, alin. (5_1) 
la art. 215;

abrogă art. 113 alin. (12) şi (13). art. 167 
alin. (4). art. 182 alin. (5), art. 225.
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5 modificări prin O.U.G. nr. 45/2018 M. Of. nr. 459/4 iun. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

modifică art. 6 alin. (3) lit. h). an. 7 alin.
(!) şi (5). an. J9 lit. a), an. 40, an. 43 alin. 
(I). art. 65 alin. (2). an. 68 alin. (2) lit. a) şi 
b), an. J04 alin. (J) lit. c). an. 104 alin. (5) 
lit. c). an. UI alin. (1)partea introductivă, 
an. UI alin. (4). art. 153 alin. (3). an. 161, 
an. 166 alin. (2), art. 213 alin. (2), art. 215 
alin. (1). art. 217 alin. (6). art. 221 alin. (1) 
lit. a) şi h) partea introductivă şi pct. (ii) de 
la lit. d) şi lil.J), an. 221 alin. (2). art. 221 
alin. (7) partea introductivă şi lit. d), art. 
221 alin. (9). art. 224 alin. (1) lit. a) şi art. 
226 alin. (1):
introduce alin. (12) la art. 113 şi alin. (3_1) 
la art. 187:
abrogă art. 7 alin. (3), art. 140 alin. (3), 
art. 214 alin. (2). art. 221 alin. (8) şi art. 
229 alin. (3)

6 modificări prin L.nr. 5/2019 M. Of. nr. 14/7 ian. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

aprobă O.U.G. nr. 107/2017

^ admisă excepţie D.C.C. nr. 738/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 260/4 apr. 2019
Decizia nr. 736 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (4) din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

an. 167 alin. (4)

8 modificări prin D.C.C. nr. 738/2018 M. Of. nr. 260/4 apr. 2019
Decizia nr. 738 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (4) din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
167 alin. (4) (termenul se împlineşte la 18 
mai 2019) după care operează prevederile 
art. 147 din Constituţie

9 modificări prin O.U.G. nr. 23/2020 M. Of. nr. 106/12 feb. 2020 modifică art. 165, art. 214 alin. (3). art. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 221 alin. (7). an. 224 alin. (1) lit. l) şi art. 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice 227 alin. (1):

introduce alin. (4) la art. 57. alin. (2_1) la 
art. 140, alin. (7_J) la art. 167, alin. (3_1) 
şi (3_2) la art. 171, alin. (4) şi (5) la art. 
214 şi alin. (7J) la art. 221

10 modificări prin D.C.C. nr. 221/2020
Decizia nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. (tennenul se împlineşte la 20 august 2020), 
23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte . - - j -i . i ,,-j j-
normative ou impact asupra sistemului achiziţiilor publice operează prevederile an. 147 dm

Constituţie

M. Of. nr. 594/7 iul. 2020 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său

Consiliu! Legislativ • 6 aprilie 2022 Pag. 2 din 3



” modificări prin O.U.G. nr. 114/2020 M. Of. nr. 614/13 iul. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

modifică ari. 7 alin. (1) partea introductivă, 
an. 31 alin. (3). art. 57 alin. (]). art. III. 
an. 113 alin. (]), an. 165. art. 207 alin. (2) 
şi (3), art. 212 alin. (J) Ut. e), an. 214 alin.
(3) . an. 217 alin. (5) şi (6), art. 221 alin.
(J) lit.f) partea introductivă, art. 221 alin. 
(6) şi (7). art. 224 alin. (}) Ut. l) şi art. 227 
alin. (1):
introduce Ut. ee_l) la art. 3 alin. (J), alin.
(4) la art. 57, art. ÎÎ3_Î, alin. (2_}) Ia art. 
J40. alin. (7_1) Ia an. J67. alin. (3_I) şi 
(3_2) Ia art. 171, alin. (2J) Ia art. 196, 
alin. (I_l) la art. 209, alin. (4) - (6) la art. 
214, alin. (I_î) Ia art. 216, art. 222_J şi 
art. 234_î:
abrogă art. 68 alin. (2)

12 completat prin L. nr. 148/2020 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020
Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice

introduce alin. (2) şi (3) Ia an. 53, Ut. f) la 
art. 60. alin. (J_l) la art. 167

13 modificări prin O.U.G. nr. 25/2021 M. Of. nr. 346/5 apr. 2021 modifică art. 3 alin. (1) Ut.jj). art. 49 şi art.
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 53 alin. (1): 
acte normative în domeniul achiziţiilor publice introduce alin. (l_l) la art. 53

14 modificări prin O.G. nr. 3/2021 M. Of. nr. 821/27 aug. 2021
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul achiziţiilor publice

modifică art. 3 alin. (1) Ut. yy). art. 55 alin. 
(1) Ut. a), art. 55 alin. (2), ari. 70 alin. (2) şi 
(3), an. J96 alin. (2_l), art. 213 alin. (2), 
art. 214 alin. (5) şi (6), art. 219 alin. (5) şi 
art. 227 alin. (1):
introduce alin. (3) Ia art. 165. alin. (5_1) la 
art. 214 şi alin. (7) la art. 214: 
abrogă art. 113 alin. (11)

15 modificări prin O.U.G. nr. 26/2022 M. Of. nr. 272/21 mar. 2022
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul investiţiilor publice

modifică ari. 104 alin. (1) Ut. c) şi alin. (4), 
art. 196 alin. (2) şi art. 221 alin. (9): 
introduce alin. (4_1) la ari. 104 şi alin. (7) 
la art. 218;
abrogă art. 196 alin. (2_1)

Dispoziţiile art. IX alin. (6) intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în 
Monitorul Oficial al României. Partea I
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 391/23 mai 2016L. nr. 99/2016
Lege privind achiziţiile sectoriale

1 promulgată prin D. nr. 515/2016 M. Of. nr. 391/23 mai 2016 
Decret pentru promulgarea Legii privind achiziţiile sectoriale

2 modificări prin O.U.G. nr. 107/2017 . M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017 modifică ari. 3 alin. (!) Ut. e). r), bb).jj) şi 
ccc), ari. 4 alin. (!) Ut. a), ari. 5 alin. (2) 
partea introductivă, art. 6 alin. (2) partea 
introductivă, art. 7 alin. (3) partea 
introductivă, ari. J2 alin. (1) partea 
introductivă, ari. J 7 Ut. a), art. 24. art. 38. 
art. 55 alin. (I) Ut. d). art. 66, art. 67 alin. 
(2), art. 68 alin. (I). art. 80 alin. (2) lit.a), 
art. 82 alin. (1) partea introductivă, art. 95 
alin. (4). ari. II7 alin. (!) Ut. a) şi d). art. 
J24 alin. (J) şi (4), art. 126 alin. (JJ) Ut. b), 
ari. 127, ari. 140 alin. (1) Ut. a), art. 163 
alin. (1) Ut. a), art. 172 alin. (l)şi (2). art. 
173, art. 188 alin. (2) Ut. a), art. 189 alin. 
(1). art. 195 alin. (1). art. 196 alin. (2). art. 
197 alin. (2). ari. 199 alin. (1). ari. 201, ari. 
202 alin. (2) şi (3), art. 209 alin. (10). art. 
219 alin. (1) lii.b), art. 226 alin. (2). art.
227 alin. (2) şi (3). an. 228 alin. (2) Ut. b). 
art. 228 alin. (3) - (6). art. 245 alin. (2) 
partea introductivă şi lii.g);

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

M. Of. nr. 14/7 ian. 2019aprobată prin L. nr. 5/2019

introduce alin. (2_1) şi alin. (5) la ari. 12, 
alin. (!_}) la art. 82, alin. (4_!) la art. 126. 
alin. (5_1) la art. 228, Ut. c) la art. 240 
alin. (1). Ut. m) la an. 245 alin. (2):

abrogă art. 4 alin. (1) Ut. d). art. 6 alin. 
(3), art. 126 alin. (12) şi (13) art. 196 alin. 
(5). art. 246.

3 modificări prin O.U.G. nr. 45/2018 M. Of. nr. 459/4 iun. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

modifică art. 12 alin. (1) Ut. a)-c). art. 12 
alin. (3) şi (4). art. 24 alin. (1) partea 
introductivă şi Ut. a), art. 79 alin. (2). art. 
82 alin. (IJ) Ut. b). art. 117 alin. (1) Ut. d) 
şig). art. 163 alin. (3). an. 173, art. 179 
alin. (2). art. 196 alin. (1), art. 226 alin.
(2). art. 228 alin. (1), art. 236. art. 237 alin. 
(2) Ut. a), art. 240 alin. (1) partea 
introductivă şi Ut. b). art. 240 alin. (3) 
partea introductivă, art. 241 alin. (1) şi (2), 
art. 245 alin. (2) Ut. k) şi an. 247 alin. (1); 
introduce alin. (12) la art. 126 şi alin. (3_1) 
la ari. 209:
abrogă art. 12 alin. (2_1), aii. 149 alin. (3) 
şi aii. 227 alin. (2) şi art. 250 alin. (3)

«modificări prin L. nr. 5/2019 U. Of. nr. 14/7 ian. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

aprobă O.U.G. nr. 107/2017
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5 modificări prin O.U.G. nr. 23/2020 M. Of. nr. 106/12 feb. 2020 modifica ari. 178, ari. 227 alin. (3). ari.
240 alin. (2) şi (3). an. 245 alin. (2) lii.j) şiOrdonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice p,-i 248 alin. (1):

inlroduce lil.J) la ari. 37 alin. (3). alin. (4) 
la ari. 70, alin. (2_J) la ari. 149, alin. (5_J) 
.la ari. }80, alin. (3_!) şi (3_2) la ari. 184 şi 
alin. (4) şi (5) la ari. 227

6,modificări prin D.C.C. nr. 221/2020 iM. Of. nr. 594/7 iul. 2020 suspendă penlnt 45 de zile dispoziţiile 
O. U. G. nr. 23/2020, in ansamblu! săuDecizia nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. (tennenul se împlineşte la 20 august 2020), 
23/2020 pentru rriodificarea şi completarea unor acte ^ — •' ”
normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice după care operează prevederile ari. J47 din 

Constituţie

rmo^ficări prin O.U.G. fir.'ÎÎ4/2020 Of. nr. 614/13 iul. 2020'

Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

modifică ari. 12 alin. (l) partea 
introductivă, ari. 47 alin. (3), ari. 70 alin. 
(I), ari. 124, ari. !26alin. (I), ari. 178, ari. 
239 alin. (2) şi (3), ari. 225 alin. (J) Ut. e), 
ari. 227 alin. (3), ari. 231 alin. (5) şi (6), 
ari. 239. ari. 240 alin. (3). ari. 241 alin. (1) 
partea introductivă, art. 245 alin. (2) lit.j) 
şi art. 248 alin. (1);
introduce Ut. f_l) la art. 3 alin. (1), lit.j) la 
art. 37 alin. (3), alin. (4) la art. 70. art. 
1261, alin. (2 1) la art. 149, alin. (5_i) la 
art. 180. alin. (3_I) şi (3_2) la art. 184. 
alin. (2_1) la art. 205, alin. (!_!) la ari. 
22!. alin. (4)^(6) Ia art. 227, alin. (IJ) la 
art. 230, art. 239_1 şi ari. 254_1; 
abrogă art. 82 alin. (1_1)

B/Tiqdificări prin ' OJJ.a nr. 25/2021 _ 2021
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 66 
acte normative în domeniul achiziţiilor publice

modifică art. 3 alin. (1) Ut. ii), art. 62 şi art.

s modificări prin O^.G^nr._3/2021 M. Of. nr. 821/27 aug. 2021
Ordonanţă pentai modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul achiziţiilor publice

modifică art. 3 alin. (1) Ut. zz). art. 68 alin. 
(1) Ut. a), art. 68 alin. (2), art. 205 alin. 
(2_1), art. 226 alin. (2), art. 227 alin. (5) şi 
(6). art. 233 alin. (5) şi art. 248 alin. (1): 
introduce alin. (3) la art. 178, alin. (5_1) la 
art. 227 şi alin. (7) la art. 227; 
abrogă art. 126 alin. (11)

’°l'^odifi(^ri prin O.U.G. nr. 26/2022 M. Of. nr. 272/21 mar. 2022 modifică art. 117 alin. (1) Ut. d) şi alin. (6), 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor art. 205 alin. (2) şi art. 241 alin. (3):

introduce alin. (6_1) la art. 117 şi alin. (7) 
la art. 232;

acte normative în domeniul investiţiilor publice

abrogă art. 205 alin. (2_1)

Dispoziţiile art. IX alin. (6) intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în 
Monitorul Oficial al României. Partea I
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 561/28 iul. 2015L.nr. 219/2015
Lege privind economia socială

1 promulgată prin D. nr. 671/2015 M. Of. nr. 561/28 iul. 2015 
Decret pentru promulgarea Legii privind economia socială

2modificări prin L. nr. 210/2016 M. Of. nr. 913/14 nov. 2016 _ modifică art. 30
Lege pentru modificarea unor acte normative
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