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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
Nr. XIX/ 245/2022
Comisia economică, industrii şi servicii 
Nr. XXy^^/2022

RAPORT COMUN

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 

privind achiziţiile publice. Legea nr.99/20î6 privind achiziţiile sectoriale şi Legea 

nr. privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

-L339/2022-

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, în 

vigoare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia 

economică, industrii şi servicii, prin adresa nr. L339/2022, au fost sesizate de către 

Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 

privind achiziţiile publice, Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legea 

nr. privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, iniţiată de mai mulţi 

deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., P.S.D., U.D.M.R precum şi celui al 

minorităţilor naţionale.

în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, în 

vigoare, la dezbateri au participat reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Achiziţii 

Publice şi domnul Mihai Busuioc, Preşedintele Curţii de Conturi a României..

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul achiziţiilor publice, respectiv Legea nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr.99/2016 privind



achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare, în vederea corelării legislaţiei primare cu cea secundară din acest domeniu.

Modificările propuse, inclusiv cele privind actualizarea plafoanelor în raport de 
realitatea social-economică. urmăresc sa asigure deopotrivă eficienţa şi rapiditatea în 
derularea contractelor, precum şi siguranţa, transparenţa şi imparţialitatea derulării 
procedurilor de achiziţii.

Potrivit Expunerii de motive, intervenţiile legislative vizează şi reducerea 

termenelor de evaluare a ofertelor, astfel încât procedurile să fie finalizate într-un 

termen rezonabil, precum şi limitarea susţinerii terţului în procedura simplificată.

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a 

transmis aviz favorabil.

Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul legislativ.

Consiliul Economic şi Social a avizat nefavorabil propunerea legislativă.

Pe parcursul mai multor şedinţe, membrii celor două comisii au analizat 

propunerea legislativă, punctele de vedere exprimate, avizele primite, au formulat 

amendamente şi au hotărât, în şedinţa comună din data de 8 iunie 2022, cu majoritate 

de voturi să adopte raport comun de admitere cu amendamente admise. 

Amendamentele admise sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din 

prezentul raport comun.

Faţă de cele prezentate, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi 

validări şi Comisia economică, industrii şi servicii supun Plenului Senatului pentru 

dezbatere şi adoptare raportul comun de admitere cu amendamente admise şi 

propunerea legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare şi urmează a fi supusă votului în conformitate cu prevederile 

art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată.



Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României şi ale art.92 alin.(7) pct.l din 

Regulamentul Senatului, republicat, în vigoare, pentru propunerea legislativă înregistrată sub nr.

L339/2022 Senatul este prima Cameră sesizată.

PREŞEDINTEpreşedin;

/Danii

Se enat or
i i\ ZA MFIRLaura-Iuliaiia SCĂN

SECRETAR SECRETAR

Senator Senator
Dănuţ BICALaura-Mihaela FULGEANU-MOAGHER
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AMENDAMENTE ADMISE

L339/2022

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr.99/2016 privind achiziţiile
sectoriale şi Legea nr. privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

Observaţii/Moti
vare

Nr.c Text Lege nr.98/2016 Text Proiect de Lege Amendamente admise
rt

Amendament de 
tehnică 
legislativă 
ca urmare a 
amendamentului 
propus pentru 
art.
completarea— 
Legea 
101/2016

1. Titlu:
LEGE pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice, Legea nr. 99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale şi Legea nr. privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii

Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice, Legea nr.99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale, Legea nr.100/2016 
privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii, precum şi a 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

IV-

nr.

Amendament 
admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică

al

ale
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şi Comisia
economică

2. Art.7. 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 
completează după cum urmează:

(2) Autoritatea contractantă 
atribuie contractele de achiziţie 
publică/acordurile-cadru şi 
organizează concursurile de 
soluţii care privesc achiziţii 
publice a căror valoare estimată 
este mai mică decât pragurile 
corespunzătoare prevăzute 
ia alin, (li prin aplicarea unei 
proceduri simplificate, cu 
respectarea
prevăzute la art. 2 alin. (2).

Alin. 2 nemodificat.
1. La art.7, alm.(2) şi (5) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins:
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia 
de a atribui contractele de achiziţie 
publică/acordurile 
organiza concursurile de soluţii care 
privesc achiziţii publice a căror valoare 
estimată este mai mică decât pragurile 
corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin 
aplicarea unei proceduri simplificate, cu 
respectarea principiilor prevăzute la art. 
2 alin. (2).

cadru şi de a

contextul 
PNRR, trebuie 
luate 
rapid pentru buna 
derulare 
contractelor de 
achiziţii publice 
pana in 2026. 
Foarte 
întârzieri au fost 
in trecut, foarte 
multe probleme

în
5) Autoritatea contractantă are dreptul de a 
achiziţiona direct produse sau servicii în 
cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, 
fără TVA, este mai mică de 270,120 lei, 
respectiv lucrări, în cazul în care valoarea 
estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai 
mică de 900.400 lei.
Amendament senatori lulia Scântei, 
Laura Fulgeanu- Moagher, Radu Oprea

masuri
principiilor

a

(5) Autoritatea contractantă are 
dreptul de a achiziţiona direct 
produse sau servicii în cazul în 
care valoarea estimată a 
achiziţiei, fără TVA, este mai 
mică de 135.060 lei, respectiv 
lucrări, în cazul în care valoarea 
estimată a achiziţiei, fără TVA, 
este mai mică de 450.200 lei.

(5) Autoritatea contractantă are dreptul 
de a achiziţiona direct produse sau 
servicii în cazul în care valoarea 
estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai 
mică de 500.000 lei, respectiv lucrări, în 
cazul în care valoarea estimată a 
achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 
5.000.000 lei."

multe

au aparut ca 
urmare a faptului 
ca unele aspecte 

fostnu au
suficient
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clarificate prin 
lege.

Autorităţile 
centrale, aleşii 
locali, operatorii 
economici 
solicitat 
modificări, 
acord 
legislaţia 
europeana. 
Modificările 
propuse, inclusiv 
cele privind 
actualizarea 
plafoanelor in 
raport 
realitatea social- 
economica 
urmăresc 
asigure 
deopotrivă 
eficienta 
rapiditatea 
derularea 
contractelor, 
precum 
siguranţa, 
transparenta si 
imparţialitatea 
derulării

au

in
cu

de

sa

SI

in

si
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procedurilor de 
achiziţii.

Implementare 
PNRR
Amendament 
admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 

Comisia

al

ale

şi
economică

3. Art.7. 2. La art. 7 după alin. (5) se introduc 
trei alineate noi, alin. (6)-(8) cu 
următorul cuprins:

Preluare art. 43, 
alin 5 din HG.
Definiţia 
completă şi 
actuală. Se va 
elimina din HG 
ulterior, la
actualizarea 
normelor.

(5) Autoritatea contractantă are 
dreptul de a achiziţiona direct 
produse sau servicii în cazul în 
care valoarea estimată a 
achiziţiei, fără TVA, este mai 
mică de 135.060 lei, respectiv 
lucrări, în cazul în care valoarea 
estimată a achiziţiei, fără TVA, 
este mai mică de 450.200 lei.

e

„(6) Angajamentul legal prin care se 
angajează cheltuielile aferente achiziţiei 
directe poate lua forma unui contract de 
achiziţie publică sau al unei comenzi ori 
a altui tip de document încheiat în 
condiţiile legii, inclusiv în cazul 
achiziţiilor iniţiate prin intermediul 
instrumentelor de plată ce permit 
posesorului să le utilizeze în relaţia cu 
comercianţii în vederea efectuării de 
plăţi,

„(6)Angajamentul legal prin care se 
angajează 
achiziţiei directe poate lua forma unui 
contract de achiziţie publică sau al unei 
comenzi ori a altul tip de document 
justificativ.

cheltuielile aferente

fără pentrunumerar,
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achiziţionarea de produse, servicii 
şi/sau lucrări prin intermediul unui 
terminal, cum ar fi, dar fără a se limita 
la, cârdurile de plată şi/sau portofele 
electronice.

A

(7) In cazul achiziţiei directe, 
autoritatea contractanta:

Modificare 
plafoane pentru 
corelarea 
amendamentul 
propus la art. 7 
alin 5.

cu
(7) în cazul achiziţiei directe, autoritatea 
contractantă:

a) are obligaţia de a utiliza catalogul 
electronic pus la dispoziţie de SEAP 
sau de a publica un anunţ într-o 
secţiune dedicată a web-site-ului 
propriu sau a SEAP, însoţit de 
descrierea produselor, serviciilor sau 
lucrărilor care urmează a fi 
achiziţionate, pentru achiziţiile a 
căror valoare estimată este mai mare 
de 300.000 lei pentru produse şi 
servicii, respectiv 3.000.000 lei pentru 
lucrări.

a) are obligaţia de a utiliza catalogul 
electronic pus la dispoziţie de SEAP sau 
de a publica un anunţ într-o secţiune 
dedicată a web-site-ului propriu sau a 
SEAP, însoţit de descrierea produselor, 
serviciilor sau lucrărilor careurmează a fi 
achiziţionate, pentru achiziţiile a căror 
valoare estimată este mai mare de 
200.000 lei pentru produse şi servicii, 
respectiv 560.000 lei pentru lucrări

b) are obligaţia de a consulta 
minimum trei operatori economici 
pentru achiziţiile a căror valoare 
estimată este mai mare de 130.000 lei 
pentru produse şi servicii, respectiv 
500.000 lei pentru lucrări, dar mai 
mică sau egală cu valoarea 
menţionata la lit. a); dacă în urma 
consultării autoritatea contractantă 
primeşte doar o ofertă valabilă din 
punct de vedere al cerinţelor 
solicitate, achiziţia poate fi realizată;

b) are obligaţia de a consulta minimum 
trei operatori economici pentru achiziţiile 
a căror valoare estimată este mai mare de 
140.000 lei pentru produse şi servicii, 
respectiv 300.000 lei pentru lucrări, dar 
mai mică sau egală cu valoarea 
menţionată la lit. a); dacă în urma 
consultării autoritatea contractantă 
primeşte doar o ofertă valabilă din punct 
de vedere al cerinţelor solicitate, achiziţia 
poate fi realizată;

Menţinerea 
raportării la 10 
zile şi 
trimestrial astfel

nu
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cum se prevede 
în prezent la art. 
46 din anexa la 
KG.
S95/2016, 
creşte
semnificativ 
povara 
administrativă 
pentru 
autorităţile 
contractante.

c) are dreptul de a achiziţiona pe baza 
unei singure oferte dacă valoarea 
estimată a achiziţiei este mai mică sau 
egală cu 130.000 lei pentru produse şi 
servicii, respectiv 500.000 lei pentru 
lucrări;

c) are dreptul de a achiziţiona pe baza unei 
singure oferte dacă valoarea estimată a 
achiziţiei este mai mică sau egală cu 
140.000 lei pentru produse şi servicii, 
respectiv 300.000 lei pentru lucrări;

nr.
va

d) are dreptul de a plăti direct, pe 
baza angajamentului legal, fără 
acceptarea prealabilă a unei oferte, 
dacă valoarea estimată a achiziţiei 
este mai mică de 4.500 lei.

d) are dreptul de a plăti direct, pe baza 
angajamentului legal, fără acceptarea 
prealabilă a unei oferte, dacă valoarea 
estimată a achiziţiei este mai mică de
9.000 lei.

Amendament 
admis 
membrilor 
PNL, PSD şi 
UDMR, 
majoritate de 
voturi ale
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia 
juridică şi 
Comisia 
economică

al
(8) Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite în SEAP o 
notificare de atribuire cu privire la 
achiziţiile directe, în termen de 
maximum 10 zile de la realizare, cu 
excepţia achiziţiilor realizate prin 
catalogul electronic, în baza 
prevederilor alin. 7 lit. a).'*

(8)Autoritatea contractantă are obligaţia 
trimestrial de a transmite în SEAP o 
notificare cu privire la achiziţiile directe, 
grupate pe necesitate, care să cuprindă cel 
puţin obiectul, cantitatea achiziţionată, 
valoarea şi codul CPV, cu excepţia 
achiziţiilor realizate prin utilizarea 
catalogul electronic SEAP, în baza 
prevederilor alin. 7 lit. a).”.

cu

4. Art.90. 3. La art. 90 alin. (3) se modifica şi va 
avea următorul cuprins:

„(3) Criteriile de atribuire utilizate în 
cazul procedurii de dialog competitiv 
sunt cel mai bun raport calitate-pret sau 
cel mai bun raport calitate-cost,

(3) Criteriile de atribuire 
utilizate în cazul procedurii de 
dialog competitiv sunt cel mai 
bun raport calitate-preţ sau cel 
mai bun raport calitate-cost,
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prevăzute la art. 187 alin. (3) Uţ. 
c) şi

prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. a) şi
b)."

5. Art.98. 4. La art. 98 alin. (6) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

„(6) Criteriile de atribuire utilizate în 
cazul parteneriatului pentru inovare sunt 
cel mai bun raport calitate-pret sau cel 
mai bun raport calitate-cost, prevăzute 
la art. 187 alin. (3) lit. a) şi b)."

(6) Criteriile de atribuire 
utilizate în cazul parteneriatului 
pentru inovare sunt cel mai bun 
raport calitate-preţ sau cel mai 
bun raport calitate-cost, 
prevăzute la art. 187 alin. (3) liţ. 
c)şi

6. Art.104. 5. La art. 104, lit. b) a alin. (8) se 
modifica şi va avea următorul cuprins:

(8) Autoritatea contractantă are 
dreptul de a aplica procedura de 
negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de 
participare atunci când, ulterior 
atribuirii unui contract de
achiziţie publică de lucrări sau 

autoritateade servicii,
contractantă intenţionează să 
achiziţioneze lucrări sau servicii 
noi şi numai dacă se îndeplinesc 
în mod cumulativ următoarele 
condiţii:

”b) valoarea estimată a achiziţiei 
iniţiala de lucrări sau servicii s-a 
determinat prin luarea în considerare 
inclusiv a lucrărilor sau serviciilor noi 
care pot fi achiziţionate ulterior;"

b) valoarea estimată 
contractului iniţial de lucrări

a
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sau servicii s-a determinat prin 
luarea în considerare inclusiv a 
lucrărilor sau serviciilor noi care 
pot fi achiziţionate ulterior;

Amendament de
tehnică
legislativă

6. La art. 111 alin. (6) se modifîcă şi va 
avea următorul cuprins:

7. Art.111. 6. La art. 111 alin. (4) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

(6) Criteriile de 
utilizate pentru 
contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru având 
ca obiect servicii sociale şi alte 
servicii specifice, prevăzute în 
anexa nr. 2, şi a căror valoare 
estimată este egală sau mai mare 
decât pragul valoric prevăzut la 
art. 7 alin. (1) lit. d) sunt cel mai 
bun raport calitate-preţ sau cel 
mai bun raport calitate-cost, 
prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. 
c) şi d) ţinându-se seama de 
criteriile de calitate şi de 
sustenabilitate ale serviciilor 
sociale.

atribuire
atribuirea „(4) Criteriile de atribuire utilizate 

pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie publica/acordurilor-cadru 
avand ca obiect servicii sociale şi alte 
servicii specifice, prevăzute în anexa 
nr. 2, sunt cel mai bun raport calitate- 
pret sau cel mai bun raport calitate- 
cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. 
a) şi b), tinandu-se seama de criteriile 
de calitate şi de durabilitate ale 
serviciilor sociale. " (amendamentul 
s-a făcut ne baza unui alineat care-a
fost vechi, care se afla in tabeb
Alineatul s-a modificat in 2020 si-are

„(6) Criteriile de atribuire utilizate pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru având ca obiect 
servicii sociale şi alte servicii specifice, 
prevăzute în anexa nr. 2, sunt cel mai bun 
raport calitate-preţ sau cel mai bun raport 
calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) 
lit. a) şi b), ţinându-se seama de criteriile de 
calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor 
sociale.”

Amendament 
admis al 
membrilor 
PNL, PSD si 
UDMR, cu 
majoritate de 
voturi ale 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia 
juridică şi 
Comisia 
economică

alt continuf^

8. Art.154. 7.Art. 154 se modifica şi va avea 
următorul cuprins:

Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a elabora 
documentaţia de atribuire care 
conţine toate informaţiile 
necesare pentru a asigura 
operatorilor economici

1) Nemodificat.
„(l)Autoritatea 
obligaţia de a elabora documentaţia de 
atribuire care conţine toate informaţiile 
necesare pentru a asigura operatorilor 
economici o informare completa,

contractanta are

2) Nemodificat.o
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informare completă, corectă şi 
precisă cu privire la cerinţele 
achiziţiei, obiectul contractului 
şi modul de desfăşurare a 
procedurii de atribuire.

corecta şi precisa cu privire la cerinţele 
achiziţiei, obiectul contractului şi 
modul de desfăşurare a procedurii de 
atribuire.
(2) Autoritatea contractanta are
dreptul de a solicita ofertanţilor 
constituirea garanţiei 
participare a cărei perioada de 
valabilitate este cel puţin egala cu 
perioada de valabilitate a ofertei. 
Valoarea garanţiei de participare nu 
poate depăşi IVo din valoarea 
estimaţii a contractului de achiziţie

de Pentru corelare 
cu art. 39 alin. 2 
din HG 
395/2016:

(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de 
a solicita contractantului constituirea 
garanţiei de bună execuţie în cuantum de 
maximum 10% din preţul contractului, fără 
TVA. Cu excepţia contractelor de servicii 
de proiectare 
lucrări, a căror valoare estimată este mai 
mică decât valoarea prevăzută la art. 
7 alin. (1) din lege, precum şi în cazul 
unui contract atribuit în urma aplicării 
procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare, 
autoritatea contractantă are dreptul de a 
nu solicita contractantului constituirea 
garanţiei de bună execuţie.

(2) în 
atribuirii 
contract 
furnizare sau de 
servicii, 
excepţia 
serviciilor de

cazul
şi a contractelor de unui

publicii sau in cazul acordului-cadru 
din valoarea estimata a celui mai 
mare contract subsecvent.

de

cu
(3)Autoritatea contractanta are

solicita 
constituirea 

garanţiei de buna execuţie în 
cuantum de maximum lOVo din preţul 
contractului, fără TVA. Cu excepţia 
contractelor de servicii de proiectare 
şi a contractelor de lucrări atribuite 
prin una din procedurile de atribuire 
de la art. 68 alin. (1), lit. a), b), c) d), 
e), g), h) şi i) pentru care
constituirea garanţiei de buna 
execuţie este obligatorie, în cazul 
atribuirii unui contract a cărui 
valoare estimata este mai mica decât 
valoarea prevăzuţii la art.7 alin. (1),

obligaţia de 
contractantului

a
proiectare, 
cărui valoare 
estimată este mai 
mică 
valoarea 
prevăzută la art. 
7 alin. (1) din 
Lege, precum şi în 
cazul 
contract atribuit 
în urma aplicării 
procedurii de 
negociere fără 
publicarea

a

decât

unui
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prealabilă a unui 
anunţ
participare, 
autoritatea 
contractantă are 
dreptul de a nu 
solicita
contractantului 
constituirea 
garanţiei de bună 
execuţie.

precum şi în cazul unui contract 
atribuit în urma aplicării procedurii 
de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de 
participare, autoritatea contractantă 
are dreptul de a nu solicita

constituirea

de

4) Garanţia de participare sau după caz 
garanţia de bună execuţie trebuie să fie 
irevocabilă, necondiţionată şi se constituie 
prin:
a)nemodifîcat

contractantului
garanţiei de bună execuţie.

b) instrumente de garantare emise în
condiţiile legii astfel:

scrisori de garanţie emise de 
instituţii de credit bancare din România 
sau din alt stat;

asigurări de garanţii emise: 
fie de societăţi de asigurare care 

deţin autorizaţii de funcţionare emise în 
Romania sau într-un alt stat membru al 
Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise 
în registrele publicate pe site-ul Autorităţii 
de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe 
prin sucursale autorizate în România de 
către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară.

i)

ii)

Amendament 
admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 
şi Comisia
economică

(4) Garanţia de participare şi/sau 
garanţia de bună execuţie trebuie să 
fie irevocabila, necondiţionată şi se 
constituie prin:
a) virament bancar;
b) instrument de garantare emis in 
condiţiile legii, astfel:
i) scrisoare de garanţie emisa de o 
instituţie de credit bancara din 
Romania sau din alt stat;
ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de o 
societate de asigurări care deţine 
autorizaţie de funcţionare emisa in 
Romania sau intr-un alt stat membru 
al Uniunii Europene si/sau care este

al

ale

c)nemodificat.

d)prin reţineri succesive din sumele 
datorate pentru facturi parţiale, în 
cazul garanţiei de bună execuţie.

10



înscrisa in registrele publicate pe site-ul 
Autoritiitii 
Financiara, după caz;
- fie de o societate de asiguriiri dintr-un 
stat tert, printr-o sucursala autorizata 
in Romania de ciitre Autoritatea de 
Supraveghere Financiara.”

de Supraveghere Se introduce o nouă literă, lit.e) având 
următorul cuprins:

„e) prin combinarea a două sau mai 
multe dintre modalităţile de constituire 
prevăzute la lit. a) - c)”

5) Nemodificat.c) prin depunerea la casierie a unor 
sume in numerar dacii valoarea este 
mai mica de 5.000 lei;
d) prin reţineri succesive din sumele 
datorate pentru facturi parţiale, daca 
părţile convin, cu excepţia situaţiei în
care documentaţia de atribuire exclude
această posibilitate.

(5) Modalitatea de reţinere a garanţiei 
de participare, termenul de 
constituire a garanţiei de buna 
execuţie respectiv modalitatea de 
constituire prin reţineri succesive, de 
emitere de pretenţii asupra garanţiei 
de bunii execuţie, vor fi reglementate 
in cadrul unui capitol distinct al 
normelor metodologice de aplicarea 
prezentei legi.,,

9. Art.154. 8. Pupa art. 154 se introduce doua noi Nemodifîcat.

11



articole, art. 154^ şi 154^ cu următorul 
cuprins:

Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a elabora 
documentaţia de atribuire care 
conţine toate informaţiile 
necesare pentru a asigura 
operatorilor economici o 
informare completă, corectă şi 
precisă cu privire la cerinţele 
achiziţiei, obiectul contractului 
şi modul de desfăşurare a 
procedurii de atribuire.

„Art 154’ - (1) 
participare, constituita dc ofertantul 
a căirui ofertă a fost stabilita ca fiind 
câştigătoare, se restituie de către 
autoritatea contractanta în cel mult 3 
zile lucratoare de la data constituirii 
garanţiei de bună execuţie.

A

(2) In cazul unei proceduri de 
atribuire a unui acord-cadru, precum 
şi în cazul atribuirii unui contract 
pentru care nu este obligatorie 
constituirea garanţiei de buna 
execuţie, garanţia de participare 
constituita de ofertantul a cărei ofertă 
a fost stabilita ca câştigătoare se 
restituie de către autoritatea 
contractantă în cel mult 3 zile 
lucratoare de la data semnării 
acordului-cadru/contractului.
(3) Garanţia de participare, 
constituită dc ofertanţii a căror oferta 
nu a fost stabilita câştigătoare, se 
restituie de către autoritatea 
contractantă după 
contractului 
publică/acordului-cadru

Garanţia dc

semnarea
achiziţiede

cu

12



ofertantul/ofertantii ale cărui/căror 
oferte
câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 
zile lucratoare de la data semnării 
contractului 
publică/acordului-cadru 
ofertantul declarat câştigător.
(4) în cazul în care autoritatea 
contractanta se afla, conform 
prevederilor art. 212 alin. (1) sau art. 
213, în situaţia de a anula procedura 
de atribuire, garanţia de participare 
se restituie după data expirării 
termenului de depunere a unei 
contestaţii cu privire la aceasta 
decizie, dar nu mai târziu de 3 zile 
lucrătoare de la această data.
(5) După primirea comunicării 
prevăzute la art. 215,ofertantii ale 
căror oferte au fost declarate 
necâştigatoare au dreptul de a obţine 
eliberarea garanţiei de participare 
înainte de expirarea perioadei 
prevăzute la alin. (3), daca transmit 
autoritatii contractante o solicitare în 
acest sens. Autoritatea contractanta arc 
obligaţia de a restitui garanţia de 
participare în cel mult 3 zile lucratoare 
de la primirea unei solicitări in acest 
sens.
Art.154^ - (1) în cazul contractului de 
furnizare, autoritatea contractanta are

fost desemnateau

de achiziţie
cu

13



obligaţia dc a elibera/restitui garanţia 
de buna execuţie în cel mult 14 zile de la 
data întocmirii procesuiui-vcrbal dc 
recepţie a produselor care fac obiectul 
contractului 
publică/contractului subsecvent şi/sau 
de la plata facturii finale, dacă nu a 
ridicat până la acea data pretenţii 
asupra ci.
(2) In cazul contractului dc servicii,, 
autoritatea contractantă are obligaţia 
de a elibera/restitui garanţia de buna 
execuţie în cel mult 14 zile de la data 
îndeplinirii de către contractant a 
obligaţiilor asumate prin contractul de 
achiziţie publica/contractul subsecvent 
respectiv, dacă. nu a ridicat până la 
acea data pretenţii asupra ei.
(3) In cazul contractelor de servicii de 
proiectare, autoritatea contractanta 
are obligaţia dc a clibera/restitui 
garanţia de buna execuţie după cum 
urmeaza:
a) valoarea garanţiei dc buna execuţie 
aferenta studiilor dc prcfezabilitate 
ş i/sau fezabilitate, în termen de 14 zile 
de la data predării şi însuşirii /aprobării 
documentaţiei 
respective sau de la data finalizării 
tuturor obligaţiilor contractului de 
servicii, daca nu a ridicat pana la acea 
data pretenţii asupra ei;_________ _

de achiziţie

tchnico-cconomice
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b) valoarea garanţiei de buna execuţie 
aferenta proiectului tehnic 
detaliilor de execuţie, în termen de 14 
zile de Ia data încheierii procesului- 
verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor executate în baza proiectului 
respectiv, daca nu a ridicat până la acea 
data pretenţii asupra ei, dar nu mai 
târziu de 3 ani de la predarea 
respectivelor documentaţii tehnice, în 
cazul în care autoritatea contractanta 
nu a atribuit în această perioadă 
contractul de lucrări în cauză;
(4) In cazul contractelor aferente 
serviciilor de supervizare a lucrărilor 
/dirigentic de şantier, autoritatea 
contractanta are obligaţia de a 
elibera/restitui garanţia de buna 
execuţie după cum urmeaza:
a) 70% din valoarea garanţiei, în 
termen de 14 zile de la data încheierii 
procesului>verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat 
pana Ia acea data pretenţii asupra ei;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, 
în termen de 14 zile de la data emiterii 
raportului 
supervizare/expirarea duratei de 
garanţie acordata lucrării în cauza.
(5) In cazul contractelor de lucrări, 
autoritatea contractanta arc obligaţia

i/sau

final de
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de a elibera/restitui garanţia de buna 
execuţie după cum urrncaza:
a) 70% din valoarea garanţiei, în 
termen de 14 zile de Ia data încheierii 
procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat 
pana Ia acea data pretenţii asupra ei, iar 
riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, 
la expirarea perioadei de garanţie a 
lucrărilor executate, pe baza 
procesului-verbal de recepţie fînala. 
(6) Procesele-verbale de recepţie la 
terminarea lucrărilor şi, respectiv, de 
recepţie fînala pot fî întocmite şi pentru 
parti/obiecte din /de lucrare, daca 
acestea sunt distincte din punct de 
vedere fîzic şi funcţional, proporţional 
cu valoarea lucrărilor recepţionate/*

10 Art.182 9. La art. 182, după alin. (1) se 
introduce un nou alineat, alin. (1’) cu 
următorul cuprins:

Limitarea la 
50% a gradului 
de susţinere 
din partea unui 
terţ în cazul 
procedurilor 
simplificate ar 
putea creeo o 
barieră
neiustificatâ în

Se elimina pct. 9. I.

(1) Operatorul economic are 
dreptul, dacă este cazul şi în 
legătură cu un anumit contract 
de achiziţie publică/acord- 
cadru, să invoce susţinerea 
unui/unor terţ/terţi în ceea ce 
priveşte îndeplinirea criteriilor 
referitoare la situaţia economică 
şi financiară şi/sau a criteriilor 
privind capacitatea tehnică şi 
profesională, indiferent de

Amendament Laura-luliana Scântei, Laura 
Fulgeanu- Moagher şi Radu Oprea.

I ^(1') In cazul contractelor atribuite 
prin procedura simplificata prevăzută 
la art.113, susţinerea prevăzută la 
alin.(l) poate fî invocata doar pentru cel 
mult 50 % din cuantumul stabilit

calea accesului
operatorilor
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economici, înnatura relaţiilor juridice 
existente între operatorul 

şi terţul/terţii

pentru fiecare criteriu referitor la 
situaţia economica şi financiara şi/sau 
din cuantumul stabilit pentru criteriile 
privind capacitatea tehnica şi 
profesională."

special a IMM- 
urilor, la piaţaeconomic 

respectiv/respectivi. achiziţiilor
publice.

întrucât
numărul
procedurilor
simplificate
iniţiate de
autorităţile
contractante
este în general
superior
celorlalte
proceduri
competitive,
reglementarea
unor măsuri mai
restrictive doar
pentru
procedura
simplificată
poate avea ca
efect
restrictionarea
participării
IMM-urilor la
acest tip de
procedură.
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Amendament 
admis 
membrilor 
PNL, PSD şi 
UDMR,
majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi din
Comisia 
juridică şi 
Comisia 
economică

al

cu

ale

11 Art.182. 10. La art. 182, după alin. (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (2^) cu 
următorul cuprins:(2) în 

îndeplinirea 
referitoare la

ce priveşte 
criteriilor 

calificările 
educaţionale şi profesionale 
prevăzute la art. 179 lit. g) sau la 
experienţa 
relevantă, operatorul economic 
poate să se bazeze pe 
capacitatea terţului susţinător 
doar atunci când acesta va 
desfăşura efectiv lucrările sau 
serviciile în legătură cu care 
sunt necesare respectivele 
calificări.

ceea

profesională
„(2*)
relevanta este experienţa realizata:
a) în cadrul unei profesii reglementate 
cum ar fi, dar far a a se limita la: 
activitati medicale; activităţi contabile 
; activităţi de audit financiar; activitati 
de asistenta şi reprezentare juridica 
specifice profesiei de avocat, activitati

Experienţa profesionala
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de arhitectura;
b) în baza deţinerii unei autorizaţii 
/certificari/atestari specifîce fara de 
care nu poate fi exercitata activitatea ce 
face obiectul contractului de achiziţie 
publica, cum ar fi, dar fără a se limita 
la: activitati în domeniul gazelor 
naturale ; activitati în domeniul 
infrastructurii feroviare."
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12 Art.184.
In cazul în care un operator 

demonstrează 
criteriilor

11. Art. 184 se modifica şi va avea 
următorul cuprins:
„ Art. 184 - In cazul în care un operator 
economic demonstrează îndeplinirea 
criteriilor referitoare la situaţia economica 
şi financiara invocând susţinerea 
unui/unor terţ/terţi, autoritatea 
contractanta solicita ca operatorul

tertul/tertii 
sustinator/sustinatori sa răspundă în mod 
solidar pentru executarea contractului de 
achiziţie publica/acordului- cadru."

în privinţa acestei 
răspunderi, 
trebuie menţionat 
că Directiva 
2014/24/UE 
prevede că, în 
cazul în care un 
operator 
economic 
bazează 
capacităţile altor 
entităţi în ceea ce 
priveşte criteriile 
referitoare la 
situaţia
economică şi 
financiară, 
autoritatea 
contractantă 
poate solicita ca 
operatorul 
economic şi acele 
entităţi
să răspundă 
solidar pentru 
executarea 
contractului, 
necondiţionând 
angajarea acestei 
răspunderi______

economic 
îndeplinirea 
referitoare la situaţia economică 
şi financiară invocând
susţinerea unui/unor terţ/terţi, 
autoritatea contractantă solicită 
ca operatorul economic şi 
terţul/terţii susţinător/susţinători 
să răspundă în mod solidar 
pentru executarea contractului 
de achiziţie publică/acordului- 
cadru. Răspunderea solidară a 
terţului/terţilor 
susţinător/susţinători—se—va
angaja-------- sub-------condiţia
neîndeplinirii------ de------ către
acesta/aceştia a obligaţiilor de 
susţinere------asumate------p»»
angajament.

economic Şl

se
pe
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solidare a terţului 
de neîndeplinirea 
de către acesta a 
obligaţiilor 
asumate 
angajament (a se 
vedea art. 63 alin. 
(1) paragraful 3 

Directiva 
20Î4/24/UE). 
Amendament 
admis al 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi ale 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 
şi Comisia 
economică

prin

din

13 Art 185. 12. La art. 185, alin. (2) se modifica şi va 
avea următorul cuprins:
„(2) In cazul în care mai mulţi operatori 
economici participa in comun la procedura 
de atribuire, aceştia pot beneficia de 
susţinerea unui/unor tert/terti în ceea ce 
priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare 
la situaţia economica şi financiara şi/sau 
capacitatea tehnica şi profesionala, în 
condiţiile prezentei legi." ___________

(2) In cazul în care mai mulţi 
operatori economici participă în 
comun la procedura de atribuire, 
aceştia pot beneficia de 
susţinerea unui terţ în ceea ce 
priveşte îndeplinirea criteriilor 
referitoare la situaţia economică 
şi financiară şi/sau capacitatea
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tehnică şi profesională, în 
condiţiile prezentei legi.

14 Art.187. 13. La art. 187, alin. (3) se modifica şi va 
avea următorul cuprins:
„(3) Pentru determinarea ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic 
în conformitate cu dispoziţiile alin . (2), 
autoritatea contractanta are dreptul de a 
aplica unul dintre următoarele criterii de 
atribuire:
a) cel mai bun raport calitate-preţ;.” 
d) cel mai bun raport calitate-cost
c) costul cel mai scăzut;
d) preţul cel mai scăzut.

113. La art. 187, alin. (3) se modifica şi va 
avea următorul cuprins:
„(3) Pentru determinarea ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic 
în conformitate cu dispoziţiile alin. (2), 
autoritatea contractanta are dreptul de a 
aplica unul dintre următoarele criterii de 
atribuire:
a) cel mai bun raport calitate-preţ;
b) cel mai bun raport calitate-cost;
c) costul cel mai scăzut; 

d) preţul cel mai scăzut.

Amendament 
de tehnica 
legislativa 
renumerotare 
corecta 
literelor.

(3) Pentru determinarea ofertei 
celei mai avantajoase din punct 
de vedere economic în 
conformitate 
dispoziţiile alin. (2'). autoritatea 
contractantă are dreptul de a 
aplica unul dintre următoarele 
criterii de atribuire:
a) preţul cel mai scăzut;
b) costul cel mai scăzut;
c) cel mai bun raport calitate- 
preţ;
d) cel mai bun raport calitate- 
cost.

cu a

Amendament 
admis 
membrilor 
PNL, PSD şi 
UDMR, 
majoritate de 
voturi ale
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia 
juridică şi
Comisia 
economică

al

cu

14. La art. 187 alin. (3^) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:
,(3^) Autoritatea contractanta poate utiliza 
criteriul preţul cel mai scăzut numai in 
situaţia in care achiziţionează produse, 
servicii sau lucrări a căror valoare estimata 
a contractului nu depăşeşte pragurile

15 Art.187. Potrivit
paragrafului al 
doilea
considerentului 
(90) din Directiva 
2014/24/UE, Jn 
scopul de a încuraja 
o mai buna

(3*) Autoritatea 
poate utiliza criteriul preţul cel 
mai scăzut numai în situaţia în 
care achiziţionează produse, 
servicii sau lucrări a căror

alcontractantă
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valoare estimată a contractului 
depăşeşte pragurile 

prevăzute la art. 7 alin. (11.

orientare câtre 
calitate 
achiziţiilor publice, 
ar trebui sâ li se 
permită statelor 
membre 
interzică sau să 
restricţioneze 
utilizarea doar a 
preţului sau doar a 
costului pentru 
evaluarea celei mai 
avantajoase oferte 
din punct de vedere 
economic, în cazul 
în care acestea 
consideră necesar 
acest lucru".

prevăzute la art. 7 alin. (1), precum şi în 
situaţia aplicării procedurii de 
negociere fara publicare prealabila a 
unui anunţ de participare prevăzute la 
art. 104 alin. (1) lit. b)."

onu

să

16 Art.187. 15. La art. 187, lit.a) a alin. (8) se 
modifica şi va avea următorul cuprins:

(8) Autoritatea contractantă nu 
va utiliza costul cel mai 
scăzut/preţul cel mai scăzut 
drept criteriu de atribuire în 
cazul:

„a) categoriilor de contracte de achiziţie 
publica/acorduri-cadru de lucrări sau de 
servicii 
intelectuale; "

care au ca obiect servicii
a) anumitor categorii de 
contracte de achiziţie 
publică/acorduri-cadru de 
lucrări sau de servicii care au ca 
obiect servicii intelectuale şi
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care presupun activităţi cu nivel 
de complexitate ridicat;

17 Art.193. 16. La art.193, după alin.(5) se 
introduce un nou alineat, alin. (6), cu 
următorul cuprins:(5) în cazul în care autoritatea 

contractantă 
documentele 
prevăzute la alin. (4) în mod 
direct, prin accesarea unei baze 
de date, DUAE cuprinde, de 
asemenea, informaţiile solicitate 
în acest scop, cum ar fi adresa de 
internet a bazei de date, orice 
dată de identificare şi, dacă este 
cazul, declaraţia necesară de 
acordare a consimţământului.

poate obţine 
justificative

„(6) în cadrul procedurii simplificate 
şi a procedurii aplicate pentru 
atribuirea unui contract /acord- 
cadru finanţat din Planul National 
de Redresare şi Rezilienta, 
autoritatile contractante sunt 
obligate să selecteze în DUAE „a 
:indicatia globala pentru toate 
criteriile de selecţie " .

18 Art.196. Se elimină punctul 17.

(2^) Prin excepţie de la 
dispoziţiile alin. (1) şi în 
cazul
simplificate, 
contractantă

17. La art. 196, alin. (2') se abroga - 
e deia abrogat prin OUG 26/2022!!!

procedurilor
autoritatea

solicită
ofertantului clasat pe primul 
loc documentele justificative 
care dovedesc informaţiile 
cuprinse în DUAE numai 

întocmirea 
clasamentului, stabilind un 
termen de prezentare a

după
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acestor documente de 5 zile 
lucrătoare.

19 18. La art. 209, după alin. (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins:

18. La art. 209, după alin. (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins:

»(3)
ofertanţilor/candidaţilor 
transmiterea răspunsului la solicitarea 
prevăzută la alin. (1), inclusiv cu 
eventuala prelungire solicitată justificat 
de operatorul economic, este de cel mult 
5 zile lucrătoare şi va fi stabilit în funcţie 
de complexitatea solicitării

Termenul acordatacordat »(3)
ofertanţilor/candidaţilor 
transmiterea răspunsului la solicitarea 
prevăzută la alin. (1), inclusiv cu 
eventuala prelungire solicitată justificat 
de operatorul economic, este de cel mult 
15 zile lucrătoare şi va fi stabilit în funcţie 
de complexitatea solicitării.”

Termenul
pentru pentru

20 Art.214. 18. La art. 214, după alin. (7) se 
introduce un nou alineat, alin. (8) cu 
următorul cuprins:

Se elimină punctul 18. E prevăzut în
normele
metodologice.(7) Pentru procedurile cu mai 

multe loturi, prin excepţie de ia 
prevederile alin. (3Î. în cazuri 
temeinic justificate şi cu 
aprobarea 
autorităţii 
termenul de întocmire a 
raportului procedurii se poate 
prelungi o singură dată, cu un 
termen ce nu poate depăşi 50 de 
zile lucrătoare.

Amendament 
admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi 
Comisia juridică 

Comisia

al
conducătorului

„(8) Raportul procedurii se 
elaborează şi se semnează de toti 
membri comisiei de evaluare care 
este constituita din cel mult 5 
membrii."

contractante.

ale

din

şi
economică

21 Art.221. 19. La art. 221, pct. (i) a lit. d) a alin. 
(1) se modifica şi va avea următorul 
cuprins:__________________________

Se elimină pct 19. Susţinem forma în 
vigoare a legii 
care reprezintă
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(1) Contractele de achiziţie 
publică/Acordurile- cadru pot fi 
modificate, fără organizarea 
unei noi proceduri de atribuire, 
în următoarele situaţii:

transpunerea 
dispoziţiilor art 
72 alin. (1) Ut d)

0 dinpct.
Directiva
2014/24/UE,
având
următoarea
formulare:
„(i) a unei clauze 
sau opţiuni de 

fără

„(i) ca urmare a unei clauze de 
revizuire sau a unei opţiuni stabilite de 
autoritatea contractantă potrivit lit.a) şi 
alin. (2); aplicarea acestei clauze ar 
putea fi prevederea contractuala 
conform căireia, dar fara a se limita

d) atunci când contractantul cu 
care autoritatea contractantă a 
încheiat iniţial contractul de 
achiziţie publică este înlocuit de 
un nou contractant, în una dintre 
următoarele situaţii:
(i) ca urmare a unei clauze de 
revizuire sau a unei opţiuni 
stabilite
contractantă potrivit lit. a) 
şi alin. (2);

revizuire 
echivoc,
conformitate cu 
litera (a);

la: in
în cazul în care contractantul 

dificultăţiîntâmpină 
implementare, terţul susţinător, 
introdus în oferta şi nominalizat în 
contract, va prelua îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale, conform 
celor asumate la nivelul 
angajamentului ferm anexa la 
contract, f ăraă ca prin aceasta sa se 
reducă, extindă sau sa se elimine 
obligaţiile şi responsabilităţile 
stipulate în contractul iniţial şi fara 
a fi afectat caracterul general al 
acestuia;
- în cazul în care contractantul, din 
motive independente de autoritatea 
contractanta, şi care nu 
datoreaza sub nicio forma unei 
acţiuni sau inacţiuni a autorităţii

in

Considerentele 
110 şi 111 din 
Directiva 
2014/24/UE care 
prevăd limitativ 
cazurile în care 
autoritatea 
contractantă 
poate înlocui un 
operator
economic căruia 
i-a fost iniţial 
atribuit 
contractul.

de autoritatea

se

Amendament
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admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 
şi Comisia
economică

alcontractante, aceasta din urmă 
acţionând cu diligenta pe parcursul 
implementării contractului, nu işi

obligaţiile 
contractuale, ofertantul clasat pe 
locul următor în clasamentul stabilit 
pentru declararea câştigătorului , va 
putea prelua îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale dar în condiţiile ofertei 
clasată pe primul loc. 

îndeplineşte
ale

22 Art.221. Conform
Directivei.

20.La art. 221 alin. (11) se modifîcă şi 
va avea următorul cuprins:
„(11) în sensul prezentului articol, prin 
caracterul general al contractului se 
înţelege obiectivele principale urmărite 
de autoritatea contractanta la realizarea 
achiziţiei iniţiale, obiectul principal al 
contractului şi drepturile şi obligaţiile 
principale ale contractului, inclusiv 
principalele cerinţe de calitate şi 
performanta."

sensul prezentului 
articol, prin natură generală a 
contractului se înţelege 
obiectivele principale urmărite 
de autoritatea contractantă la

(11)In

realizarea achiziţiei iniţiale, 
obiectul principal al contractului 
şi drepturile şi obligaţiile 
principale ale contractului, 
inclusiv principalele cerinţe de 
calitate şi performanţă.
Art.222’ 21.După art. 222' se introduce un nou 

art. 222^, cu următorul cuprins:
23

(1) Autorităţile contractante 
publică în secţiunea dedicată din 
SEAP toate modificările 
contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru, astfel 
încât să rezulte durata şi preţul

„Art.222^ (I) Pe parcursul
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final la finalizarea sau încetarea 
acestora.
(2) Prin normele metodologice 
de aplicare a prezentei legi se 
stabilesc condiţiile de publicare 
a modificărilor contractuale 
prevăzute la alin. (1).

îndeplinirii acordului- 
cadru/contractului, preţul poate fi 
ajustat prin actualizare în cazul in 
care pe piaţa au aparut anumite 
condiţii, în urma carora s-a 

creşterea/diminuarea 
indicilor de preţ pentru elemente 
constitutive ale ofertei, al căror efect 
se reflecta in creşterea/diminuarea 
costurilor pe baza carora s-a 
fundamentat preţul acordului- 
cadru/contractului.
(2) Pentru a se respecta principiul 
transparentei, posibilitatea de 
ajustare a preţului trebuie sa fie 
precizata atat în documentaţia de 
atribuire, cât şi în acordul- 
cadru/contractul care urmeaza sa fie 
încheiat, prin clauze speciale în acest 
sens.

constatat

Autoritatea 
precizează atat în documentaţia de 
atribuire, cât si in contractul de 
achiziţie publica/acordul-cadru modul 
concret de ajustare a preţului, indicii 
care vor fl utilizaţi, precum şi sursa 
informaţiilor cu privire la evoluţia 
acestora, cum ar fl buletine statistice 
sau cotatii ale burselor de mărfuri. 
(4) Ajustarea preţului, fara a fi 
îndeplinite condiţiile prevăzute la 
alin.(2) şi (3), este aplicabila direct in

(3) contractanta
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cazul in care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de către 
autoritatile locale acte administrative 
care au ca obiect instituirea, 
modificarea sau renunţarea la 
anumite taxe/impozite locale, al căror 
efect
creşterea/diminuarea costurilor pe 
baza carora s-a fundamentat 
preţul
contractului.

A

(5) In orice situaţie, preţul acordului* 
cadru/contractului poate fi ajustat 
doar in măsură strict necesara pentru 
acoperirea costurilor pe baza carora 
s-a fundamentat preţul acordului* 
cadru/contractului.
(6) Modul de ajustare nu trebuie sa
conducă in niciun caz la schimbarea 
rezultatului procedurii de atribuire, 
prin anularea sau diminuarea
avantajului competitiv pe baza caruia 
contractantul respectiv a fost declarat 
ca tigator in urma finalizării
respectivei proceduri, cu excepţia 
cazului prevăzut la alin. (5).
(7) Autoritatea contractanta are
obligaţia de a ajusta preţul contractului 
in situaţia in care:
a) durata de derulare a procedurii 
de atribuire a contractului de 
achiziţie publica se prelunge te peste

(V) Cu respectarea prevederilor alin.
(5) autoritatea contractantă are obligaţia de 
a ajusta preţul contractului în situaţia în 
care:

reflecta inse

acordului- cadru/ Nemodificat.
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durata de valabilitate a ofertei, 
stabilita iniţial prin documentaţia 
de atribuire, din motive care nu sunt 
imputabile contractantului, sau 
b) durata de furnizare/prestare/ 
execuţie prevăzută in contract se 
prelungeşte, iar această prelungire 
nu se datoreaza responsabilităţii 
contractuale a contractantului.
(8) Autoritatea contractanta are 
dreptul sa includă clauze de 
ajustare/revizuire a preţului , în 
conformitate cu prevederile alin. (3), 
pentru contractele de servicii sau 
furnizare care se derulează pe o 
perioada ce depăşeşte 6 luni şi pentru 
contractele de lucrări care se 
derulează pe o perioada de cel mult 6 
luni.
(9) Autoritatea contractanta este 
obligata sa includă clauze de 
ajustare/revizuire a preţului, in 
conformitate cu prevederile alin. 
(3), pentru contractele de servicii 
sau furnizare care se derulează pe o 
perioada ce depăşeşte 24 de luni şi 
pentru contractele de lucrări care 
se derulează pe o perioada ce 
depăşeşte 6 luni.

Pe parcursul derulării 
contractului plăţile se vor face 
exclusiv pe baza preturilor proprii

(10)
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prevăzute de contractant în oferta sa 
iniţiala, fixe sau ajustate, după cum 
s-a prevăzut in documentele de 
achiziţie iniţiale şi în contract.
(11) Pe parcursul derulării 
contractului, nu este permisa 
modificarea preturilor din oferta 
în funcţie de variaţiile preturilor 
practicate de furnizorii de la care
contractantul se aprovizionează, 
cu excepţia situaţiilor cauzate de 
forţa majora, de caz fortuit sau de 
schimbări excepţionale 
împrejurărilor care ar face vădit 
injusta obligarea contractantului 
la pastrarea preturilor iniţiale. Din 
punctul de vedere al documentelor 
justificative 
efectuarea plaţilor, se considera 
suficiente facturile emise de

a

pentrunecesare

contractant, a căror valoare trebuie 
sa corespunda cu valoarea ofertată 
iniţial sau, după caz, cu valoarea 
ofertată actualizata conform 
prevederilor documentelor de 
achiziţie iniţiale şi contractului. 
(12) Daca derularea contractului a 
devenit excesiv de oneroasa datorita 
unei schimbări excepţionale a 
împrejurărilor care ar face vădit 
injusta obligarea contractantului la 
pastrarea preturilor iniţiale, cum ar
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fi dar rara a se limita la schimbare 
cauzata de forţa majora sau cazul 
fortuit, fara a fî îndeplinite condiţiile 
prevăzute la alin. (2) şi (3), preţul 
contractului poate fi ajustat, pentru 
a distribui în mod echitabil între 
părţi pierderile şi beneficiile ce 
rezulta 
împrejurărilor;
(13) Dispoziţiile alin. (12) sunt 
aplicabile numai daca:
a) schimbarea imprej urărilor a 
intervenit după data limita stabilta 
pentru depunerea ofertelor;
b) schimbarea împrejurărilor, 
precum ş i întinderea acesteia nu au 
fost şi nici nu puteau fl avute în 
vedere de contractant, în mod 
rezonabil, la data limita stabilta 
pentru depunerea ofertelor;
c) contractantul nu i>a asumat prin 
contract riscul privind forţa majora 
sau cazul fortuit sau a altor 
schimbări 
împrejurări.,.

din schimbarea

excepţionale de

24 Art.224. 22. La articolul 224 alin. (1), după litera 
1) se introduce o noua literă, lit. m) cu 
următorul cuprins:

{PLX 499/2021 -
la CDEP 
dezbatere la 
Camera 
Deputaţilor;
In cazul în care se

(1) Următoarele fapte constituie 
contravenţii, dacă nu au fost 
săvârşite în astfel de condiţii 
încât să fie considerate, potrivit 
legii penale, infracţiuni:

in
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adoptă această 
propunere 
legislativă- pix. 
499/2021, se va 
elimina pct. 22 
din prezenta 
propunere 
legislativă) 
Amendament 
admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 

Comisia

„m) încălcarea prevederilor art. 218 alin. 
(l)şi(3).”

„ m) inculcarea prevederilor art. 218 
alin. (1).’»1) încălcarea prevederilor art. 

214 şi art. 215 alin. (1) şi (2}

al

ale

şi
economică

25 Art.226. 23. La art. 226 alin. (1) se modifica şi 
va avea următorul cuprins:
„(1) Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se realizează ex 
post de către persoane împuternicite în 
acest scop de ANAP.
(2) Rezultatul controlului ex post 
exercitat de către ANAP este opozabil 
tuturor instituţiilor cu atribuţii de 
control i/sau audit, indiferent de 
sursa de fînantare a contractelor de 
achiziţie publica."

l.Necorelarea cu 
art. 3
Ordonanţa de 
urgenţă
Guvernului nr. 
13/2015 privind 
înfiinţarea, 
organizarea şi 
funcţionarea 
Agenţiei
Naţionale pentru 
Achiziţii Publice, 
ANAP nu are

Se elimina pct. 23.
din

(1) Constatarea contravenţiilor 
şi aplicarea sancţiunilor se 
realizează ex post de către 
persoane împuternicite în acest 
scop de Curtea de Conturi a 
României.

a
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atribuţii pentru 
realizarea 
controlului ex~ 
post.
2. Necorelarea cu 
dispoziţiile art.I 
alin.(l) din Legea 
nr.94/1992 
privind
organizarea şi 
funcţionarea 
Curţii de Conturi, 
potrivit cărora, în 
acord 
prevederile art. 
140 alin 1) din 
Constituţie,
„ Curtea 
Conturi exercită 
controlul asupra 
modului 
formare, 
administrare şi de 
întrebuinţare a 
resurselor 
financiare ale 
statului şi ale 
sectorului 
public”. 
Amendament 
admis 
membrilor PNL,

cu

de

de
de

al
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PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 

Comisia

ale

şi
economică

26 Art227. 24. La art. 227 alin. (1) se modifica şi 
va avea următorul cuprins:
(l)Sanctiunea contravenţionala se 
aplica autoritatii contractante, care 
dispune adoptarea de masuri 
impotriva 
implicate in procesul de achiziţie 
publica ce a făcut obiectul 
contravenţiei numai daca instanţele 
judecătoreşti constata îndeplinirea ori 
omisiunea îndeplinirii de către acestea, 
cu vinovăţie , constând în culpa grava, a 
oricărui act ori fapt in legătură cu 
exercitarea, în condiţiile legii, a 
atribuţiilor ce le revin."

(1) Sancţiunea contravenţională 
se aplică autorităţii contractante, 
care poate dispune adoptarea de 

împotriva 
persoanei/persoanelor implicate 
în procesul de achiziţie publică 
ce a făcut obiectul contravenţiei 

dacă instanţele 
constată 

ori omisiunea 
îndeplinirii de către acestea, cu 
vinovăţie, constând în culpă 
gravă, a oricărui act ori fapt în 
legătură cu exercitarea, în 
condiţiile legii, a atribuţiilor ce 
le revin.

măsuri persoanei/persoanelor

numai
judecătoreşti
îndeplinirea

27 Art.228. 25.Art. 228 se modifica şi va avea 
următorul cuprins:

„Art. 228 - în cazul contravenţiilor
Contravenţiilor prevăzute la 
224 le aplicabilesunt
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dispoziţiile
Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic
contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, 
modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia art. 
13 alin. (1). art. 28 $i 29.

Ordonanţei prevăzute la art. 224 sunt aplicabile 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al 
contraventeniilor, 
modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002,
completările ulterioare

al
aprobata cu

modificările şicu cu

28 Art.228. 26. După articolul 228 se introduce un 
nou articol, art. 228’, cu următorul 
cuprins:
(1) Orice persoana are dreptul de a sesiza 
Agenţia Naţională pentru Achiziţii 
Publice cu privire la încălcarea 
dispoziţiilor legale in materia achiziţiilor 
publice. în vederea exercitării acestui 
drept, persoanele respective vor transmite 
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii 
Publice, împreuna cu sesizarea, şi 
datele/documentele relevante, in vederea 
susţinerii acesteia.
(2) Agenţia Naţionala pentru Achiziţii 
Publice poate solicita instanţei de 
judecata, constatarea nulităţii absolute a 
contractelor/acordurilor-cadru/actelor 
adiţionale acestora, pentru cazurile 
prevăzute la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 
101/2016.
(3) în cazuri temeinic justificate , instanţa 
, până la soluţionarea fondului cauzei, 
poate să dispună la cererea Agenţiei

Ipoteza juridică 
este prevăzută 
ca amendament 
la art. IV - 
modificare pe 
art. 58 Legea 
101/2016^ 
introducere 
ANAP- calitate 
procesuală - cu 
beneficiul 
scutirii de taxa 
alin 4.

Se elimină pct. 26.

E deja prevăzut 
Legeain

101/2016-
Directiva de
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remediu.Naţionale pentru Achiziţii Publice, prin 
încheiere motivata dată cu citarea părţilor, 
suspendarea executării contractului 
/acordului-cadru.
(4) Agenţia Naţională pentru Achiziţii 
Publice este scutita de taxa de timbru 
aferenta cererilor in constatarea nulitajii 
absolute a contractelor de achiziţie publica 
la care face referire alin. (2)."

Amendament 
admis 
membrilor 
PNL, PSD şi 
UDMR, 
majoritate de 
voturi ale
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia 
juridică şi
Comisia 
economică

al

cu

29 Text Lege nr.99/2016 Text Proiect de Lege

30 Art.l2. Art.II - Legea nr.99 /2016 privind 
achiziţiile sectoriale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I 
nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificărilei 
completările ulterioare, se modifica şi 
completează după cum urmează:(2) Entităţile 

prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. 
a) şi ^ atribuie 
sectoriale, acordurile-cadru şi 
organizează concursurile de 
soluţii care privesc achiziţii 
sectoriale a căror valoare

contractante

contractele 1. La art. 12 alin. (2) şi (4) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins:
„(2) Entităţile contractante prevăzute la 
art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) au obligaţia de 

contractele sectoriale,atribuia
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acordurile-cadru şi organizează 
concursurile de soluţii care privesc 
achiziţii sectoriale a căror valoare estimată 
este mai mică decât pragurile 
corespunzătoare prevăzute la alin. (1) lit. 
a) şi b), prin aplicarea procedurii 
simplificate.

estimată este mai mică decât 
pragurile corespunzătoare 
prevăzute la alin. (1) lit. a) şi 
prin aplicarea procedurii 
simplificate.

(4) Entităţile contractante au dreptul de a 
achiziţiona direct produse sau servicii în 
cazul în care valoarea estimată a 
achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 
270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în 
care valoarea estimată a achiziţiei, fără 
TVA, este mai mică de 900.400 lei.

Amendament senatori lulia Scântei,
Laura Fulgeanu- Moagher, Radu Oprea

Amendament 
admis 
membrilor 
PNL, PSD şi 
UDMR, 
majoritate de 
voturi ale
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia 
juridică şi 
Comisia 
economică

al

cu

(4) Entităţile contractante au 
dreptul de a achiziţiona direct 
produse sau servicii în cazul în 
care valoarea estimată a 
achiziţiei, fără TVA, este mai 
mică de 135.060 lei, respectiv 
lucrări, în cazul în care valoarea 
estimată a achiziţiei, fără TVA, 
este mai mică de 450.200 lei.

(4) Entitatile contractante au dreptul de a 
achiziţiona direct produse sau servicii în 
cazul în care valoarea estimata a achiziţiei, 
fara TVA, este mai mica de 500.000 lei, 
respectiv lucrări, în cazul în care valoarea 
estimata a achiziţiei, fara TVA, este mai 
mică de 5.000.000 lei."

31 Art.l2.
2. La art. 12. Alin. (5) se 

abroga.(5) Prin normele metodologice 
de aplicare a prezentei legi se 
stabilesc modalităţile de 
realizare a achiziţiilor directe.

. La art. 12, după alin. (5) se introduc 3 
noi alineate, alin. (6) - (8), cu următorul 
cuprins:

32 Art.l2. 3. La art. 12, după alin. (5) se introduc 
3 noi alineate, alin. (6) - (8), cu 
următorul cuprins:(5) Prin normele metodologice 

de aplicare a prezentei legi se 
stabilesc modalităţile de 
realizare a achiziţiilor directe. 6) Angajamentul legal prin care se 

angajează cheltuielile aferente achiziţiei 
directe poate lua forma unui contract de

„(6) Angajamentul legal prin care se 
angajeaza cheltuielile aferente achiziţiei 
directe poate lua forma unui contract
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de achiziţie sectoriala sau al unei 
comenzi ori a altui tip de document 
justifîcativ.

achiziţie publică sau al unei comenzi ori 
a altui tip de document încheiat în 
condiţiile legii, inclusiv în cazul 
achiziţiilor iniţiate prin intermediul 
instrumentelor de plată ce permit 
posesorului să le utilizeze în relaţia cu 
comercianţii în vederea efectuării de 
plăţi,
achiziţionarea de produse, servicii şi/sau 
lucrări prin intermediul unui terminal, 
cum ar fl, dar fără a se limita la, 
cârdurile de plată şi/sau portofele 
electronice.

fără pentrunumerar,

A

(7) In cazul achiziţiei directe, entitatea 
contractanta:
a) are obligaţia de a utiliza catalogul 
electronic pus la dispoziţie de SEAP sau 
de a publica un anunţ într- o secţiune 
dedicata a web-site-ului propriu sau a 
SEAP, însotit de descrierea produselor, 
serviciilor sau lucrărilor care urmeaza 
a fl achiziţionate, pentru achiziţiile a 
căror valoare estimată este mai mare de 
300.000 lei pentru produse şi servicii, 
respectiv 3.000.000 lei pentru lucrări;
b) are obligaţia de a consulta minimum 
trei operatori economici pentru 
achiziţiile a căror valoare estimata este 
mai mare de 130.000 lei pentru produse 
şi servicii, respectiv 500.000 lei pentru 
lucrări, dar mai mica sau egala cu 
valoarea menţionata la lit. a); daca în

consultării 
contractanta primeşte doar o oferta

A

(7) In cazul achiziţiei directe, entitatea 
contractanta:
a) are obligaţia de a utiliza catalogul 
electronic pus la dispoziţie de SEAP sau 
de a publica un anunţ într- o secţiune 
dedicata a web-site-ului propriu sau a 
SEAP, însotit de descrierea produselor, 
serviciilor sau lucrărilor care urmeaza a 
fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror 
valoare estimată este mai mare de 
200.000 lei pentru produse şi servicii, 
respectiv 560.000 lei pentru lucrări;

b) are obligaţia de a consulta minimum 
trei operatori economici pentru 
achiziţiile a căror valoare estimata este 
mai mare de 140.000 lei pentru produse 
şi servicii , respectiv 300.000 lei pentru

Amendament 
admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR,

al
autoritateaurma
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valabila din punct de vedere al 
cerinţelor solicitate , achiziţia poate fi 
realizata;
c) are dreptul de a achiziţiona pe baza 
unei singure oferte daca valoarea 
estimata a achiziţiei este mai mica sau 
egala cu 130.000 lei pentru produse i 
servicii, respectiv 500.000 lei pentru 
lucrări;

lucrări, dar mai mica sau egala cu 
valoarea menţionata la lit. a); daca în

autoritatea 
contractanta primeşte doar o oferta 
valabila din punct de vedere al cerinţelor 
solicitate , achiziţia poate fl realizata;

cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 
şi Comisia
economică

ale
consultăriiurma

c) are dreptul de a achiziţiona pe baza 
unei singure oferte daca valoarea 
estimata a achiziţiei este mai mica sau 
egala cu 140.000 lei pentru produse i 
servicii, respectiv 300.000 lei pentru 
lucrări;

d) arc dreptul de a plaţi direct, pe baza 
angajamentului legal, fara acceptarea 
prealabila a unei oferte, daca valoarea 
estimata a achiziţiei este mai mica de 
4.500 lei. d) arc dreptul de a plaţi direct, pe baza 

angajamentului legal, fara acceptarea 
prealabila a unei oferte, daca valoarea 
estimata a achiziţiei este mai mica de 
9.000 lei.

(8) Entitatea contractanta arc obligaţia 
de a transmite in SEAP o notificare de 
atribuire cu privire la achiziţiile directe, 
in termen de maxim 10 zile de la 
realizare, cu excepţia achiziţiilor directe 
realizate prin catalogul electronic, în 
baza prevederilor alin. (7) lit. a)."

(8) Entitatea contractanta arc obligaţia 
trimestrial de a transmite in SEAP o 
notificare de atribuire cu privire la 
achiziţiile directe, grupate pe necesitate, 
care să cuprindă cel puţin obiectul, 
cantitatea achiziţionată, valoarea şi codul 
CPV, cu excepţia achiziţiilor directe 
realizate prin utiluarca catalogul 
electronic SEAP, în baza prevederilor 
alin. 7 lit. a).”.
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33 Art.103. 4. La art. 103 alin. (3) se modifica şi va 
avea următorul cuprins:

(3) Criteriile de atribuire 
utilizate în cazul procedurii de 
dialog competitiv sunt cel mai 
bun raport calitate-preţ sau cel 
mai bun raport calitate-cost 
prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. 
c)şi d).

„(3) Criteriile de atribuire utilizate în 
cazul procedurii de dialog competitiv sunt 
cel mai bun raport calitate-pret sau eel mai 
bun raport calitate-cost prevăzute la art. 
209 alin. (3) lit. a) şi b).”

34 Art.111. 5. La art. 111 alin. (6) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

(6) Criteriile de atribuire 
utilizate în cazul parteneriatului 
pentru inovare sunt cel mai bun 
raport calitate-preţ sau cel mai 
bun raport calitate-cost, 
prevăzute la art. 209 alin. (3) lit 
ci şi

„(6) Criteriile de atribuire utilizate in 
cazul parteneriatului pentru inovare sunt 
cel mai bun raport calitate-prel sau eel 
mai bun raport calitate-cost, prevăzute la 
art. 209 alin. (3) lit a) şi b)."

35 ArtllT. 6. La art 117, lit. b) a alin. (3) se 
modifica şi va avea următorul conţinut:

(3) Condiţiile prevăzute la 
alin.
următoarele:

(I)IIL O sunt
„b) valoarea estimata a achiziţiei iniţiate 
de lucrari/servicii s-a determinat prin 
luarea în considerare inclusiv a 
lucrarilor/serviciilor noi care pot fi 
achiziţionate ulterior;"b) valoarea estimată

contractului iniţial de
lucrări/servicii s-a determinat 
prin luarea în considerare 
inclusiv a lucrărilor/serviciilor

a
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noi care pot fi achiziţionate 
ulterior;

36 Art.124. 7. La art. 124 alin. (6) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

(6) Criteriul de atribuire utilizat 
pentru atribuirea contractelor 
sectoriale/acordurilor-cadru 
având ca obiect servicii sociale 
şi alte servicii specifice, 
prevăzute în anexa nr. 2. şi 
cu o valoare estimată egală sau 
mai mare decât pragul valoric 
prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. 
c) este cel mai bun raport 
calitate-preţ sau cel mai bun 
raport calitate-cost, prevăzute la 
art. 209 alin. (3) lit. c) şi 
ţinându-se seama de criteriile de 
calitate şi de sustenabilitate ale 
serviciilor sociale.

.,(6) Criteriul de atribuire utilizat pentru
contractelor 

sectoriale/acordurilor-cadru având ca 
obiect servicii sociale şi alte servicii 
specifice, prevăzute în anexa nr.2, şi cu o 
valoare estimata egala sau mai mare decât 
pragul valoric prevăzut la art. 12 alin . (1) 
lit. c) este cel mai bun raport calitate-pret 
sau cel mai bun raport calitate-cost, 
prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. a) şi b), 
tinându-se seama de criteriile de calitate şi 
de sustenabilitate ale serviciilor sociale

atribuirea

37 Art.164. 8. Art. 164 se modifica şi va avea 
următorul cuprins:

Entitatea contractantă are 
obligaţia de a elabora 
documentaţia de atribuire care 
conţine toate ■ informaţiile 
necesare pentru a asigura 
operatorilor economici o 
informare completă, corectă şi 
precisă cu privire la cerinţele 
achiziţiei sectoriale, obiectul 
contractului şi modul de

„(1) Entitatea contractanta are obligaţia de 
a elabora documentaţia de atribuire care 
conţine toate informaţiile necesare pentru 
a asigura operatorilor economici o 
informare completa, corecta şi precisă cu 
privire la cerinţele achiziţiei sectoriale, 
obiectul contractului şi modul de 
desfăşurare a procedurii de atribuire.

l)Nemodifîcat.

2) Nemodificat.
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desfăşurare a procedurii de 
atribuire.

(2) Entitatea contractantă are dreptul 
de a solicita ofertanţilor constituirea 
garanţiei de participare a cărei 
perioada de valabilitate este cel puţin 
egală cu perioada de valabilitate a 
ofertei. Valoarea garanţiei de 
participare nu poate depăşi l%din 
valoarea estimată a contractului de 
achiziţie sectorial sau in cazul 
acordului’Cadru din valoarea estimata 
a celui mai mare contract subsecvent.
(3) Entitatea contractanta are obligaţia 
de a solicita contractantului 
constituirea garanţiei de buna execuţie 
in cuantum de maximum 10% din 
preţul contractului, fără TVA. Cu 
excepţia contractelor de servicii de 
proiectare şi a contractelor de lucrări 
atribuite prin una din procedurile de 
atribuire de la art. 82 alin. (1), lit. a), b), 
c) d), e), g), h) şi i) pentru care 
constituirea garanţiei de bună execuţie 
este obligatorie, în cazul atribuirii unui 
contract a cărui valoare estimata este 
mai mica decât valoarea prevăzută la 
art. 12 alin. (1), precum şi în cazul unui 
contract atribuit in urma aplicării 
procedurii de negociere fără invitaţie 
prealabila la o procedura concurentiala 
de ofertare, entitatea contractanta are 
dreptul de a nu solicita contractantului 
constituirea garanţiei de buna execuţie.

3) Entitatea contractantă are obligaţia de a 
solicita contractantului constituirea 
garanţiei de bună execuţie în cuantum de 
maximum 10% din preţul contractului, fără 
TVA. Cu excepţia contractelor de servicii 
de proiectare şi a contractelor de lucrări, 
a căror valoare estimată este mai mică 
decât valoarea prevăzută la art. 7 alin. 
(!') din lege, precum şi în cazul unui 
contract atribuit în urma aplicării 
procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare, 
entitatea contractantă are dreptul de a 
nu solicita contractantului constituirea 
garanţiei de bună execuţie.

Amendament 
admis al 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi ale 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 
şi Comisia 
economică

4) Garanţia de participare sau după caz, 
garanţia de bună execuţie trebuie să fie 
irevocabilă, necondiţionată şi se constituie 
prin:
a)nemodifîcat

b) instrumente de garantare emise în 
condiţiile legii astfel:

scrisori de garanţie emise de 
instituţii de credit bancare din România
i)
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(4) Garanţia de participare şi/sau 
garanţia de buna execuţie trebuie sa fie 
irevocabila, necondiţionata şi se 
constituie prin:
a) virament bancar;
b) instrument de garantare emis in 
condiţiile legii, astfel:
i) scrisoare de garanţie emisă de o 
instituţie de credit bancara din 
Romania sau din alt stat;
ii) asigurare de garanţii emisa:- fie de o 
societate de asigurări care deţine 
autorizaţie de funcţionare emisa in 
Romania sau intr-un alt stat membru al 
Uniunii Europene si/sau care este 
înscrisa în registrele publicate pe site-ul 
Autorităţii 
Financiara, după caz;
- fie de o societate de asigurări dintr-un 
stat terţ printr-o sucursala autorizata in 
Romania de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiara."

sau din alt stat;
ii) asigurări de garanţii emise:

fie de societăţi de asigurare care 
deţin autorizaţii de funcţionare emise în 
Romania sau într-un alt stat membru al 
Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise 
în registrele publicate pe site-ul Autorităţii 
de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe 
prin sucursale autorizate în România de 
către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară.

de Supraveghere
c)nemodificat.

d)prin reţineri succesive din sumele 
datorate pentru facturi parţiale, în 
cazul garanţiei de bună execuţie.

Se introduce o nouă literă, lit.e) având 
următorul cuprins:

„e) prin combinarea a două sau mai 
multe dintre modalităţile de constituire

c) prin depunerea la casierie a unor 
sume in numerar dacă valoarea este 
mai mica de 5.000 lei;
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prevăzute Ia lit. a) - c)"

d) prin reţineri succesive din sumele 
datorate pentru facturi parţiale, daca 
părţile convin, cu excepţia situaţiei în Nemodificat.

această-posibilitate.

(5) Modalitatea de reţinere a garanţiei 
de participare, termenul de constituire 
a garanţiei de buna execuţie, respectiv 
modalitatea de constituire prin reţineri 
succesive, de emitere de pretenţii 
asupra garanţiei de buna execuţie, vor 
fi reglementate in cadrul unui capitol 
distinct al normelor metodologice de 
aplicare a prezentei legi. „

38 Art.164. 9. După art. 164 se introduc doua noi 
articole, art. 164' şi 164^, cu următorul

Entitatea contractantă are 
obligaţia de a elabora 
documentaţia de atribuire care 
conţine toate informaţiile 
necesare pentru a asigura 
operatorilor economici o 
informare completă, corectă şi 
precisă cu privire la cerinţele

cuprins:

„Art. 164' 
participare, constituita de ofertantul a 
cărui oferta a fost stabilita ca fiind 
caştigatoare, se restituie de către

(1) Garanţia de
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achiziţiei sectoriale, obiectul 
contractului şi modul de 
desfăşurare a procedurii de 
atribuire.

entitatea contractanta in cel mult 3 zile 
lucratoare de la data constituirii 
garanţiei de buna execuţie.
(2) In cazul unei proceduri de atribuire 
a unui acord-cadru, precum şi în cazul 
atribuirii unui contract pentru care nu 
este obligatorie constituirea garanţiei 
de buna execuţie, garanţia de 
participare constituita de ofertantul a 
cărei oferta a fost stabilita câştigătoare 
se restituie de către entitatea 

in cel mult 3 zilecontractanta 
lucratoare de la data semnării 
acordului-cadru/contractului.
(3) Garanţia de participare, constituită 
de ofertanţii a căror oferta nu a fost
stabilita câştigatoare,se restituie de 
către entitatea contractanta după 
semnarea contractului de achiziţie 
publica/acordului-cadru 
ofertantul/ofertantii ale cărui/căror 
oferte au fost desemnate câştigătoare, 
dar nu mai târziu de 3 zile lucratoare de 
la data semnării contractului de 
achiziţie sectoriala/acordului-cadru cu 
ofertantul declarat câştigător.
(4) In cazul în care entitatea 
contractanta se află, conform 
prevederilor art. 225 alin. (1) sau art. 
226, în situaţia de a anula procedura de 
atribuire, garanţia de participare se 
restituie după data expirării termenului

cu
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dc depunere a unei contestaţii cu privire 
la aceasta decizie , dar nu mai târziu de 
3 zile lucratoare de la aceasta dată.
(5) După primirea comunicării 
prevăzute la art. 228, ofertanţii ale 
căror oferte au fost declarate 
necâştigatoare au dreptul de a obţine 
eliberarea garanţiei de participare 
înainte de expirarea perioadei 
prevăzute la alin. (3), daca transmit 
autoritatii contractante o solicitare în 
acest sens. Entitatea contractanta arc 
obligaţia dc a restitui garanţia de 
participare în cel mult 3 zile lucratoare 
de la primirea unei solicitări in acest 
sens.
Art. 164^- (1) In cazul contractului de 
furnizare, entitatea contractanta are 
obligaţia de a elibera/restitui garanţia 
de buna execuţie in cel mult 14 zile de la 
data intocmirii procesului-verbal de 
recepţie a produselor care fac obiectul

achiziţie 
subsecvent

contractului dc
scctoriala/contractului 
şi/sau de la plata facturii fînale, daca nu 
a ridicat pana la acea data pretenţii 
asupra ci.
(2) In cazul contractului de servicii, 
entitatea contractanţii are obligaţia dc a 
clibera/restitui garanţia dc bunii 
execuţie in cel mult 14 zile de la data 
îndeplinirii dc către contractant a
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obligaţiilor asumate prin contractul de 
scctoriala/contractul 

subsecvent respectiv, dacă nu a ridicat 
pană la acea data pretenţii asupra ei.

A

(3) In cazul contractelor de servicii de 
proiectare, entitatea contractanta arc 
obligaţia de a elibera/restitui garanţia 
de buna execuţie după cum urmează.:
a) valoarea garanţiei de buna execuţie 
aferenta studiilor de prefezabilitate 
şi/sau fezabilitate, în termen de 14 zile 
de la data predării şi insuşirii/aprobarii 
documentaţiei 
respective sau de la data finalizării 
tuturor obligaţiilor contractului de 
servicii, dacă nu a ridicat pana la acea 
data pretenţii asupra ei;
b) valoarea garanţiei de buna execuţie 
aferenta proiectului tehnic şi/sau 
detaliilor de execuţie, în termen de 14 
zile de la data încheierii procesului- 
verbal de recepţie Ia terminarea 
lucrărilor executate in baza proiectului 
respectiv, daca nu a ridicat pana la acea 
data pretenţii asupra ei, dar nu mai 
târziu de 3 ani de la predarea 
respectivelor documentaţii tehnice, în 
cazul în care entitatea contractanta nu 
a atribuit în această perioadă contractul 
de lucrări în cauză.;
(4) In cazul contractelor aferente 
serviciilor de supervizare

achiziţie

tehnico-economice

a
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lucrărilor/dirigentie de şantier, 
entitatea contractanta are obligaţia de a 
elibera/restitui garanţia de buna 
execuţie după cum urmeaza:
a) 70% din valoarea garanţiei, în 
termen dc 14 zile de la data incheierii 
proccsului-verbal dc recepţie la 
terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat 
până la acea data pretenţii asupra ei;
b) restul de 30% din valoarea 
garanţiei, în termen dc 14 zile de la 
data emiterii raportului final dc 
supervizare/expirarca duratei de 
garanţie acordata lucrării în cauza.
(5) în cazul contractelor de lucrări, 
entitatea contractanta arc obligaţia dc a 
elibera/restitui garanţia dc buna 
execuţie după cum urmeaza:
a) 70% din valoarea garanţiei, în 
termen de 14 zile de la data încheierii 
procesului-vcrbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat 
până la acea dată pretenţii asupra ei, iar 
riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, 
la expirarea perioadei de garanţie a 
lucrărilor executate, pe baza 
proccsului-verbal de recepţie finală.
(6) Procesele-verbale dc recepţie la 
terminarea lucrărilor şi, respectiv, de 
recepţie finală pot fi întocmite şi pentru 
părţi/obiecte din/de lucrare, daca
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acestea sunt distincte din punct de 
vedere fizic şi funcţional, proporţional 
cu valoarea lucrărilor recepţionate/*

Amendament 
admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 

Comisia

39 Art.196. Se elimină pct. 10.10. La art. 196, 
introduce un nou alineat, alin. (1^), cu 
următorul cuprins:

după alin. (1) se
al

(1) Operatorul economic are 
dreptul, dacă este cazul şi în 
legătură cu un anumit contract 
sectorial/acord-cadru, 
recurgă la susţinerea unui/unor 
terţ/terţi în ceea ce priveşte
îndeplinirea 
referitoare la situaţia economică 
şi financiară şi/sau a criteriilor 
privind capacitatea tehnică şi 
profesională, indiferent de
natura relaţiilor juridice
existente între operatorul
economic şi terţul/terţii
respectiv/respectivi.

alesă

criteriilor (!') în cazul contractelor atribuite 
prin procedura simplificată prevăzută 
la art.126, susţinerea prevăzută la 
alin. (1) poate fî invocată doar pentru 
cel mult SOVo din cuantumul stabilit 
pentru fiecare criteriu referitor la 
situaţia economica şi financiară şi/sau 
din cuantumul stabilit pentru criteriile 
privind capacitatea tehnicii şi 
profesionala.”

Şl
economică

40 Art.196. 11. La art.196, după alin. (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (2i) cu 
următorul cuprins:(2) In 

îndeplinirea 
referitoare la

ce priveşte 
criteriilor 

calificările 
educaţionale şi profesionale 
prevăzute la art. 192 lit. g) sau la 
experienţa 
relevantă, operatorul economic 
poate să se bazeze pe 
capacitatea terţului susţinător

ceea

profesională
„(2i) Experienţa profesională relevantă 
este experienţa realizata:
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doar atunci când acesta va 
desfăşură efectiv lucrările sau 
serviciile în legătură cu care 
sunt
calificări

a) în cadrul unei profesii reglementate 
cum ar fi, dar fără a se limita la: 
activităţi medicale; activitati contabile; 
activitati de audit financiar; activităţi 
de asistenta şi reprezentare juridica 
specifice profesiei de avocat, activităţi 
de arhitectura;
b) în baza deţinerii unei 
autorizatii/certifîcări/atestări specifice 
fara de care nu poate fi exercitata 
activitatea ce face obiectul contractului 
sectorial, cum ar fi, dar fără a se limita 
la: activitati in domeniul gazelor 
naturale; activitati 'in domeniul 
infrastructurii feroviare."

respectivelenecesare

41 Art.198. 12. Art. 198 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

,Art. 198 - în cazul în care un operator 
economic demonstrează îndeplinirea 
criteriilor referitoare la situaţia 
economica şi financiara invocând 
susţinerea unui/unor terţ/terţi, entitatea 
contractantă solicita ca operatorul 

şi tertul /tertii 
sustinator/sustinători să răspundă in mod 
solidar pentru executarea contractului 
sectorial/acordului- cadru."

In cazul în care un operator 
demonstrează 

criteriilor
economic
îndeplinirea 
referitoare la situaţia economică 
şi financiară invocând 
susţinerea unui/unor terţ/terţi, 
entitatea contractantă poate 
solicita ca operatorul economic 

terţul/terţii

economic

Şl
susţinător/susţinători 
răspundă în mod solidar pentru 
executarea

să

contractului
sectorial/acordului-cadru.

42 Art.199. 13. La art.199, alin. (2) se modifica şi va 
avea următorul cuprins:______________
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(2) în cazul în care mai mulţi 
operatori economici participă în 
comun la procedura de atribuire, 
aceştia pot beneficia de 
susţinerea unui terţ în ceea ce 
priveşte îndeplinirea criteriilor 
referitoare la situaţia economică 
şi financiară şi/sau capacitatea 
tehnică şi profesională, în 
condiţiile prezentei legi.

,(2) în cazul în care mai mulţi operatori 
economici participa in comun la procedura 
de atribuire, aceştia pot beneficia de 
susţinerea unui /unor terţ/terti în ceea ce 
priveşte Îndeplinirea criteriilor referitoare 
la situaţia economică şi financiara şi/sau 
capacitatea tehnica şi profesională, în 
condiţiile prezentei legi."

43 Art.202. 14. La art. 202, 
introduce un nou alineat, alin. (6) cu 
următorul cuprins:

după alin. (5) se

(5) In cazul în care entitatea 
contractantă 
documentele 
prevăzute la alin. (4) în mod 
direct, prin accesarea unei baze 
de date, DUAE cuprinde, de 
asemenea, informaţiile solicitate 
în acest scop, cum ar fi adresa de 
internet a bazei de date, orice 
dată de identificare şi, dacă este 
cazul, declaraţia necesară de 
acordare a consimţământului.

poate obţine 
justificative

(6) in cadrul procedurii simplificate şi a 
procedurii aplicate pentru atribuirea 
unui contract /acord-cadru finanţat din 
Planul National de Redresare şi 
Rezilienţă, entitatile contractante sunt 
obligate să selecteze în DUAE „a 
: indicaţia globala pentru toate criteriile 
de selecţie".

44 Art.205. Punctul 15 se elimină. Amendament de
tehnică
legislativă.

15. Art. 205 alin.(2^) se abrogă. - e deja 
abrogat prin OUG 26/2022!!!(2') Prin excepţie de la 

dispoziţiile alin. 01 şi (2}, în 
cazul procedurilor simplificate, 
entitatea contractantă solicită

Amendament
admis al
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membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi 
Comisia juridică 

Comisia

ofertantului clasat pe primul loc 
documentele justificative care 
dovedesc informaţiile cuprinse 
în DUAE numai după 

clasamentului, 
un termen de

ale
întocmirea 
stabilind 
prezentare a acestor documente 
de 5 zile lucrătoare.

din

Şl
economică

45 Art.209. 16. La art. 209, alin. (3) se modifica si va 
avea următorul cuprins:
„(3) Pentru determinarea ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic 
în conformitate cu dispoziţiile alin. (2), 
entitatea contractanta are dreptul de a 
aplica unul dintre următoarele criterii de 
atribuire:
a) cel mai bun raport calitate-pret."
b) cel mai bun raport calitate-cost;
c) costul cel mai scăzut;
d) preţul cel mai scăzut;

(3) Pentru determinarea ofertei 
celei mai avantajoase din punct 
de vedere economic în 
conformitate 
dispoziţiile alin. (2'). entitatea 
contractantă are dreptul de a 
aplica unul dintre următoarele 
criterii de atribuire:
a) preţul cel mai scăzut;
b) costul cel mai scăzut;
c) cel mai bun raport calitate- 
preţ;
d) cel mai bun raport calitate- 
cost.

cu

17. La art. 209 alin. (3^) se modifică si 
va avea următorul cuprins:
(3^) Entitatea contractanta 
utiliza criteriul preţul cel mai scăzut 
numai
achiziţionează produse, servicii sau

46 Art.209.

(3*) Entitatea contractantă poate 
utiliza criteriul preţul cel mai 
scăzut numai în situaţia în care 
achiziţionează produse, servicii

poate

situaţia înîn care
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sau lucrări a căror valoare 
estimată a contractului nu 
depăşeşte pragurile prevăzute la 
art. 12 alin, (li.

lucrări a căror valoare estimata a 
contractului nu depăşeşte pragurile 
prevăzute la art. 12 alin. (1), precum 
şi în situaţia aplicării procedurii de 
negociere fara invitaţie prealabila 
la o procedură concurentială de 
ofertare prevăzute la art. 117 alin. 
(1) lit. c)

47 Art.209. 18. La art. 209 alin. (8) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

Entitatea 
contractanta nu va 
utiliza preţul cel 
mai scăzut sau 
costul cel 
scăzut 
criteriu 
atribuire in cazul 
categorii 
contracte 
sectoriale 
/acorduri-cadru 
de lucrări sau de 
servicii care au ca 
obiect servicii 
intelectuale.

(8)

„ (8) Entitatea contractanta nu va 
utiliza preţul cel 
costul cel mai scăzut drept criteriu 
de atribuire in cazul categorii de 
contracte sectoriale /acorduri-cadru 
de lucrări sau de servicii care au ca 
obiect servicii intelectuale.

(8) Entitatea contractantă nu va 
utiliza preţul cel mai scăzut sau 
costul cel mai scăzut drept 
criteriu de atribuire în cazul:
a) anumitor categorii de

contracte sectoriale/acorduri- 
cadru de lucrări sau de servicii 
care au ca obiect servicii 
intelectuale şi care presupun 
activităţi cu nivel de
complexitate ridicat;
b) anumitor categorii de
contracte de achiziţie 
sectorială/acorduri-cadru de 
produse care au impact 
asupra mediului, pe durata 
întregului ciclu de viaţă.

mai scăzut sau mai
drept

de

de

48 Art.221. 19. La art. 221, după alin. (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins:

Amendament 
admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR,

19. La art. 221, după alin. (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins:

al
(2) în sensul alin. (1), factorii de 
evaluare utilizaţi de entitatea
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cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 

Comisia

contractantă trebuie să asigure o 
concurenţă reală între operatorii 
economici şi să fie însoţiţi de 
prevederi care să permită 
verificarea 
informaţiilor furnizate de către 
ofertanţi, în scopul aplicării 
factorilor de evaluare.

ale

acordat 
pentru

transmiterea răspunsului la solicitarea 
prevăzută la alin. (1), inclusiv cu 
eventuala prelungire solicitat 
justitlcat de operatorul economic, este 
de cel mult 15 zile lucratoare şi va fi 
stabilit in funcţie de complexitatea 
solicitării."

„(3)Termenul
ofertantilor/candidatilorefectivă „(3)Termenul 

ofertantilor/candidatilor 
transmiterea

acordat
pentru

a
Şl
economicăvrăspunsului 

solicitarea prevăzută la alin. (1), 
inclusiv cu eventuala prelungire 
solicitat a justificat de operatorul 
economic, este de cel mult 5 zile 
lucratoare si va fi stabilit in funcţie 
de complexitatea solicitării."

la

a

49 Art.227.
(7) Pentru procedurile cu mai 
multe loturi, prin excepţie de la 
prevederile alin. (3), în cazuri 
temeinic justificate şi cu 
aprobarea 
entităţii contractante, termenul 
de întocmire a raportului 
procedurii se poate prelungi o 
singură dată, cu un termen ce nu 
poate depăşi 50 de zile 
lucrătoare.

20.La art. 227, după alin. (7) se 
introduce un nou alineat, alin. (8), cu 
următorul cuprins:

Se elimină pct. 20. E prevăzută în
normele
metodologice.

Amendament 
admis al 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi ale 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 
şi Comisia 
economică

conducătorului

„(8) Raportul procedurii se 
elaborează şi se semnează de toti 
membri comisiei de evaluare care 
este constituita din cel mult 5 
membri.

50 Art.240. Pentru corelare 
cu art. 221 din 
Legea_________

21. La art. 240, lit.a) a alin. (1) se 
modifica şi va avea următorul cuprins:

Şe elimină pct. 21.
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nr.98/2016.(1) Contractele sectoriale şi 
acordurilc-cadru pot fi 
modificate, fără organizarea 
unei noi proceduri de 
atribuire, atunci când 
contractantul 
entitatea contractantă a 
încheiat iniţial contractul 
sectorial este înlocuit cu un 
nou contractant, în una dintre 
următoarele situaţii: 
a) ca urmare a unei clauze de 

revizuire sau a unei opţiuni 
stabilite de entitatea 
contractantă potrivit art. 236;

Amendament 
admis al 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi ale 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 
şi Comisia 
economică

„(a) ca urmare a unei clauze de 
revizuire sau a unei opţiuni stabilite de 
entitatea contractanta potrivit art. 236; 
aplicarea acestei clauze ar putea fi 
prevederea contractuala conform 
careia, dar tara a se limita la:
- în cazul in care contractantul 
intampina 
implementare, tertul susţinător, 
introdus in oferta şi nominalizat in 
contract, va prelua Îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale, conform 
celor asumate la nivelul 
angajamentului ferm anexa la 
contract, fără ca prin aceasta să se 
reducă, extindă sau sa se elimine 
obligaţiile şi responsabilităţile 
stipulate in contractul iniţial şi fara 
a fi afectat caracterul general al 
acestuia;
- în cazul in care contractantul din 
motive independente de entitatea 
contractanta, şi care nu se datoreaza 
sub nicio forma unei acţiuni sau 
inacţiuni a entitatii contractante, 
aceasta din urma acţionând cu 
diligenta pe parcursul implementării 
contractului, nu îşi Îndeplineşte

cu care

dificultăţi in
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obligaţiile contractuale , ofertantul 
clasat pe locul următor in 
clasamentul 
declararea câştigătorului, va putea 
prelua îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale dar in condiţiile ofertei 
clasata pe primul loc.”

stabilit pentru

Amendament 
admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi 
Comisia juridică 

Comisia

51 Art.243. 22.După art. 243 se introduce un nou 
articol, art. 243^ cu următorul cuprins: al

(1) Orice modificare a unui 
contract sectorial ori acord- 
cadru în cursul perioadei sale de 
valabilitate altfel decât în 
cazurile şi condiţiile prevăzute 
la art. 235-241 se realizează prin 
organizarea unei noi proceduri 
de atribuire, în conformitate cu 
dispoziţiile prezentei legi.
(2) In situaţia nerespectării 
dispoziţiilor alin. (1), entitatea 
contractantă are dreptul de a 
denunţa unilateral contractul 
sectorial iniţial.
(3) Entitatea 
introduce dreptul de denunţare 
unilaterală prevăzut la alin. 
(2) în condiţiile contractuale 
cuprinse în documentaţia de 
atribuire.

ale

din

Şl

„Art243'- (1)
îndeplinirii 
contractului, preţul poate fl ajustat 
prin actualizare în cazul în care pe 
piaţa au aparut anumite condiţii, 
in urma carora
s-a constatat creşterea/diminuarea 
indicilor de preţ pentru elemente 
constitutive ale ofertei, al căror efect 
se reflecta in creşterea/diminuarea 
costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul acordului- 
cadru/contractului.
(2) Pentru a se respecta principiul 
transparentei, posibilitatea de

economicăvPe parcursul 
acordului-cadru/

contractantă
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ajustare a preţului trebuie sa fie 
precizata atat în documentaţia de 
atribuire, cat şi în acordul- 
cadru/contractul care urmeaza sa fie 
încheiat, prin clauze speciale în acest 
sens.
(3) Entitatea contractanta precizează 
atât în documentaţia de atribuire, cat 
şi în contractul de achiziţie 
sectoriala/acordul-cadru 
concret de ajustare a preţului, indicii 
care vor fi utilizaţi, precum şi sursa 
informaţiilor cu privire la evoluţia 
acestora, cum ar fl buletine statistice 
sau cotatii ale burselor de mărfuri.
(4) Ajustarea preţului, fara a fi 
indeplinite condiţiile prevăzute la 
alin.(2) şi (3), este aplicabila direct in 
cazul in care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de către 
autoritatile locale acte administrative 
care au ca obiect instituirea, 
modificarea sau renunţarea ia 
anumite taxe/impozite locale, al 
căror efect se retlecta in 
creşterea/diminuarea costurilor pe 
baza carora s-a fundamentat preţul 
acordului- cadru/contractului.
(5) In orice situaţie, preţul acordului- 
cadru/contractului poate fl ajustat 
doar in măsura strict necesara pentru 
acoperirea costurilor pe baza carora

modul

(7) Cu respectarea prevederilor alin. (5)
entitatea contractanta are obligaţia de a 
ajusta preţul contractului in situaţia in care:

Nemodificat.
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s-a fundamentat preţul acordului- 
cadru/contractului.
(6) Modul de ajustare nu trebuie sa 
conducă în niciun caz la schimbarea 
rezultatului procedurii de atribuire, 
prin anularea sau diminuarea 
avantajului competitiv pe baza caruia 
contractantul respectiv a fost declarat 
câştigător in urma finalizării 
respectivei proceduri, cu excepţia 
cazului prevăzut la alin. (5).
(7) Entitatea contractanta are obligaţia 
de a ajusta preţul contractului in 
situaţia in care:
a) durata de derulare a procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie 
sectoriala se prelungeşte peste durata 
de valabilitate a ofertei, stabilita 
iniţial prin documentaţia de atribuire, 
din motive care nu sunt imputabile 
contractantului, sau
b) durata de furnizare/prestare/ 
execuţie prevăzută in contract se 
prelungeşte, iar aceasta prelungire 
nu se datoreaza responsabilităţii 
contractuale a contractantului.
(8) Entitatea contractanta arc 
dreptul sa includă clauze de 
ajustare/revizuire a preţului, in 
conformitate cu prevederile alin. (3), 
pentru contractele de servicii sau 
furnizare care se derulează pe o
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perioada cc depăşeşte 6 luni ş i pentru 
contractele de lucrări care se 
derulează pe o perioada de cel mult 6 
luni.
(9) Entitatea contractanta este 
obligata sa includă clauze de 
ajustare/revizuire a preţului, in 
conformitate cu prevederile alin . (3), 
pentru contractele de servicii sau 
furnizare care se derulează pe o 
perioada ce depăşeşte 24 de luni şi 
pentru contractele de lucrări care se 
derulează pe o perioada cc depăşeşte 
6 luni.
(10) Pe parcursul derulării 
contractului plăţile se vor face 
exclusiv pe baza preturilor proprii 
prevăzute de contractant in oferta sa 
iniţiala, fixe sau ajustate, după cum s- 
a prevăzut in documentele de achiziţie 
iniţiale şi în contract.

Pe parcursul derulării 
contractului, nu este permisa 
modificarea preturilor din oferta in 
funcţie de variaţiile preturilor 
practicate de furnizorii de la care 
contractantul se aprovizionează, cu 
excepţia situaţiilor cauzate de forţa 
majora, de caz fortuit sau de 
schimbiiri

(11)

excepţionale 
împrejurărilor care ar face vădit 
injustă obligarea contractantului Ia

a
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pastrarea preturilor iniţiale. Din 
punctul de vedere al documentelor 
justificative 
efectuarea plăţilor, se consideră 
suficiente facturile emise de 
contractant, a căror valoare trebuie sa 
corespunda cu valoarea ofertată iniţial 
sau, după caz, cu valoarea ofertată 
actualizata conform prevederilor 
documentelor de achiziţie iniţiale şi 
contractului.
(12) Daca derularea contractului a 
devenit excesiv de oneroasa datorita 
unei schimbări excepţionale a 
imprejuriirilor care ar face vădit 
injusta obligarea contractantului la 
pastrarea preţurilor iniţiale, cum ar 
fi dar fără a se limita la schimbare 
cauzata de forţa majora sau cazul 
fortuit, fara a fi Îndeplinite condiţiile 
prevăzute la alin. (2) şi (3), preţul 
contractului poate fi ajustat, pentru a 
distribui in mod echitabil intre parti 
pierderile şi beneficiile ce rezulta din 
schimbarea Împrejurărilor;
(13) Dispoziţiile alin. (12) sunt 
aplicabile numai daca:
a) schimbarea Împrejurărilor a 
intervenit după data limita stabiltă 
pentru depunerea ofertelor;

schimbarea împrejurărilor, 
precum şi întinderea acesteia nu au

pentrunecesare

b)

61



fost şi nici nu puteau fî avute in vedere 
de contractant, in mod rezonabil, la 
data limita stabilta pentru depunerea 
ofertelor;

c) contractantul nu şi-a asumat prin 
contract riscul privind forţa majora 
sau cazul fortuit sau a altor schimbări 
excepţionale de imprejurari. ”

52 Art.245. 23. La articolul 245 alin. (2), după litera 
m) se introduce o noua literii n) cu 
următorul cuprins:

Pentru corelare.
(2) Următoarele fapte constituie 
contravenţii, dacă nu au fost 
săvârşite în astfel de condiţii 
încât să fie considerate, potrivit 
legii penale, infracţiuni:

Amendament 
admis al 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi ale 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 
şi Comisia 
economică

n) incalcarea prevederilor art. 232 alin. 
(1) şi alin. (3)”m) orice încălcare a prevederilor 

prezentei legi sau a actelor 
normative emise în aplicarea 
acesteia, având ca efect 
încălcarea dispoziţiilor art. 2;

'* n) incalcarea prevederilor art. 232 
alin. (1) "

1 .Necorelarea cu 
art. 3
Ordonanţa de 
urgenţă
Guvernului nr. 
13/2015 privind 
înfiinţarea, 
organizarea şi 
funcţionarea____

53 Art.247. 24. La art. 247 se modifica şi va avea 
următorul conţinut:

Se elimină pct. 24.
din

(1) Constatarea contravenţiilor 
şi aplicarea sancţiunilor se 
realizează ex post de către 
persoane împuternicite în acest 
scop de către Curtea de 
Conturi a României.

"(1) Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se realizează ex 
post de către persoane imputernicite în 
acest scop de către ANAP.
(2) Rezultatul controlului ex post 
exercitat de către ANAP este opozabil

a
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(2) Prin derogare de la 
dispoziţiile art. 13 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, aprobată 
cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, 
sancţiunii 
contravenţională se prescrie 
în termen de 36 de luni de la 
data săvârşirii faptei.

Agenţiei
Naţionale pentru 
Achiziţii Publice, 
ANAP 
atribuţii pentru 
realizarea 
controlului ex- 
post.
2. Necorelarea cu 
dispoziţiile art.l 
alin.(l) din Legea 
nr.94/]992 
privind
organizarea şi 
funcţionarea 
Curţii de Conturi, 
potrivit cărora, în 
acord 
prevederile art. 
140 alin 1) din 
Constituţie,
„ Curtea 
Conturi exercită 
controlul asupra 
modului 
formare, 
administrare şi de 
întrebuinţare a 
resurselor 
financiare ale 
statului şi ale

tuturor instituţiilor cu atribuţii de 
control şi/sau audit, indiferent de 
sursa de finanţare a contractelor de 
achiziţie sectoriala.,, nu are

aplicarea
amendăcu

cu

de

de
de
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sectorului
public”.

Amendament 
admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 

Comisia

al

ale

şi
economică

54 Art.248. 25. La art. 248 alin. (1) se modiUcă si va 
avea următorul cuprins:
„(1) Sancţiunea contravenţionala se aplica 
entitatii contractante, care dispune 
adoptarea de masuri impotriva 
persoanei/persoanelor implicate in 
procesul de achiziţie publica ce a făcut 
obiectul contravenţiei numai daca 
instanţele judecătoreşti constata 
îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de 
către acestea, cu vinovăţie, constând in 
culpa grava, a oricărui act ori fapt în 
legătură cu exercitarea, in condiţiile legii, 
a atribuţiilor ce le revin."

(1) Sancţiunea contravenţională 
se aplică entităţii contractante, 
care poate dispune adoptarea de 
măsuri împotriva
persoanei/persoanelor implicate 
în procesul de achiziţie publică 
ce a făcut obiectul contravenţiei 

dacă instanţele 
constată

numai
judecătoreşti
îndeplinirea sau omisiunea 
îndeplinirii de către acestea, cu 
vinovăţie, constând în culpă 
gravă, a oricărui act ori fapt în 
legătură cu exercitarea, în
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condiţiile legii, a atribuţiilor ce 
le revin.

55 Art.249.
Contravenţiilor 
la art.245 Ie sunt aplicabile 
dispoziţiile 
Guvernului nr. 2/2001. aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nn 
modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia art. 
13 alin. (IL art 28 şi 29.

26. Art 249 se modifica şi va avea 
următorul cuprins:
Art.249
prevăzute la art. 224 sunt aplicabile 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobata cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare.

prevăzute
In cazul contravenţiilor

Ordonanţei

180/2002. cu

56 Art249. 27. După art. 249 se introduce un nou 
articol, art 249^ cu următorul cuprins:

Se elimina pct 27. Ipoteza juridică 
este prevăzută 
ca amendament 
la art. IV - 
modificare pe 
art. 58 Legea 
I01/20I6- 
introducere 
ANAP- calitate 
procesuală - cu 
beneficiul 
scutirii de taxa 
alin 4.

Contravenţiilor 
la art.245 le sunt aplicabile 
dispoziţiile 
Guvernului nr. 2/2001. aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nn 
modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia art. 
13 alin. (ÎL art 28 şi 29.

prevăzute

Ordonanţei

„Art. 249* (1) Orice persoana are 
dreptul de a sesiza Agenţia Naţionala 
pentru Achiziţii Publice cu privire la 
încălcarea dispoziţiilor legate in 
materia achiziţiilor publice. In vederea 
exercitării acestui drept, persoanele 
respective vor transmite Agenţiei 
Naţionale pentru Achiziţii Publice, 
împreuna cu sesizarea, şi datele 
/documentele relevante, în vederea 
susţinerii acesteia.
(2) Agenţia Naţionala pentru Achiziţii 
Publice poate solicita instanţei de 
judecata, constatarea nulităţii absolute

180/2002. cu

E deja prevăzut in 
Legea I01/20I6-
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deDirectiva
remediu.

contractelor 
cadru/actelor adiţionale acestora, 
pentru cazurile prevăzute la art. 58 alin.
(2) din Legea nr. 101/2016.

A

(3) In cazuri temeinic justificate, 
instanţa, pana la soluţionarea fondului 
cauzei, poate sa dispună la cererea 
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii 
Publice, prin încheiere motivata data cu 
citarea părţilor, suspendarea executării 
contractului/acordului-cadru.
(4) Agenţia Naţionala pentru Achiziţii 
Publice este scutita de taxa de timbru 
aferenta cererilor în constatarea 
nulităţii absolute a contractelor de 
achiziţie publica la care face referire 
alin. (2).”

/acordurilor-a

Amendament 
admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi 
Comisia juridică 

Comisia

al

ale

din

Şl
economică

57 Text Lege nr.100/2016 Text Lege

58 Art.51. Art.III - Legea nr.100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii, publicata în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea 1 nr. 392 din 23 mai 2016, cu 
modificările şi completările
ulterioare, se modifica şi 
completează după cum urmeaza:
1. La art. 51alin. (2) se modifica şi va 
avea următorul cuprins:
„(2) Procedura de licitaţie deschisa 
se desfaşoara, de regula, intr-o 
singura etapa, prin mijloace

(2) Procedura de licitaţie 
deschisă se desfăşoară, de 
regulă, într-o singură etapă.
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electronice, situaţie în care numai 
operatorii economici înregistraţi în 
SE AP pot depune oferta.”

Amendament 
admis 
membrilor 
PNL, PSD şi 
UDMR,
majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi din
Comisia 
juridică şi
Comisia 
economică

2. La art. 61, după alin. (3) se introduce 
un nou alineat, alin. (3^), cu 
următorul conţinut:

59 2. La art. 61, după alin. (3) se introduce 
un nou alineat, alin. (3^), cu următorul 
conţinut:

Art.61.
al

(3) Autoritatea/entitatea 
contractantă are dreptul de a 
solicita clarificări, precizări şi 
îmbunătăţiri ale ofertelor finale.

cu„(3^) Termenul acordat ofertanţilor 
pentru transmiterea răspunsului la 
solicitarea prevăzută la alin. (3), inclusiv 
cu eventuala prelungire solicitată 
justificat de operatorul economic, este de 
maxim 15 zile lucrătoare şi va fl stabilit 
în funcţie de complexitatea solicitării.”

„(3’) Termenul acordaJt ofertanţilor 
pentru transmiterea răspunsului la 
solicitarea prevăzută la alin.(3), 
inclusiv cu eventuala prelungire 
solicitata justificat de operatorul 
economic, este de maximum 5 zile 
lucratoare şi va fi stabilit în funcţie 
de complexitatea solicitării.”

ale

60 Art.71. 3. La art.71, după alin. (4) se introduc 
trei noi alineate, alin. (5)-(7), cu 
următorul conţinut:(4) Autoritatea/entitatea 

contractantă asigură 
înregistrarea adecvată asupra 
etapelor procedurii, utilizând 
mijloacele pe care le consideră 
adecvate, cu respectarea 
dispoziţiilor art. 41 alin H).

Autoritatea/entitatea 
contractanta are dreptul de a solicita 
ofertanţilor constituirea garanţiei de 
participare a cărei perioada de 
valabilitate este cel puţin egala cu 
perioada de valabilitate a ofertei. 
Valoarea garanţiei de participare nu 
poate depăşi 2% din valoarea estimata 
medie anuala a contractului de 
concesiune.

»(5)
„(5) Autoritatea/entitatea contractanta 
are dreptul de a solicita ofertanţilor 
constituirea garanţiei de participare a 
cărei perioada de valabilitate este cel 
puţin egala cu perioada de valabilitate 
a ofertei.
Valoarea garanţiei de participare nu 
poate depăşi 1% din valoarea estimata 
medie anuala a contractului de 
concesiune.

Corelarea 
plafonului cu cel 
propus în Legea 
nr.98/2016 şi în 
Legea 
nr.99/20J6.
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(6) Garanţia de participare trebuie să fie 
irevocabila, necondiţionată şi se 
constituie prin:
a) nemodificat;
b) instrumente de garantare emise în 
condiţiile legii astfel:

i) scrisori de garanţie emise
de instituţii de credit bancare din 
România sau din alt stat;

ii) asigurări de garanţii emise:
- -fie de societăţi de asigurare care deţin 

autorizaţii de funcţionare emise în

(6) Garanţia de participare trebuie să fie 
irevocabila, necondiţionată şi se 
constituie prin:
a) virament bancar;
b) instrument emis in condiţiile legii, 
astfel:
i) scrisoare de garanţie emisa de o 
instituţie de credit bancara din Romania 
sau din alt stat;
ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de o 
societate de asigurări care deţine 
autorizarie de funcţionare emisa in 
Romania sau intr-un alt stat membru al 
Uniunii Europene si/sau care este inscrisii 
în registrele publicate pe site-ul Autorităţii 
de Supraveghere Financiara, după caz;
- fie de o societate de asiguriiri dintr- 
un stat tert printr-o sucursala autorizata 
in Romania de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiara."

Amendament 
admis al 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi ale 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 
şi Comisia 
economică

Uniunii Europene şi/sau care sunt 
înscrise în registrele publicate pe site-ul 
Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, după caz;

- - fie de societăţi de asigurare din state 
terţe prin sucursale autorizate în 
România de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară.

c) nemodificat.

Se introduce o nouă literă, lit.d) având 
următorul cuprins:

„d) prin combinarea a două sau mai 
multe dintre modalităţile de constituire 
prevăzute la lit. a) - c),
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c) prin depunerea la casierie a unor 
sume în numerar daca valoarea este 
mai mica de 5.000 lei;

(7)Nemodifîcat.

(7) Modalitatea de reţinere a garanţiei 
de participare şi cea de restituire a 
garanţiei de participare, vor fî 
reglementate în cadrul unui capitol 
distinct normelor metodologice de 
aplicare a prezentei legi.”

Pentru corelare 
Legea

61 Art.105. 4. La art. 105 alin. (1), lit.a) se modifica 
şi va avea următorul conţinut:

Se elimină pct. 4.
cu
nr.98/2016
Legea
99/2016.

(1) Contractele de concesiune 
pot fi modificate, fără 
organizarea unei noi proceduri 
de atribuire, atunci când un nou 
concesionar îl înlocuieşte pe cel 
căruia
contractantă i-a atribuit iniţial 
concesiunea de lucrări sau 
concesiunea de servicii, în una 
dintre următoarele situaţii:____

nr.

Amendament 
admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de

autoritatea/entitatea „(a) ca urmare a unei clauze de revizuire 
sau a unei opţiuni stabilite de entitatea 
contractanta potrivit art. 101. Aplicarea 
acestei clauze ar putea fi prevederea

al
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a) ca urmare a unei clauze de 
revizuire sau a unei opţiuni 
stabilite
autoritatea/entitatea 
contractantă potrivit art. 101;

contractuala conform careia, dar fara a 
se limita la:
- în cazul in care concesionarul 
întâmpina dificultăţi în implementare, 
tertul susţinător , introdus în ofertă şi 
nominalizat in contract, va prelua 
Îndeplinirea obligaţiilor contractuale, 
conform celor asumate la nivelul 
angajamentului ferm anexa la contract, 
fara ca prin aceasta sa se reducă, 
extindă sau sa se elimine obligaţiile şi 
responsabilităţile stipulate in contractul 
iniţial şi fara a fi afectat caracterul 
general al acestuia;
- în cazul in care concesionarul nu 
incepe
serviciilor/lucrarilor ce fac obiectul 
contractului cu respectarea termenelor 
şi a clauzelor contractuale asumate, 
ofertantul clasat pe locul următor in 
clasamentul stabilit pentru declararea 
câştigătorului, ce a depus oferta 
admisibila, va putea prelua Îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale doar in 
condiţiile ofertei clasata pe primul loc.**

voturi 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 
şi Comisia
economică

ale

de

prestarea/executarea

62 Art.n2. 5. Art, 112 se modifica şi va avea 
următorul conţinut:

Pentru corelare.Se elimina pct. 5,

Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se 
realizează ex post de către 
persoane împuternicite în acest

Amendament 
admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de

„(1) Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se realizează ex 
post de către persoane imputernicite in 
acest scop de ANAP.______________

al
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scop de Curtea de Conturi a 
României.

voturi 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 
şi Comisia 
economică

ale(2) Rezultatul controlului ex post 
exercitat de către ANAP este opozabil 
tuturor instituţiilor cu atribuţii de 
control şi/sau audit, indiferent de 
sursa de finanţare a contractelor de 
concesiune.*'

63 6. Art. 113 se modifîca şi va avea 
următorul conţinut:

Art.113.

Contravenţiilor prevăzute la
sunt 

dispoziţiile 
Guvernului nr.

art.lll alin.g) le In cazul contravenţiilor„Art.113
prevăzute la art.lll sunt aplicabile 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobata cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare."

aplicabile 
Ordonanţei 
2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nn 
modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia art. 
13 alin. (IL art. 28 si art. 29.

180/2002. cu

64 Art.113. Se elimină pct. 7.7. După art. 113 se introduce un nou 
articol, art. 1131, cu următorul 
conţinut:

Ipoteza juridică 
este prevăzută 
ca amendament 
la art. IV - 
modificare pe 
art. 58 Legea 
101/2016- 
introducere 
ANAP- calitate 
procesuală — cu 
beneficiul

Contravenţiilor prevăzute la
sunt 

dispoziţiile 
Guvernului nr.

art.lll alin.(2') le
aplicabile 
Ordonanţei 
2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, aprobată 
cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia art. 
13 alin. (ÎL art. 28 şi art. 29.

„Art. 113* - ( 1) Orice persoana are 
dreptul de a sesiza ANAP cu privire la 
încălcarea dispoziţiilor legale in 
materia achiziţiilor publice. în vederea 
exercitării acestui drept persoanele

71



scutirii de taxa 
alin 4.

transmite ANAP 
sesizarea şi
relevante, in

respective vor 
împreuna 
datele/documentele 
vederea susţinerii acesteia.

cu

(2) ANAP poate solicita instanţei de 
judecata, în condiţiile legii, constatarea

absolute
contractelor/acordurilor-cadru/actelor 
adiţionale acestora, pentru cazurile 
prevăzute la art. 58 alin. (2) din Legea 
nr. 101 /201 6 privind remediile şi caile 
de atac in materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publica, a 
contractelor sectoriale şi a contractelor 
de concesiune de lucrări şi concesiune 
de servicii, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Consiliului 
National de Soluţionare 
Contestaţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare.
(3) în cazuri temeinic justificate, 
instanţa, pana la soluţionarea fondului 
cauzei, poate sa dispună la cererea 
ANAP , prin încheiere motivata data cu 
citarea pârtilor, suspendarea executării 
contractului/acordului-cadru.
(4) ANAP este scutita de taxa de timbru
aferenta cererilor in constatarea 
nulităţii absolute a contractelor de 
achiziţie publica la care face referire 
alin. (2)."____________________________

E deja prevăzut in 
Legea î 01/2016- 
Directiva de 
remediu.

nulităţii a

Amendament 
admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi 
Comisia juridică 

Comisia

al

ale

a din

şi
economică
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După art. III, se introduce un nou articol, 
art. IV, cu următorul cuprins:

65 Legea nr. 101/2016 privind 
remediile şi căile de atac în 
materie
contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor sectoriale şi a 
contractelor de concesiune de 
lucrări şi concesiune de servicii, 
precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor

de atribuire a
IV. 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, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 23 
mai 2016, cu modificările ulterioare, se 
completează după cum urmează:

Consiliului

Art. 53. -
(1) Procesele şi cererile privind 
acordarea despăgubirilor pentru 
repararea prejudiciilor cauzate 
în cadrul procedurii de atribuire, 
precum şi cele privind anularea 
sau nulitatea contractelor se 
soluţionează în primă instanţă, 
de urgenţă şi cu precădere, de 
către secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a
tribunalului în circumscripţia 
căruia se află sediul autorităţii 
contractante 
circumscripţia în care îşi are 
sediul

1. Articolul 53 se completează cu un nou 
alineat, alin. 1^ cu următorul cuprins:

însau

social/domiciliul
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reclamantul, prin completuri 
specializate în achiziţii publice. Decizia nr. 25 din 

noiembrie 
2021, publicată în 
Monitorul Oficial 
al României nr. 
180, Partea I

15
(l') Litigiile şi cererile care 
decurg
contractelor administrative şi 
cele care decurg din rezilierea, 
rezoluţiunea, 
unilaterală 
anticipată a contractelor de 
achiziţie publică din motive 
independente de autoritatea 
contractantă se soluţionează în 
primă instanţă, de urgenţă şi cu 
precădere, de către secţia civilă 
a tribunalului în circumscripţia 
căruia se află sediul autorităţii 
contractante 
circumscripţia în care îşi are 

social/domiciliul

din executarea

(1^) Documentele constatatoare emise de 
către autoritatea/entitatea contractantă 
care conţin informaţii referitoare la 
îndeplinirea sau, după caz, 
neîndeplinirea obligaţiilor contractuale 
de către contractant şi, dacă este cazul, la 
eventualele prejudicii, pot fi contestate la 
instanţa civilă, în termen de 30 de zile de 
la data comunicării acestora 
contractantului, în conformitate cu 
prevederile Secţiunii a 2-a Soluţionarea 
litigiilor în instanţa de judecată.

denunţarea
încetareasau

însau

sediul
reclamantul. Amendament 

admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi 
Comisia juridică 

Comisia

al
(1^) Acţiunile prevăzute la alin. 
(1) şi (1*) se pot introduce şi la 
instanţele de la locul încheierii 
contractului, dacă în acest loc 
funcţionează o unitate ce 
aparţine autorităţii contractante.

2. Articolul 58 se completează cu un nou 
alineat, alin. cu următorul cuprins:

ale
(1^) Dreptul de a solicita instanţei de 
judecată constatarea nulităţii absolute a 
contractului/actului adiţional la acesta 
încheiat cu încălcarea condiţiilor cerute, 
după caz, de legislaţia privind achiziţiile 
publice, legislaţia privind achiziţiile

din

(2) în cazuri temeinic justificate 
şi pentru prevenirea unei pagube 
iminente, instanţa, până la

şi
economică
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soluţionarea fondului cauzei, 
poate dispune, la cererea părţii 
interesate, prin încheiere 
motivată, cu citarea părţilor, 
suspendarea 
contractului.

legislaţia privindsectoriale
concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii pentru încheierea sa valabilă, 
precum şi repunerea părţilor în situaţia 
anterioară, poate fi exercitat, în 
condiţiile prezentei legi, şi de ANAP. 
ANAP este scutita dc taxa de timbru

sau

executării

(21) Procedura ordonanţei 
preşedinţiale nu este admisibilă 
în materia suspendării rezilierii, 
rezoluţiunii, 
unilaterale 
anticipate a contractelor de 
achiziţie publică.

aferenta cererilor in constatarea nulităţii 
absolute a contractelor de achiziţie 
publica solicitate conform alin. (1)."

denunţării
încetăriisau

(3) Abrogat(ă) 
04/06/2018 - alineatul a fost 
abrogat prin Ordonanţă de 
urgenţă 45/2018.

(4) încheierea prevăzută Ia alin. 
(2) poate fi atacată cu recurs, în 
mod separat, în termen de 5 zile 
de la comunicare.

(5) Despăgubirile pentru 
prejudiciul cauzat, printr-un act 
al autorităţii contractante emis 
cu încălcarea dispoziţiilor legale 
în materia achiziţiilor publice, 
achiziţiilor sectoriale sau 
concesiunilor ori ca urmare a
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nesoluţionării în termenul legal 
a unei cereri privind respectiva 
procedură de atribuire, se pot 
acorda numai după anularea 
actului respectiv ori, după caz, 
după luarea oricăror altor măsuri 
de remediere de către autoritatea 
contractantă.

(6) în cazul în care se solicită 
plata de despăgubiri pentru 

prejudiciului 
cheltuieli de 

ofertei şi de 
participare la procedura de 
atribuire, persoana vătămată 
trebuie să facă dovada 
prejudiciului, a încălcării 
prevederilor legislaţiei privind 
achiziţiile publice, legislaţiei 
privind achiziţiile sectoriale sau 
legislaţiei privind concesiunile, 
precum şi a faptului că ar fi avut 
o şansă reală de a câştiga 
contractul, iar aceasta a fost 
compromisă ca urmare a 
încălcării respective. întinderea 
reparaţiei prejudiciului încercat 
este limitată la valoarea 
cheltuielilor de elaborare a 
ofertei şi de participare la 
procedura de atribuire._______

repararea 
reprezentând 
elaborare a
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(7) Pentru soluţionarea litigiilor 
prevăzute la alin. (1) nu este 
necesară parcurgerea unei 
proceduri prealabile.

(8) Termenul de introducere a 
acţiunii este de 1 an de la 
naşterea dreptului pentru 
acţiunile privind acordarea 
despăgubirilor pentru repararea 
prejudiciilor cauzate în cadrul 
procedurii de atribuire, respectiv 
de 3 ani de la naşterea dreptului 
pentru acţiunile privind 
executarea, anularea, nulitatea 
contractelor, dacă prin legi 
speciale nu se prevăd alte 
termene de prescripţie a 
dreptului material la acţiune 
raportat la obligaţiile legale sau 
contractuale încălcate.

(9) Termenul de introducere a 
acţiunii este de 30 de zile de la 
naşterea dreptului pentru 
acţiunile care decurg din 
rezoluţiunea, rezilierea,
denunţarea unilaterală sau 
încetarea anticipată 
contractelor de achiziţie publică, 
dacă prin legi speciale nu se

a
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prevăd alte termene de 
prescripţie a dreptului material 
la acţiune raportat la obligaţiile 
legale 
încălcate.

contractualesau

Art. 58
(1) Orice persoană interesată 
poate solicita instanţei de 
judecată constatarea nulităţii 
absolute a contractului/actului 
adiţional la acesta încheiat cu 
încălcarea condiţiilor cerute, 
după caz, de legislaţia privind 
achiziţiile publice, legislaţia 
privind achiziţiile sectoriale sau 
legislaţia privind concesiunile 
de lucrări şi concesiunile de 
servicii pentru încheierea sa 
valabilă, precum şi repunerea 
părţilor în situaţia anterioară.
(2) Instanţa de judecată constată 
nulitatea absolută totală/parţială 
a contractului/actului la aceasta 
şi dispune repunerea părţilor în 
situaţia anterioară, în
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confonnitate cu prevederile art. 
1.254 alin. (3) din Legea nr. 
287/2009, 
modificările 
următoarele cazuri;
a) autoritatea contractantă a 
atribuit contractul fără să 
respecte obligaţiile referitoare la 
publicarea unui anunţ de

conform 
prevederilor legislaţiei privind 
achiziţiile publice, legislaţiei 
privind achiziţiile sectoriale sau 
legislaţiei privind concesiunile 
de lucrări şi concesiunile de 
servicii;
b) atunci când
contractantă 
dobândirea execuţiei 
lucrări, a unui serviciu sau a 
unui produs, fapt care ar încadra 
contractul respectiv în categoria 
contractelor supuse legislaţiei 
privind achiziţiile publice, 
legislaţiei privind achiziţiile 
sectoriale sau legislaţiei privind 
concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii, însă 
autoritatea contractantă încheie 
alt tip de contract, cu 
nerespectarea procedurii legale 
de atribuire;________________

republicată, cu 
ulterioare, în

participare,

autoritatea 
urmăreşte 

unei
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c) contractul/actul adiţional la 
acesta a fost încheiat în condiţii 
mai puţin favorabile decât cele 
prevăzute în propunerile tehnice 
şi/sau financiare care au 
constituit oferta declarată 
câştigătoare;
d) nerespectarea criteriilor de 
calificare şi selecţie şi/sau a 
factorilor de evaluare 
prevăzute/prevăzuţi în cadrul 
anunţului de participare care au 
stat la baza declarării ofertei 
câştigătoare, aceasta conducând 
Ia alterarea rezultatului
procedurii, prin anularea sau 

avantajelordiminuarea
competitive;
e) contractul a fost încheiat 
înainte de primirea deciziei de 
soluţionare a contestaţiei de 
către Consiliu sau de către
instanţă sau cu nerespectarea 
deciziei de soluţionare a 
contestaţiei.
f) Autoritatea contractantă a 
atribuit contractul în urma unei 
proceduri de atribuire care a 
făcut obiectul controlului ex 
ante şi în care ANAP a emis un 
aviz conform condiţionat, iar 
autoritatea contractantă a
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deailat şi finalizat procedura de 
atribuire fără a remedia abaterile 
constatate de ANAP..
(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 
contractului, aceasta dispune, în 
schimb, sancţiuni alternative,

• efectelor

după cum urmează: 
a) limitarea 
contractului, prin 
tennenului

efectelor 
reducerea 

de execuţie al
acestuia; şi/sau 
b) aplicarea 
autorităţii contractante, cuprinsă 
între 1% şi 5% din valoarea 

contractului, 
cuantumul acesteia fiind invers

unei amenzi

obiectului

proporţional cu posibilitatea de 
a limita efectele contractului, 
conform dispoziţiilor lit. a).
(4) La aplicarea sancţiunilor 
alternative prevăzute la alin. 
(3). instanţa are în vedere ca 
acestea să fie eficiente, 
proporţionate şi descurajante.
(5) Acordarea de despăgubiri nu 
reprezintă sancţiuneo
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alternativă adecvată în sensul 
prevederilor alin. (3).
(6) în
dispoziţiilor privind termenul 
legal de aşteptare prevăzut 
pentru încheierea contractului, 
instanţa decide, după analizarea 
tuturor aspectelor relevante, 
constatarea nulităţii absolute 
totale/parţiale 
contractului/actului adiţional la 
aceasta şi dispune repunerea 
părţilor în situaţia anterioară 
sau, dacă este suficient, dispune 
sancţiuni alternative, precum 
cele prevăzute la alin. (3).

cazul încălcării

a

66 Amendament 
admis 
membrilor PNL, 
PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 
si Comisia
9

economică

Art.V
(1) Prezenta lege intră în vigoare in 
termen de 60 de zile de la data publicării 
in Monitorul Oiicial al României, Partea

al

I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei 
legi, orice dispoziţii contrare se abrogă.

ale

67 Art.VI
Până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se actualizează, prin 
hotărâre a Guvernului, normele

Amendament 
admis 
membrilor PNL,

al
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metodologice de aplicare a prevederilor 
prezentei legi.

PSD şi UDMR, 
cu majoritate de 
voturi 
senatorilor 
prezenţi din 
Comisia juridică 
şi Comisia 
economică

ale
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