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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

București, 20.09.2022 
Nr. 4c-3/561/2021 

 
 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

DOAMNEI PREȘEDINTE LAURA-CĂTĂLIN VICOL-CIORBĂ 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2021 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice, transmis cu adresa nr. PLx 

507/2021. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: 

cp03@cdep.ro 
 

 
București, 20.09.2022 

Nr. 4c-3/561/2021 
 
 
 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
achiziţiilor publice 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost 
sesizate spre dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2021 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice, transmis cu 
adresa nr. PLx 507/2021 din data de 25.10.2021. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.691 din 25.08.2021, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță, cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
condițiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
 Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în ședința din 
16.11.2021, a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în ședința 
din 09.11.2021, a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea 
unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice, respectiv Legea nr.98/2016, 
Legea nr.99/2016, Legea nr.100/2016, Legea nr.101/2016, precum şi Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.98/2017. Prezentul proiect urmăreşte transpunerea 
Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, a Directivei 2014/24/UE a 
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Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile 
publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, a Directivei 2014/25/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile 
efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE, precun 
şi a Directivei 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind 
coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind aplicarea 
procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii 
publice de produse şi a contractelor publice de lucrări. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege 
în ședința din 20.09.2022.  
 La lucrările comisiei au participat deputați conform listei de prezență. 
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 
lege cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport preliminar. 
  În raport de obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 
Șef birou, Cristina Neicu
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text acte normative Text OG nr.3/2021 Text adoptat de Senat Amendamente 
admise/autor 

Motivarea 

1.   Titlul Legii 
LEGE  

privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 

nr.3/2021 pentru 
modificarea și completarea 

unor acte normative în 
domeniul achizițiilor 

publice 

  

2.   Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța Guvernului nr.3 
din 25 august 2021 pentru 
modificarea și completarea 
unor acte normative în 
domeniul achizițiilor publice, 
adoptată în temeiul art.1 
pct.I.13 din Legea 
nr.195/2021 privind 
abilitatea Guvernului de a 
emite ordonanțe, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.821 
din 27 august 2021. 

Articol unic - Se aprobă 
Ordonanța Guvernului nr.3 
din 25 august 2021 pentru 
modificarea și completarea 
unor acte normative în 
domeniul achizițiilor 
publice, adoptată în temeiul 
art.1 pct.I.13 din Legea 
nr.195/2021 privind 
abilitatea Guvernului de a 
emite ordonanțe, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.821 
din 27 august 2021, cu 
următoarele modificări: 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii 

 

3.  Titlul Ordonanţei 
ORDONANŢĂ  

pentru modificarea și 
completarea unor acte 

 Nemodificat  
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normative în domeniul 
achizițiilor publice 

4.  Art.I. - Legea nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.390 din 23 mai 2016, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 Nemodificat  

5. Art.3. - (1) În sensul prezentei legi, 
termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
yy) subcontractant - orice operator 
economic care nu este parte a unui 
contract de achiziţie publică şi care 
execută şi/sau furnizează anumite 
părţi ori elemente ale lucrărilor 
sau ale construcţiei ori 
îndeplinesc activităţi care fac 
parte din obiectul contractului 
de achiziţie publică, răspunzând 
în faţa contractantului de 
organizarea şi derularea tuturor 
etapelor necesare în acest scop; 

 

1. La articolul 3 alineatul (1), 
litera yy) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„yy) subcontractant/ 
subantreprenor - orice operator 
economic care nu este parte a unui 
contract de achiziţie publică şi care 
execută anumite părţi ori elemente 
ale lucrărilor/serviciilor, 
răspunzând în faţa contractantului 
de organizarea şi derularea tuturor 
etapelor necesare în acest scop. 
Punerea la dispoziţie a unui 
utilaj sau furnizarea de 
materiale/bunuri în cadrul unui 
contract de achiziţie publică nu 
este considerată subcontractare 
în sensul prezentei legi;” 

 Nemodificat  

6. Art.55. - (1) Autoritatea 
contractantă solicită 
ofertantului/candidatului să 
precizeze în ofertă ori în 
solicitarea de participare: 
a) partea/părţile din contract pe 
care intenţionează să o/le 
subcontracteze; şi 

 

2. La articolul 55 alineatul (1), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„a) categoriile de servicii/lucrări 
din contract pe care 
intenţionează să le 
subcontracteze, precum şi 

 Nemodificat  
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procentul sau valoarea aferentă 
activităţilor indicate în ofertă ca 
fiind realizate de către 
subcontractanţi; şi” 

7.  
 
 
Art.55. - (2) Subcontractanţii 
propuşi trebuie să respecte aceleaşi 
obligaţii ca şi ofertanţii, în 
domeniul mediului, social şi al 
relaţiilor de muncă, stabilite prin 
legislaţia adoptată la nivelul 
Uniunii Europene, legislaţia 
naţională, prin acorduri colective 
sau prin tratatele şi acordurile 
internaţionale în aceste domenii, 
prevăzute în documentaţia de 
atribuire potrivit art.51 alin.(1). 

3. La articolul 55, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Subcontractanţii propuşi în 
ofertă sau implicaţi/declaraţi 
ulterior semnării contractului 
trebuie să respecte aceleaşi 
obligaţii ca ofertanţii, în domeniul 
mediului, social şi al relaţiilor de 
muncă, stabilite prin legislaţia 
adoptată la nivelul Uniunii 
Europene, legislaţia naţională, prin 
acorduri colective sau prin 
tratatele şi acordurile 
internaţionale în aceste domenii, 
prevăzute în documentaţia de 
atribuire potrivit art.51 alin.(1).” 

 Nemodificat  

8.  
 
 
Art.70. - (2) Autoritatea 
contractantă are dreptul de a aplica 
procedura de negociere 
competitivă sau procedura de 
dialog competitiv pentru achiziţia 
de lucrări, produse sau servicii în 
cazul în care, în urma unei 
proceduri de licitaţie deschisă sau 
de licitaţie restrânsă, au fost 
depuse numai oferte neconforme 
sau inacceptabile. 
(3) În cazul prevăzut la alin.(2), 

4. La articolul 70, alineatele (2) 
şi (3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(2) Autoritatea contractantă are 
dreptul de a aplica procedura de 
negociere competitivă sau 
procedura de dialog competitiv 
pentru achiziţia de lucrări, produse 
sau servicii în cazul în care, în 
urma unei proceduri simplificate, 
de licitaţie deschisă sau de licitaţie 
restrânsă, au fost depuse numai 
oferte neconforme sau 
inacceptabile. 
(3) În cazul prevăzut la alin.(2), 

 Nemodificat  
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autoritatea contractantă are dreptul 
de a nu publica un anunţ de 
participare dacă invită la 
procedura de atribuire exclusiv 
acei ofertanţi care, în cadrul 
procedurii anterioare de licitaţie 
deschisă sau licitaţie restrânsă, au 
îndeplinit criteriile de calificare şi 
au depus oferte în conformitate cu 
cerinţele formale ale procedurii de 
atribuire. 

autoritatea contractantă are dreptul 
de a nu publica un anunţ de 
participare dacă invită la 
procedura de atribuire exclusiv 
acei ofertanţi care, în cadrul 
procedurii simplificate, de licitaţie 
deschisă sau de licitaţie restrânsă, 
derulate anterior, au îndeplinit 
criteriile de calificare şi au depus 
oferte în conformitate cu cerinţele 
formale ale procedurii de 
atribuire.” 

9. Art.113. - (11) Dacă autoritatea 
contractantă decide să solicite 
criterii de calificare şi selecţie, 
aceasta poate solicita doar 
cerinţe privind: 
a) motive de excludere, în 
conformitate cu capitolul IV, 
secţiunea a 6-a, paragraful 2; 
b) capacitatea de exercitare a 
activităţii profesionale, în 
conformitate cu art.173; 
c)experienţa similară, în 
conformitate cu art.179 lit.a) şi 
b). 

5. La articolul 113, alineatul (11) 
se abrogă. 

 Nemodificat  

10.  6. La articolul 165, după 
alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
„(3) Pentru respectarea 
prevederilor alin.(2), în etapa 
prevăzută la art.196 alin.(2), 
operatorul economic prezintă 
pentru sediul principal 
documente din care să reiasă 

 Nemodificat  



8 

 

neîncadrarea în prevederile 
art.165 alin.(1), iar pentru sediile 
secundare/punctele de lucru, o 
declaraţie pe propria 
răspundere privind îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor sau 
contribuţiilor la bugetul general 
consolidat datorate.” 

11.  
 
 
Art.196. - (21) Prin excepţie de la 
dispoziţiile alin (1) şi (2), în cazul 
procedurilor simplificate, 
autoritatea contractantă solicită 
ofertantului clasat pe primul loc 
documentele justificative care 
dovedesc informaţiile cuprinse în 
DUAE numai după întocmirea 
clasamentului, stabilind un termen 
de 5 zile lucrătoare pentru 
prezentarea acestor documente, 
cu posibilitatea de prelungire cu 
maximum 5 zile lucrătoare, la 
solicitarea motivată a 
ofertantului respectiv. 

7. La articolul 196, alineatul (21) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(21) Prin excepţie de la 
dispoziţiile alin.(1) şi (2), în cazul 
procedurilor simplificate, 
autoritatea contractantă solicită 
ofertantului clasat pe primul loc 
documentele justificative care 
dovedesc informaţiile cuprinse în 
DUAE numai după întocmirea 
clasamentului, stabilind un termen 
de prezentare a acestor 
documente de 5 zile lucrătoare.” 

 Nemodificat  

12.  
 
 
Art.213. - (2) Autoritatea 
contractantă are obligaţia de a face 
publică decizia de anulare a 
procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru, însoţită 

8. La articolul 213, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a face publică decizia 
de anulare a procedurii de atribuire 
a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru, însoţită 
de justificarea anulării procedurii 

 Nemodificat  
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de justificarea anulării procedurii 
de atribuire, prin intermediul 
platformei electronice prevăzute la 
art.150 alin.(1), în termen de 3 zile 
de la adoptarea deciziei de anulare. 

de atribuire, prin intermediul 
platformei electronice prevăzute la 
art.150 alin.(1), în termen de o zi 
lucrătoare de la adoptarea 
deciziei de anulare.” 

13.  
 
 
Art.214. - (5) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(3), în cazuri 
temeinic justificate şi cu aprobarea 
conducătorului autorităţii 
contractante, termenul de 
întocmire a raportului procedurii 
se poate prelungi o singură dată, 
cu un termen ce nu poate depăşi 80 
de zile lucrătoare, aducându-se 
la cunoştinţa operatorilor 
economici implicaţi în procedură 
în termen de cel mult două zile 
lucrătoare de la expirarea 
termenului iniţial de evaluare. 
 
 
 
 
(6) În cazul în care, ca urmare a 
unei decizii emise de Consiliul 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor/instanţa de judecată, 
autoritatea contractantă este 
obligată să anuleze un act/să emită 
un act/să adopte măsurile necesare 
restabilirii legalităţii, termenul în 
care autoritatea contractantă duce 
la îndeplinire decizia nu poate 

9. La articolul 214, alineatele (5) 
şi (6) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(5) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(3) şi (4), în cazuri temeinic 
justificate şi cu aprobarea 
conducătorului autorităţii 
contractante, termenul de 
întocmire a raportului procedurii 
sau a raportului intermediar se 
poate prelungi o singură dată, cu 
un termen ce nu poate depăşi: 
a) 30 de zile lucrătoare, pentru 
procedurile prevăzute la art.68 
alin.(1) lit.a), b), e) şi g); 
b) 15 zile lucrătoare, pentru 
procedurile prevăzute la art.68 
alin.(1) lit.f) şi i); 
c) 50 de zile lucrătoare, pentru 
procedurile prevăzute la art.68 
alin.(1) lit.c) şi d). 
(6) În cazul în care, ca urmare a 
unei decizii emise de Consiliul 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor/instanţa de judecată, 
autoritatea contractantă este 
obligată să anuleze un act/să emită 
un act/să adopte măsurile necesare 
restabilirii legalităţii, termenul în 
care autoritatea contractantă duce 
la îndeplinire decizia nu poate 

 Nemodificat  
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depăşi 20 de zile lucrătoare de la 
data comunicării acesteia. 

depăşi 10 zile lucrătoare de la data 
comunicării acesteia.” 

14.  10. La articolul 214, după 
alineatul (5) se introduce un nou 
alineat, alineatul (51), cu 
următorul cuprins: 
„(51) În cazurile prevăzute la 
alin.(5), autoritatea contractantă 
aduce la cunoştinţa operatorilor 
economici implicaţi în procedură 
decizia de prelungire a 
termenului de întocmire a 
raportului procedurii, în termen 
de cel mult două zile lucrătoare 
de la expirarea termenului 
iniţial de evaluare.” 

 Nemodificat  

15.  11. La articolul 214, după 
alineatul (6) se introduce un nou 
alineat, alineatul (7), cu 
următorul cuprins: 
„(7) Pentru procedurile cu mai 
multe loturi, prin excepţie de la 
prevederile alin.(3), în cazuri 
temeinic justificate şi cu 
aprobarea conducătorului 
autorităţii contractante, 
termenul de întocmire a 
raportului procedurii se poate 
prelungi o singură dată, cu un 
termen ce nu poate depăşi 50 de 
zile lucrătoare.” 

 Nemodificat  

16.  
 
 
Art.219. - (5) Atunci când 
înlocuirea sau introducerea unor 

12. La articolul 219, alineatul (5) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(5) Atunci când înlocuirea sau 
introducerea unor noi 

 Nemodificat  
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noi subcontractanţi are loc după 
atribuirea contractului, aceştia 
transmit certificatele şi alte 
documente necesare pentru 
verificarea inexistenţei unor 
situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor 
corespunzătoare părţii lor de 
implicare în contractul care 
urmează să fie îndeplinit. 

subcontractanţi are loc după 
atribuirea contractului, aceştia 
transmit certificatele şi alte 
documente necesare pentru 
verificarea inexistenţei unor 
situaţii de excludere şi, respectiv, 
a existenţei 
resurselor/capacităţilor 
corespunzătoare părţii lor de 
implicare în contractul care 
urmează să fie îndeplinit.” 

17.  
 
 
Art.227. - (1) Sancţiunea 
contravenţională se aplică 
autorităţii contractante, care, în 
funcţie de situaţia concretă, 
dispune luarea unor măsuri 
împotriva persoanelor implicate 
în derularea achiziţiei publice ce 
a făcut obiectul contravenţiei. 

 

13. La articolul 227, alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.227. - (1) Sancţiunea 
contravenţională se aplică 
autorităţii contractante, care poate 
dispune adoptarea de măsuri 
împotriva persoanei/persoanelor 
implicate în procesul de achiziţie 
publică ce a făcut obiectul 
contravenţiei numai dacă 
instanţele judecătoreşti constată 
îndeplinirea 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.” 

 Nemodificat  

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

 Nemodificat  
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completează după cum urmează: 
19. Art.3. - (1) Pentru aplicarea 

prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos semnifică, 
după cum urmează: 
zz) subcontractant - orice operator 
economic care nu este parte a unui 
contract de achiziţie publică şi 
care execută şi/sau furnizează 
anumite părţi ori elemente ale 
lucrărilor sau ale construcţiei ori 
îndeplinesc activităţi care fac 
parte din obiectul contractului 
de achiziţie publică, răspunzând 
în faţa contractantului de 
organizarea şi derularea tuturor 
etapelor necesare în acest scop; 

 

1. La articolul 3 alineatul (1), 
litera zz) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„zz) subcontractant/ 
subantreprenor - orice operator 
economic care nu este parte a unui 
contract de achiziţie sectorială şi 
care execută anumite părţi ori 
elemente ale lucrărilor/serviciilor, 
răspunzând în faţa contractantului 
de organizarea şi derularea tuturor 
etapelor necesare în acest scop. 
Punerea la dispoziţie a unui 
utilaj sau furnizarea de 
materiale/bunuri în cadrul unui 
contract de achiziţie sectorială 
nu este considerată 
subcontractare în sensul 
prezentei legi;” 

 Nemodificat  

20. Art.68. - (1) Entitatea contractantă 
solicită ofertantului/candidatului 
să precizeze în ofertă ori în 
solicitarea de participare: 
a) partea/părţile din contract pe 
care urmează să le subcontracteze; 
şi 
 

2. La articolul 68 alineatul (1), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„a) categoriile de servicii/lucrări 
din contract pe care intenţionează 
să le subcontracteze, precum şi 
procentul sau valoarea aferentă 
activităţilor indicate în ofertă ca 
fiind realizate de către 
subcontractanţi; şi” 

 Nemodificat  

21.  
 
 
Art.68. - (2) Subcontractanţii 
propuşi trebuie să respecte aceleaşi 

3. La articolul 68, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Subcontractanţii propuşi în 
ofertă sau implicaţi/declaraţi 

 Nemodificat  
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obligaţii ca şi ofertanţii, în 
domeniul mediului, social şi al 
relaţiilor de muncă, stabilite prin 
legislaţia adoptată la nivelul 
Uniunii Europene, legislaţia 
naţională, prin acorduri colective 
sau prin tratatele şi acordurile 
internaţionale în aceste domenii, 
prevăzute în documentaţia de 
atribuire. 

ulterior semnării contractului 
trebuie să respecte aceleaşi 
obligaţii ca ofertanţii, în domeniul 
mediului, social şi al relaţiilor de 
muncă, stabilite prin legislaţia 
adoptată la nivelul Uniunii 
Europene, legislaţia naţională, prin 
acorduri colective sau prin 
tratatele şi acordurile 
internaţionale în aceste domenii, 
prevăzute în documentaţia de 
atribuire potrivit art.64 alin.(1).” 

22. Art.126. - (1) Entităţile 
contractante prevăzute la art.4 
alin.(1) lit.a) şi b) au dreptul de a 
aplica procedura simplificată în 
condiţiile prevăzute la art.12 
alin.(2). 

4. La articolul 126, alineatul (11) 
se abrogă. 

 Nemodificat  

23.  5. La articolul 178, după 
alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
„(3) Pentru respectarea 
prevederilor alin.(2), în etapa 
prevăzută la art.205 alin.(2), 
operatorul economic prezintă 
pentru sediul principal 
documente din care să reiasă 
neîncadrarea în prevederile 
art.178 alin.(1), iar pentru sediile 
secundare/punctele de lucru, o 
declaraţie pe propria 
răspundere privind îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor sau 
contribuţiilor la bugetul general 

 Nemodificat  



14 

 

consolidat datorate.” 
24.  

 
 
(21) Prin excepţie de la dispoziţiile 
alin.(1) şi (2), în cazul procedurilor 
simplificate, entitatea contractantă 
solicită ofertantului clasat pe 
primul loc documentele 
justificative care dovedesc 
informaţiile cuprinse în DUAE 
numai după întocmirea 
clasamentului, stabilind un termen 
de 5 zile lucrătoare pentru 
prezentarea acestor documente, 
cu posibilitatea de prelungire cu 
maximum 5 zile lucrătoare la 
solicitarea motivată a 
ofertantului respectiv. 

6. La articolul 205, alineatul (21) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(21) Prin excepţie de la 
dispoziţiile alin.(1) şi (2), în cazul 
procedurilor simplificate, entitatea 
contractantă solicită ofertantului 
clasat pe primul loc documentele 
justificative care dovedesc 
informaţiile cuprinse în DUAE 
numai după întocmirea 
clasamentului, stabilind un termen 
de prezentare a acestor 
documente de 5 zile lucrătoare.” 

 Nemodificat  

25.  
 
 
Art.226. - (2) Entitatea 
contractantă are obligaţia de a face 
publică decizia de anulare a 
procedurii de atribuire a 
contractului sectorial/acordului-
cadru, însoţită de justificarea 
anulării procedurii de atribuire, 
prin intermediul platformei 
electronice prevăzute la art.160 
alin.(1), în termen de 3 zile de la 
adoptarea deciziei de anulare. 

7. La articolul 226, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Entitatea contractantă are 
obligaţia de a face publică decizia 
de anulare a procedurii de atribuire 
a contractului sectorial/acordului-
cadru, însoţită de justificarea 
anulării procedurii de atribuire, 
prin intermediul platformei 
electronice prevăzute la art.160 
alin.(1), în termen de o zi 
lucrătoare de la adoptarea 
deciziei de anulare.” 

 Nemodificat  

26.  
 
 

8. La articolul 227, alineatele (5) 
şi (6) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 Nemodificat  
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Art.227. - (5) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(3), în cazuri 
temeinic justificate şi cu aprobarea 
conducătorului entităţii 
contractante, termenul de 
întocmire a raportului procedurii 
se poate prelungi o singură dată, 
cu maximum 80 de zile 
lucrătoare, aducându-se la 
cunoştinţa operatorilor 
economici implicaţi în procedură 
în cel mult două zile lucrătoare 
de la expirarea termenului 
iniţial de evaluare. 
 
 
 
 
(6) În cazul în care, ca urmare a 
unei decizii emise de Consiliul 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor/instanţa de judecată, 
entitatea contractantă este obligată 
să anuleze un act/să emită un 
act/să adopte măsurile necesare 
restabilirii legalităţii, termenul în 
care entitatea contractantă duce la 
îndeplinire decizia nu poate depăşi 
20 de zile lucrătoare de la data 
comunicării acesteia. 

„(5) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(3), în cazuri temeinic 
justificate şi cu aprobarea 
conducătorului entităţii 
contractante, termenul de 
întocmire a raportului procedurii 
sau a raportului intermediar se 
poate prelungi o singură dată, cu 
un termen ce nu poate depăşi: 
a) 30 de zile lucrătoare pentru 
procedurile prevăzute la art.82 
alin.(1) lit.a), b), e) şi g); 
b) 15 zile lucrătoare pentru 
procedurile prevăzute la art.82 
alin.(1) lit.f) şi i); 
c) 50 de zile lucrătoare pentru 
procedurile prevăzute la art.82 
alin.(1) lit.c) şi d). 
(6) În cazul în care, ca urmare a 
unei decizii emise de Consiliul 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor/instanţa de judecată, 
entitatea contractantă este obligată 
să anuleze un act/să emită un 
act/să adopte măsurile necesare 
restabilirii legalităţii, termenul în 
care entitatea contractantă duce la 
îndeplinire decizia nu poate depăşi 
10 de zile lucrătoare de la data 
comunicării acesteia.” 

27.  9. La articolul 227, după 
alineatul (5) se introduce un nou 
alineat, alineatul (51), cu 
următorul cuprins: 
„(51) În cazurile prevăzute la 
alin.(5), entitatea contractantă 
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aduce la cunoştinţa operatorilor 
economici implicaţi în procedură 
decizia de prelungire a 
termenului de întocmire a 
raportului procedurii, în termen 
de cel mult două zile lucrătoare 
de la expirarea termenului 
iniţial de evaluare.” 

28.  10. La articolul 227, după 
alineatul (6) se introduce un nou 
alineat, alineatul (7), cu 
următorul cuprins: 
„(7) Pentru procedurile cu mai 
multe loturi, prin excepţie de la 
prevederile alin.(3), în cazuri 
temeinic justificate şi cu 
aprobarea conducătorului 
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.” 

 Nemodificat  

29.  
 
 
Art.233. - (5) Atunci când 
înlocuirea sau introducerea unor 
noi subcontractanţi are loc după 
atribuirea contractului, aceştia 
transmit certificatele şi alte 
documente necesare pentru 
verificarea inexistenţei unor 
situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor 
corespunzător părţii lor de 

11. La articolul 233, alineatul (5) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(5) Atunci când înlocuirea sau 
introducerea unor noi 
subcontractanţi are loc după 
atribuirea contractului, aceştia 
transmit certificatele şi alte 
documente necesare pentru 
verificarea inexistenţei unor 
situaţii de excludere şi, respectiv, 
a existenţei 
resurselor/capacităţilor 
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implicare în contractul care 
urmează să fie îndeplinit. 

corespunzător părţii lor de 
implicare în contractul care 
urmează să fie îndeplinit.” 

30.  
 
 
Art.248. - (1) Sancţiunea 
contravenţională se aplică entităţii 
contractante, care poate dispune 
adoptarea de măsuri împotriva 
persoanelor/persoanelor implicate 
în derularea achiziţiei publice ce a 
făcut obiectul contravenţiei. 

12. La articolul 248, alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.248. - (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 numai 
dacă instanţele judecătoreşti 
constată îndeplinirea sau 
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.” 

 Nemodificat  

31.  Art.III. - Legea 
nr.100/2016 privind concesiunile 
de lucrări şi concesiunile de 
servicii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.392 din 23 mai 2016, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 Nemodificat  

32. Art.5. - (1) Pentru aplicarea 
prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos semnifică 
după cum urmează: 
gg) subcontractant - orice operator 
economic care nu este parte a unui 

1. La articolul 5 alineatul (1), 
litera gg) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„gg) subcontractant/ 
subantreprenor - orice operator 

 Nemodificat  



18 

 

contract de concesiune şi care 
execută şi/sau furnizează anumite 
părţi ori elemente ale lucrărilor sau 
ale construcţiei şi/sau prestează 
anumite servicii ce reprezintă 
activităţi care fac parte din 
obiectul contractului de 
concesiune, răspunzând în faţa 
contractantului de organizarea şi 
derularea tuturor etapelor necesare 
în acest scop; 

economic care nu este parte a unui 
contract de concesiune şi care 
execută anumite părţi ori elemente 
ale lucrărilor/serviciilor, 
răspunzând în faţa contractantului 
de organizarea şi derularea tuturor 
etapelor necesare în acest scop. 
Punerea la dispoziţie a unui 
utilaj sau furnizarea de 
materiale/bunuri în cadrul unui 
contract de concesiune nu este 
considerată subcontractare în 
sensul prezentei legi;” 

33.  2. La articolul 80, după alineatul 
(4) se introduce un nou alineat, 
alineatul (5), cu următorul 
cuprins: 
„(5) Pentru respectarea 
prevederilor alin.(2), operatorul 
economic prezintă pentru sediul 
principal documente din care să 
reiasă neîncadrarea în 
prevederile alin.(1), iar pentru 
sediile secundare/punctele de 
lucru, o declaraţie pe propria 
răspundere privind îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor sau 
contribuţiilor la bugetul general 
consolidat datorate.” 

 Nemodificat  

34.  
 
Art.91. - Autoritatea/entitatea 
contractantă are obligaţia de a face 
publică decizia de anulare a 
procedurii de atribuire a 

3. Articolul 91 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.91. - Autoritatea/Entitatea 
contractantă are obligaţia de a face 
publică decizia de anulare a 
procedurii de atribuire a 
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contractului de concesiune, 
însoţită de justificarea anulării 
procedurii de atribuire, prin 
intermediul SEAP, în termenul 
prevăzut la art.70 alin.(8). 

contractului de concesiune, 
însoţită de justificarea anulării 
procedurii de atribuire, prin 
intermediul SEAP, în termen de o 
zi lucrătoare de la adoptarea 
deciziei de anulare.” 

35.  
 
 
Art.94. - (1) Autoritatea/entitatea 
contractantă are obligaţia de a 
solicita ofertantului să precizeze în 
ofertă partea/părţile din contract 
pe care urmează să le 
subcontracteze şi datele de 
identificare ale 
subcontractanţilor propuşi. 

4. La articolul 94, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.94. - (1) Autoritatea/Entitatea 
contractantă are obligaţia de a 
solicita ofertantului să precizeze în 
ofertă: 
a) categoriile de servicii/lucrări 
din contract pe care urmează să 
le subcontracteze, precum şi 
procentul sau valoarea aferentă 
activităţilor indicate în ofertă ca 
fiind realizate de către 
subcontractanţi; 
b) datele de identificare ale 
subcontractanţilor propuşi.” 

 Nemodificat  

36.  
 
 
Art.94. - (2) Subcontractanţii 
propuşi sunt ţinuţi de respectarea 
aceloraşi obligaţii în domeniul 
mediului, social şi al relaţiilor de 
muncă, prevăzute la art.38, 
întocmai ca şi ofertanţii. 

5. La articolul 94, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Subcontractanţii propuşi în 
ofertă sau implicaţi/declaraţi 
ulterior semnării contractului 
sunt ţinuţi de respectarea aceloraşi 
obligaţii în domeniul mediului, 
social şi al relaţiilor de muncă, 
prevăzute la art.38, întocmai ca 
ofertanţii.” 

 Nemodificat  

37.  
 
 

6. La articolul 111, alineatul (3) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 Nemodificat  



20 

 

Art.111. - (3) Sancţiunea 
contravenţională se aplică 
autorităţii/entităţii contractante, 
care dispune adoptarea măsurilor 
care se impun împotriva 
persoanei/persoanelor implicate în 
derularea concesiunii ce a făcut 
obiectul contravenţiei. 

„(3) Sancţiunea contravenţională 
se aplică autorităţii/entităţii 
contractante, care poate dispune 
adoptarea de măsuri împotriva 
persoanei/persoanelor implicate în 
procesul de concesiune ce a făcut 
obiectul contravenţiei numai dacă 
instanţele judecătoreşti constată 
îndeplinirea 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.” 

38.  Art.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 al 
României, Partea I, nr.393 din 23 
mai 2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

 Nemodificat  

39.  
 
Art.9. - (4) Autoritatea 
contractantă are dreptul de a 
încheia contractul numai după 
comunicarea deciziei Consiliului 

1. La articolul 9, alineatul (4) va 
avea următorul cuprins: 
„(4) Autoritatea contractantă are 
obligaţia să încheie contractul cu 
ofertantul declarat câştigător, 
ulterior pronunţării unei soluţii 
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privind soluţionarea contestaţiei 
şi după expirarea termenului de 
aşteptare prevăzut pentru 
încheierea lui, care nu este 
întrerupt/suspendat de 
formularea contestaţiei. 

de menţinere a rezultatului 
procedurii de atribuire de către 
Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, 
chiar dacă împotriva respectivei 
decizii a fost introdusă calea de 
atac a plângerii şi cauza nu a 
fost soluţionată în mod definitiv 
şi, în orice caz, numai după 
expirarea termenului legal de 
aşteptare prevăzut la art.59 
alin.(1).” 

40.  
 
Art.31. - (1) Partea care 
formulează plângerea este obligată 
să comunice, în termenul prevăzut 
la art.29, o copie de pe aceasta, 
precum şi de pe înscrisurile 
doveditoare şi celeilalte/celorlalte 
părţi implicate în procedura de 
contestare în faţa Consiliului, 
depunând dovada de comunicare 
în faţa instanţei până la primul 
termen de judecată, sub sancţiunea 
respingerii plângerii ca fiind 
tardivă. 
(2) Întâmpinarea este obligatorie. 
Intimatul este obligat să comunice 
instanţei de judecată şi petentului 
întâmpinarea în termen de 5 zile 
de la comunicarea plângerii de 
către petent. Nedepunerea 
întâmpinării în termen atrage 
decăderea din dreptul de a mai 
propune probe şi de a invoca 

2. Articolul 31 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.31. - (1) Partea care 
formulează plângerea este obligată 
să comunice, în termenul prevăzut 
la art.29, o copie de pe aceasta şi 
celeilalte/celorlalte părţi implicate 
în procedura de contestare în faţa 
Consiliului, depunând dovada de 
comunicare în faţa instanţei până 
la primul termen de judecată, sub 
sancţiunea respingerii plângerii ca 
fiind tardivă. 
 
 
(2) Întâmpinarea este obligatorie. 
Intimatul este obligat să comunice 
instanţei de judecată şi petentului 
întâmpinarea în termen de 5 zile 
de la comunicarea plângerii de 
către petent. Nedepunerea 
întâmpinării în termen atrage 
decăderea din dreptul de a mai 
invoca excepţii în afara celor de 
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excepţii în afara celor de ordine 
publică. 
(3) Nu se pot depune probe noi, cu 
excepţia înscrisurilor noi, care 
pot fi depuse, sub sancţiunea 
decăderii, odată cu plângerea, 
respectiv odată cu întâmpinarea. 
Instanţa poate dispune, din 
oficiu, administrarea oricărei 
probe necesare soluţionării 
cauzei. 

ordine publică. 
 
(3) Nu se pot depune probe noi 
faţă de cele care au fost depuse 
în cadrul contestaţiei.” 

41.  
 
Art.49. - (6) Autoritatea 
contractantă are dreptul de a 
încheia contractul numai după 
comunicarea hotărârii instanţei 
privind soluţionarea contestaţiei şi, 
în orice caz, numai după expirarea 
termenului legal de aşteptare 
prevăzut la art.59 alin.(1). 

3.La articolul 49, alineatul (6) va 
avea următorul cuprins: 
„(6) Autoritatea contractantă are 
obligaţia să încheie contractul cu 
ofertantul declarat câştigător 
ulterior pronunţării unei soluţii de 
menţinere a rezultatului procedurii 
de atribuire de către instanţă, chiar 
dacă respectiva hotărâre a fost 
atacată cu recurs şi cauza nu a fost 
soluţionată în mod definitiv şi, în 
orice caz, numai după expirarea 
termenului legal de aşteptare 
prevăzut la art.59 alin.(1). 
Hotărârea primei instanţe este 
executorie şi nu se poate dispune 
suspendarea punerii în 
executare a acesteia.” 

 Nemodificat  

42.  
 
Art.53. - (6) În cazul în care se 
solicită plata de despăgubiri pentru 
repararea prejudiciului 
reprezentând cheltuieli de 
elaborare a ofertei sau de 

4. La articolul 53, alineatul (6) 
va avea următorul cuprins: 
„(6) În cazul în care se solicită 
plata de despăgubiri pentru 
repararea prejudiciului 
reprezentând cheltuieli de 
elaborare a ofertei şi de participare 
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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. 

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.” 

43. Art.58. - (3) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(2), în cazul în 
care instanţa consideră, după 
analizarea tuturor aspectelor 
relevante, că motive imperative de 
interes general impun menţinerea 
efectelor contractului, aceasta 
dispune, în schimb, sancţiuni 
alternative, după cum urmează: 
b) aplicarea unei amenzi autorităţii 
contractante, cuprinsă între 2% şi 
15% din valoarea obiectului 
contractului, cuantumul acesteia 
fiind invers proporţional cu 
posibilitatea de a limita efectele 
contractului, conform dispoziţiilor 
lit.a). 

5. La articolul 58 alineatul (3), 
litera b) va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
„b) aplicarea unei amenzi 
autorităţii contractante, cuprinsă 
între 1% şi 5% din valoarea 
obiectului contractului, cuantumul 
acesteia fiind invers proporţional 
cu posibilitatea de a limita efectele 
contractului, conform dispoziţiilor 
lit.a).” 
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44.  
 

6. Articolul 582 va avea 
următorul cuprins: 
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Art.582. - În situaţia în care 
autoritatea contractantă a încheiat 
acordul-cadru/contractul de 
achiziţie cu respectarea deciziei 
Consiliului sau a hotărârii 
judiciare de soluţionare în primă 
instanţă a contestaţiei, eventualele 
despăgubiri stabilite de către 
instanţă, în conformitate cu 
prevederile prezentei secţiuni, în 
sarcina autorităţii contractante vor 
fi suportate din bugetul acesteia. 

„Art.582. - În situaţia în care 
autoritatea contractantă a încheiat 
acordul-cadru/contractul de 
achiziţie cu respectarea deciziei 
Consiliului sau a hotărârii 
judiciare de soluţionare în primă 
instanţă a contestaţiei, eventualele 
despăgubiri stabilite de către 
instanţă, în conformitate cu 
prevederile prezentei secţiuni, în 
sarcina autorităţii contractante vor 
fi suportate din bugetul acesteia, 
care poate dispune adoptarea de 
măsuri împotriva 
persoanei/persoanelor implicate 
în procesul de achiziţie publică 
ce a făcut obiectul 
despăgubirilor numai dacă 
instanţele judecătoreşti constată 
îndeplinirea 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.” 

45. Art.611. - (1) Pentru soluţionarea 
contestaţiei formulate în condiţiile 
art.8 sub sancţiunea respingerii 
acesteia, persoana care se 
consideră vătămată trebuie să 
constituie, în termen de maximum 
5 zile de la data sesizării 
Consiliului, o cauţiune stabilită 
după cum urmează: 
b) 2% din valoarea estimată a 

7. La articolul 611 alineatul (1), 
litera b) va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
„b) 2% din valoarea estimată a 

 Nemodificat  
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contractului, dacă aceasta este 
egală sau mai mare decât pragurile 
valorice prevăzute la art.7 alin.(1) 
din Legea nr.98/2016, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, art.12 alin.(1) din Legea 
nr. 99/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.11 
alin.(1) din Legea nr.100/2016, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, dar nu mai mult de 
220.000 lei pentru contestaţiile 
depuse în etapa prevăzută la art.17 
alin. 1) lit.a), respectiv nu mai 
mult de 880.000 lei pentru 
contestaţiile depuse în etapa 
prevăzută la art.17 alin.(1) lit.b). 

contractului, dacă aceasta este 
egală sau mai mare decât pragurile 
valorice prevăzute la art.7 alin.(1) 
din Legea nr.98/2016, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, art.12 alin.(1) din Legea 
nr.99/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.11 
alin.(1) din Legea nr.100/2016, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, dar nu mai mult de 
220.000 lei pentru contestaţiile 
depuse în etapa prevăzută la art.17 
alin.(1) lit.a), respectiv nu mai 
mult de 2.000.000 lei pentru 
contestaţiile depuse în etapa 
prevăzută la art.17 alin.(1) lit.b.” 

46.  Art.V. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.98/2017 privind 
funcţia de control ex ante al 
procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de 
achiziţie publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru 
sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1.004 din 18 
decembrie 2017, aprobată prin 
Legea nr.186/2018, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

 Nemodificat  

47. Art.10. – (1) Autoritatea 
contractantă iniţiatoare a 

1. La articolul 10 alineatul (1), 
litera f) va avea următorul 

 Nemodificat  
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procedurii de atribuire selectate 
pentru realizarea controlului ex 
ante are obligaţia de a pune la 
dispoziţia ANAP, prin intermediul 
SEAP sau prin alte mijloace 
electronice dacă, din motive de 
natură tehnică, operatorul SEAP 
nu are posibilitatea transmiterii, 
următoarele informaţii şi/sau 
documente: 
f) raportul procedurii de atribuire 
şi rapoartele intermediare 
întocmite în cazul procedurilor de 
atribuire ce se desfăşoară în mai 
multe etape, înainte de a fi 
aprobate de către conducătorul 
autorităţii contractante, în termen 
de o zi lucrătoare de la întocmirea 
respectivelor documente; 

cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„f) raportul procedurii de atribuire 
şi rapoartele intermediare 
întocmite în cazul procedurilor de 
atribuire ce se desfăşoară în mai 
multe etape, înainte de a fi 
aprobate de către conducătorul 
autorităţii contractante, în termen 
de o zi lucrătoare de la întocmirea 
respectivelor documente, precum 
şi raportul procedurii aprobat 
de conducătorul autorităţii 
contractante, în termen de o zi 
lucrătoare de la aprobarea 
acestuia;” 

48. Art.12. – (1) În desfăşurarea 
activităţii de control ex ante al 
procesului de evaluare a 
ofertelor/candidaturilor şi atribuire 
a contractului, personalul ANAP 
efectuează controlul de calitate şi 
regularitate al concluziilor şi emite 
o singură dată, pe fiecare fază a 
acestui proces, un aviz conform 
astfel: 
e) concluziile finale ale comisiei 
de evaluare privind analiza 

2. La articolul 12 alineatul (1), 
litera e) va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
„e) concluziile finale cuprinse în 
raportul procedurii privind 

 Nemodificat  
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neconformităţilor constatate şi 
neremediate din avizele conform 
condiţionate, anterior emise de 
ANAP. 

analiza neconformităţilor 
constatate şi neremediate din 
avizele conform condiţionate, 
anterior emise de ANAP.” 

49.  
 
 
Art.14. - (3) Autoritatea 
contractantă poate decide 
publicarea anunţului de 
participare/anunţului de participare 
simplificat/anunţului de 
concesionare/anunţului de concurs, 
cu sau fără remedierea abaterilor 
constatate de ANAP prin avizul 
conform condiţionat emis ca 
rezultat al controlului ex ante 
exercitat în conformitate cu 
prevederile art.11, având 
obligaţia de a publica avizul 
conform emis. 
(4) Autoritatea contractantă poate 
decide continuarea derulării 
procedurii de atribuire cu sau fără 
a remedia abaterile constatate de 
ANAP prin avizul conform 
condiţionat, având obligaţia de a 
publica avizul conform final odată 
cu publicarea raportului 
intermediar/raportului procedurii, 
respectiv în ziua transmiterii 
comunicărilor privind rezultatul 
selecţiei/rezultatul procedurii. 

3. La articolul 14, alineatele (3) 
şi (4) vor avea următorul 
cuprins: 
„(3) Autoritatea contractantă poate 
decide publicarea anunţului de 
participare/anunţului de participare 
simplificat/anunţului de 
concesionare/anunţului de concurs, 
cu sau fără remedierea abaterilor 
constatate de ANAP prin avizul 
conform condiţionat emis ca 
rezultat al controlului ex ante 
exercitat în conformitate cu 
prevederile art.11, avizul conform 
emis publicându-se automat de 
către SEAP. 
 
(4) Autoritatea contractantă poate 
decide continuarea derulării 
procedurii de atribuire cu sau fără 
a remedia abaterile constatate de 
ANAP prin avizul conform 
condiţionat, avizul conform final 
publicându-se automat de către 
SEAP odată cu publicarea 
raportului intermediar/raportului 
procedurii, respectiv în ziua 
transmiterii comunicărilor privind 
rezultatul selecţiei/rezultatul 
procedurii.” 

 Nemodificat  

50.  
 

4. Articolul 22 va avea 
următorul cuprins: 

 Nemodificat  
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Art.22. - Avizele conforme emise 
de ANAP pot fi atacate numai 
împreună cu actele administrative 
ale autorităţii contractante în 
legătură cu care au fost emise, aşa 
cum acestea sunt prevăzute la 
art.14 alin.(2), în baza 
prevederilor Legii nr.101/2016. 

„Art.22. – Avizele conforme 
emise de ANAP pot fi atacate 
numai împreună cu actele 
administrative ale autorităţii 
contractante în legătură cu care au 
fost emise, în baza prevederilor 
Legii nr.101/2016, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 

51.  Art.VI. - 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, precum şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta ordonanţă, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după 
aprobarea acesteia prin lege, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 1. Art. VI se abrogă. 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii 

Deoarece de la intrarea în 
vigoare și până în prezent, 
Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, a suferit 
o serie de modificări 
legislative efectuate prin 
intermediul unor ordonanțe 
de urgență, care nu au fost 
încă aprobate prin lege (ex. 
O.U.G. nr. 45/2018, 
O.U.G. nr. 114/2020), 
punerea în aplicare a 
prevederilor art. VI nu este 
posibilă. 

52.  Art.VII. – Legea 
nr.99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.391 din 23 mai 2016, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta ordonanţă, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după 
aprobarea acesteia prin lege, 
dându-se textelor o nouă 

 2. Art. VII se abrogă. 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii 

Deoarece de la intrarea în 
vigoare și până în prezent, 
Legea nr. 99/2016 privind 
achizițiile sectoriale, a 
suferit o serie de 
modificări legislative 
efectuate prin intermediul 
unor ordonanțe de urgență, 
care nu au fost încă 
aprobate prin lege (ex. 
O.U.G. nr. 45/2018, 
O.U.G. nr. 114/2020), 
punerea în aplicare a 
prevederilor art. VII nu 
este posibilă. 
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numerotare. 
53.  Art.VIII. - Legea 

nr.100/2016 privind concesiunile 
de lucrări şi concesiunile de 
servicii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.392 din 23 mai 2016, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta ordonanţă, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după 
aprobarea acesteia prin lege, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 3. Art. VIII se abrogă. 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii 

Deoarece de la intrarea 
în vigoare și până în 
prezent, Legea nr. 
100/2016 privind 
concesiunile de lucrări 
și concesiunile de 
servicii,, a suferit o 
serie de modificări 
legislative efectuate 
prin intermediul unor 
ordonanțe de urgență, 
care nu au fost încă 
aprobate prin lege (ex. 
O.U.G. nr. 45/2018, 
O.U.G. nr. 114/2020), 
punerea în aplicare a 
prevederilor art. VIII nu 
este posibilă. 

54.  Art.IX. - 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 al 
României, Partea I, nr.393 din 23 
mai 2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
cu modificările aduse prin 
prezenta ordonanţă, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după 
aprobarea acesteia prin lege, 
dându-se textelor o nouă 

 4. Art. IX se abrogă. 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii 

Deoarece de la intrarea în 
vigoare și până în prezent, 
Legea nr. 101/2016 privind 
remediile și căile de atac în 
materie de atribuire a 
contractelor de achiziție 
publică, a contractelor 
sectoriale și a contractelor 
de concesiune de lucrări și 
concesiune de servicii, 
precum și pentru 
organizarea și funcționarea 
Consiliului Național de 
Soluționare a 
Contestațiilor, a suferit o 
serie de modificări 
legislative efectuate prin 
intermediul unor ordonanțe 
de urgență, care nu au fost 
încă aprobate prin lege (ex. 
O.U.G. nr. 45/2018, 
O.U.G. nr. 114/2020), 
punerea în aplicare a 
prevederilor art. IX nu este 
posibilă. 
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numerotare. 
55.  Art.X. - Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.98/2017 privind 
funcţia de control ex ante al 
procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de 
achiziţie publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru 
sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1.004 din 18 
decembrie 2017, aprobată prin 
Legea nr.186/2018, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările aduse prin prezenta 
ordonanţă, va fi republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, după aprobarea acesteia 
prin lege, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 5. Art. X se abrogă. 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii 

Deoarece de la intrarea în 
vigoare și până în prezent, 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 98/2017 
privind funcția de control 
ex ante al  procesului de 
atribuire a 
contractelor/acordurilor-
cadru de achiziție publică, 
a contractelor/acordurilor-
cadru sectoriale și a 
contractelor de concesiune 
de lucrări și concesiune de 
servicii a suferit o serie de 
modificări legislative 
efectuate prin intermediul 
unor ordonanțe de urgență, 
care nu au fost încă 
aprobate prin lege (ex. 
O.U.G. nr. 45/2018, 
O.U.G. nr. 114/2020), 
punerea în aplicare a 
prevederilor art. X nu este 
posibilă. 

 
 


