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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

 
 
 
 

AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură obişnuită, prin 

adresa nr. Pl.x 644 din 9 noiembrie 2010, cu propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic au examinat propunerea legislativă mai sus menţionată în şedinţa din 9 

noiembrie 2010. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu amendamente admise 

prevăzute în anexa la prezentul aviz.  

 
 

      PREŞEDINTE        SECRETAR 
 

SULFINA BARBU     GHEORGHE CIOCAN 
 
 
Întocmit: consultant Nicoleta Toma 

Bucureşti, 10 noiembrie 2010 
Nr. 26/1634  
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 ANEXA 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii  
 

Nr. 
Crt. 

Textul OUG 34/2006, cu 
modificările şi completările 

ulterioare 

Text propunere legislativă  
Amendamente admise 

Observaţii 

1.  1. După articolul 2, se 
introduce un nou articol, 
articolul 21, care va avea 
următorul cuprins: 

Art.21 – În cazul 
contractelor a căror atribuire nu 
intră sub incidenţa prevederilor 
prezentei legi, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
promova concurenţa dintre 
operatorii economici, precum şi de 
a garanta nediscriminarea, 
recunoaşterea reciprocă şi 
tratamentul egal al operatorilor 
economici care participă la 
atribuirea contractului/acordului-
cadru. 

 

Art. 21 – se elimină Art. 21 a fost 
introdus în O.U.G. 
nr.34/2006 la 
art.16 alin.(1) prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

2.  
 
 
Art.3 lit. a) acceptarea 

ofertei câştigătoare - comunicarea 
privind rezultatul procedurii de 
atribuire prin care autoritatea 
contractantă îşi manifestă acordul 
de a se angaja juridic în contractul 

2. La articolul 3, litera a) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Art.3 a) acceptarea 
ofertei câştigătoare - 
comunicarea privind rezultatul 
procedurii de atribuire prin care 
autoritatea contractantă îşi 
manifestă acordul de a se angaja 

 
 
 
Art.3 lit. a) – se elimină 

 

 
 
 
Art.3 lit. a) a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 
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de achiziţie publică ce va fi încheiat 
cu ofertantul a cărui ofertă a fost 
desemnată câştigătoare; 

juridic în contractul de achiziţie 
publică ce va fi încheiat cu 
ofertantul a cărui ofertă a fost 
desemnată câştigătoare; 
 

3.  
 
 
 
Art.3 e1) contract - orice 

contract de achiziţie publică sau 
acord-cadru; 

3. După litera e) a articolului 3, 
se introduce o nouă literă, 
litera e1, care va avea 
următorul cuprins: 

Art.3 e1) contract - orice 
contract individual sau acord-
cadru; 

 

 
 
 
 
Art.3 lit.e1) – se elimină 

 

Art.3 lit.e1) a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 

4.  
 
 
Art.3 p) ofertant - orice 

operator economic care a depus 
ofertă în termenul de depunere a 
ofertelor indicat în 
anunţul/invitaţia de participare; 

 

4. La articolul 3, litera p) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Art.3 p) ofertant - orice 
operator economic care a depus 
ofertă în termenul de depunere a 
ofertelor indicat în 
anunţul/invitaţia de participare; 

 
 
 
Art.3 lit. p) – se elimină 

 

Art.3 lit. p) a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 

5.  
 
 
 
Art.3 v1) termene de 

aşteptare - termenele la care se 
face referire la art. 205 alin. (1) şi 
art. 206 alin. (3), după împlinirea 
cărora pot fi încheiate contractele 
care intră în sfera de aplicare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă; 

5. După litera v) a art. 3, se 
introduce o nouă literă, litera 
v1), care va avea următorul 
cuprins: 

Art.3 v1) termene de 
aşteptare - termenele la care se 
face referire la art. 205 alin. (1) şi 
art. 206 alin. (3), după împlinirea 
cărora pot fi încheiate 
contractele/acordurile-cadru care 
intră în sfera de aplicare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă; 

 

 
 
 
 
Art.3 lit.v1) – se elimină 

Art.3 lit.v1) a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 

6.  
 
 
Art.3 z) zile - zilele 

6. La articolul 3, litera z) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Art.3 z) zile - zilele 

 
 
 
Art.3 lit. z) – se elimină 

Art.3 lit. z) a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 



 4

calendaristice, în afara cazului în 
care se prevede expres că sunt zile 
lucrătoare. Termenul exprimat în 
zile începe să curgă de la începutul 
primei ore a primei zile a 
termenului şi se încheie la 
expirarea ultimei ore a ultimei zile 
a termenului; ziua în cursul căreia 
a avut loc un eveniment sau s-a 
realizat un act al autorităţii 
contractante nu este luată în 
calculul termenului. Dacă ultima zi 
a unui termen exprimat altfel 
decât în ore este o zi de 
sărbătoare legală, o duminică sau 
o sâmbătă, termenul se încheie la 
expirarea ultimei ore a următoarei 
zile lucrătoare. 

 

calendaristice, în afara cazului în 
care se menţionează că sunt zile 
lucrătoare. Termenul exprimat în 
zile începe să curgă de la începutul 
primei ore a primei zile a 
termenului şi se încheie la 
expirarea ultimei ore a ultimei zile 
a termenului; ziua în cursul căreia 
se realizează un act al autorităţii 
contractante nu este luată în 
calculul termenului. Dacă ultima zi 
a unui termen exprimat altfel 
decât în ore este o zi de 
sărbătoare legală, o duminică sau 
o sâmbătă, termenul se încheie la 
expirarea ultimei ore a următoarei 
zile lucrătoare. 
 

7.  
 
 
Art. 9 c) atribuirea, de către 

o entitate juridică fără calitate de 
autoritate contractantă, a unui 
contract de lucrări, în cazul în care 
se îndeplinesc în mod cumulativ 
următoarele condiţii: 
- respectivul contract este 
finanţat/subvenţionat în mod 
direct, în proporţie de mai mult de 
50%, de către o autoritate 
contractantă; 
- valoarea estimată a respectivului 
contract este mai mare decât 
echivalentul în lei a 4.845.000 
euro; 

7. La articolul 9, litera c) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Art. 9 c) atribuirea, de către 
o entitate juridică fără calitate de 
autoritate contractantă, a unui 
contract de lucrări, în cazul în care 
se îndeplinesc în mod cumulativ 
următoarele condiţii: 
- respectivul contract este 
finanţat/subvenţionat în mod 
direct, în proporţie de mai mult de 
50%, de către o autoritate 
contractantă; 
- valoarea estimată a respectivului 
contract este mai mare decât 
echivalentul în lei a 4.800.000 
euro; 

 
 
 
Art. 9 c) atribuirea, de 

către o entitate juridică fără 
calitate de autoritate 
contractantă, a unui contract de 
lucrări, în cazul în care se 
îndeplinesc în mod cumulativ 
următoarele condiţii: 
- respectivul contract este 
finanţat/subvenţionat în mod 
direct, în proporţie de mai mult 
de 50%, de către o autoritate 
contractantă; 
- valoarea estimată a 
respectivului contract este egală 
sau mai mare decât 
echivalentul în lei a 4.845.000 
euro; 
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8.  

 
 
Art. 9 c1) atribuirea, de 

către o entitate juridică fără 
calitate de autoritate contractantă, 
a unui contract de servicii, în cazul 
în care se îndeplinesc în mod 
cumulativ următoarele condiţii: 
- respectivul contract este 
finanţat/subvenţionat în mod 
direct, în proporţie de mai mult de 
50%, de către o autoritate 
contractantă; 
- valoarea estimată a respectivului 
contract este mai mare decât 
echivalentul în lei a 193.000 
euro; 
 

8. La articolul 9, litera c1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Art. 9 c1) atribuirea, de 
către o entitate juridică fără 
calitate de autoritate contractantă, 
a unui contract de servicii, în cazul 
în care se îndeplinesc în mod 
cumulativ următoarele condiţii: 
- respectivul contract este 
finanţat/subvenţionat în mod 
direct, în proporţie de mai mult de 
50%, de către o autoritate 
contractantă; 
- valoarea estimată a respectivului 
contract este mai mare decât 
echivalentul în lei a 190.000 
euro; 
 

 
 
 
Art. 9 c1) atribuirea, de 

către o entitate juridică fără 
calitate de autoritate 
contractantă, a unui contract de 
servicii, în cazul în care se 
îndeplinesc în mod cumulativ 
următoarele condiţii: 
- respectivul contract este 
finanţat/subvenţionat în mod 
direct, în proporţie de mai mult 
de 50%, de către o autoritate 
contractantă; 
- valoarea estimată a 
respectivului contract este egală 
sau mai mare decât echivalentul 
în lei a 193.000 euro; 
 

 

9. Art.121 (1) Prezenta 
ordonanţă de urgenţă nu se aplică 
pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică de către structuri 
ale autorităţilor contractante care 
funcţionează pe teritoriul altor 
state, atunci când valoarea 
contractului, estimată potrivit 
prevederilor secţiunii a 2-a din 
cap. II, este egală sau mai mică 
decât pragurile valorice prevăzute 
la art. 124. 

 Art.121 (1) Prezenta 
ordonanţă de urgenţă nu se 
aplică pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică 
de către structuri ale autorităţilor 
contractante care funcţionează 
pe teritoriul altor state, atunci 
când valoarea contractului, 
estimată potrivit prevederilor 
secţiunii a 2-a din cap. II, este 
mai mică decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 124. 

 

10.  
 
 
Art.16 (1) În cazul în care 

autoritatea contractantă atribuie 
un contract ce are ca obiect 

9. La articolul 16, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.16 (1) În cazul în care 
autoritatea contractantă atribuie 
un contract ce are ca obiect 

 
 
 
Art.16 (1) În cazul în care 

autoritatea contractantă atribuie 
un contract ce are ca obiect 
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prestarea de servicii din categoria 
celor incluse în anexa nr. 2B, 
atunci obligaţia de a aplica 
prezenta ordonanţă de urgenţă se 
impune numai pentru contracte a 
căror valoare este mai mare decât 
cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi 
se limitează la prevederile art. 35 - 
38 şi art. 56 şi la aplicarea pe tot 
parcursul procedurii de atribuire a 
principiilor prevăzute la art. 2 alin. 
(2). Contestaţiile privind procedura 
de atribuire a contractelor de 
servicii din categoria celor incluse 
în anexa nr. 2B se soluţionează 
potrivit dispoziţiilor cap. IX. 

 

prestarea de servicii din categoria 
celor incluse în anexa nr. 2B, 
atunci obligaţia de a aplica 
prezenta ordonanţă de urgenţă se 
impune numai pentru contracte a 
căror valoare este mai mare decât 
cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi 
se limitează la prevederile art. 35 - 
38 şi art. 56.  

prestarea de servicii din 
categoria celor incluse în anexa 
nr. 2B, atunci obligaţia de a 
aplica prezenta ordonanţă de 
urgenţă se impune numai pentru 
contracte a căror valoare este 
egală sau mai mare decât cea 
prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se 
limitează la prevederile art. 35 - 
38 şi art. 56 şi la aplicarea pe 
tot parcursul procedurii de 
atribuire a principiilor 
prevăzute la art. 2 alin. (2). 
Contestaţiile privind 
procedura de atribuire a 
contractelor de servicii din 
categoria celor incluse în 
anexa nr. 2B se soluţionează 
potrivit dispoziţiilor cap. IX. 
 

11.  
 
 
 
Art.431 (2) Autoritatea 

contractantă are obligaţia de a 
solicita ofertanţilor constituirea 
garanţiei de participare, în vederea 
participării la procedura de 
atribuire a contractului. 
Documentaţia de atribuire trebuie 
să conţină următoarele informaţii: 

a) cuantumul garanţiei de 
participare, menţionat şi în 
anunţul/invitaţia de participare, în 
sumă fixă de până la 2% din 
valoarea estimată a contractului, 
dar nu mai puţin decât sumele 
prevăzute la art. 2781 alin. (1); 

10. După art. 43, se introduce 
un nou articol, articolul 431, 
care va avea următorul 
cuprins: 

Art.431 - Autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
solicita ofertanţilor constituirea 
garanţiei de participare, în vederea 
participării la procedura de 
atribuire a contractului/acordului-
cadru. Documentaţia de atribuire 
trebuie să conţină următoarele 
informaţii: 

a) cuantumul garanţiei de 
participare, menţionat şi în 
anunţul/invitaţia de participare, în 
sumă fixă reprezentând 2% din 
valoarea estimată a contractului/ 
acordului-cadru; 

 
 
 
 
Art.431 – se elimină 

 

Se păstrează 
forma din 
ordonanţă 
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b) perioada de valabilitate a 
garanţiei de participare va fi cel 
puţin egală cu perioada minimă de 
valabilitate a ofertei, la stabilirea 
acesteia fiind avute în vedere 
dispoziţiile art. 276 alin. (1), 
astfel cum a fost solicitată prin 
documentaţia de atribuire. 

 

b) perioada de valabilitate a 
garanţiei de participare, care va fi 
cel puţin egală cu perioada minimă 
de valabilitate a ofertei, astfel cum 
a fost solicitată prin documentaţia 
de atribuire. 
 

12.  
 
 
Art.46  (1) Fără a afecta 

posibilitatea operatorilor economici 
de a depune ofertă alternativă 
conform prevederilor art. 173 sau 
de a oferta pe mai multe loturi 
diferite, candidatul/ofertantul nu 
are dreptul ca în cadrul aceleiaşi 
proceduri: 

a) să depună două sau mai 
multe candidaturi/oferte 
individuale şi/sau comune, sub 
sancţiunea excluderii din 
competiţie a tuturor 
candidaturilor/ofertelor în cauză; 

b) să depună ofertă 
individuală/comună şi să fie 
nominalizat ca subcontractant în 
cadrul unei alte oferte, sub 
sancţiunea excluderii ofertei 
individuale sau, după caz, a celei 
în care este ofertant asociat. 

11. La articolul 46, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.46 (1) Fără a afecta 
posibilitatea operatorilor economici 
de a depune ofertă alternativă 
conform prevederilor art. 173 sau 
de a oferta pe mai multe loturi 
diferite, candidatul/ofertantul nu 
are dreptul ca în cadrul aceleiaşi 
proceduri: 

a) să depună două sau mai 
multe candidaturi/oferte 
individuale şi/sau comune, sub 
sancţiunea excluderii din 
competiţie a tuturor 
candidaturilor/ofertelor în cauză; 

b) să depună ofertă 
individuală/comună şi să fie 
nominalizat ca subcontractant în 
cadrul unei alte oferte, sub 
sancţiunea excluderii ofertei 
individuale sau, după caz, a celei 
în care este ofertant asociat. 

 
 
 
Art.46 alin.(1) – se 

elimină 
 

Art.46 alin.(1) a 
fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

13.  
 
 
Art. 47 (1) Autoritatea 

contractantă are obligaţia de a 
asigura transparenţa atribuirii 

12. La articolul 47, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 47 (1) Autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
asigura transparenţa atribuirii 

 
 
 
Art.47 alin.(1) – se 

elimină 

Art.47 alin.(1) a 
fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 



 8

contractelor de achiziţie publică şi 
a încheierii acordurilor-cadru prin 
publicarea, în conformitate cu 
prevederile prezentului capitol, a 
anunţurilor de intenţie, 
anunţurilor/invitaţiilor de 
participare şi anunţurilor de 
atribuire. 

 

contractelor de achiziţie publică şi 
a încheierii acordurilor-cadru prin 
publicarea, în conformitate cu 
prevederile prezentului capitol, a 
anunţurilor de intenţie, 
anunţurilor/invitaţiilor de 
participare şi anunţurilor de 
atribuire. 

14. Art. 47 (2) În cazul 
contractelor a căror valoare 
estimată este mai mare decât 
pragurile valorice prevăzute la art. 
55 alin. (2), autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
include în anunţurile prevăzute la 
alin. (1) cel puţin informaţiile 
cuprinse în anexa nr. 3A şi, dacă 
este necesar, alte informaţii 
considerate utile de către 
autoritatea contractantă, prin 
utilizarea formularelor standard 
adoptate de Comisia Europeană. 

 Art. 47 (2) În cazul 
contractelor a căror valoare 
estimată este egală sau mai 
mare decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 55 alin. (2), 
autoritatea contractantă are 
obligaţia de a include în 
anunţurile prevăzute la alin. (1) 
cel puţin informaţiile cuprinse în 
anexa nr. 3A şi, dacă este 
necesar, alte informaţii 
considerate utile de către 
autoritatea contractantă, prin 
utilizarea formularelor standard 
adoptate de Comisia Europeană. 

 

 

15.  
 
 
Art. 49 (1) Operatorul SEAP 

are obligaţia de a asigura 
Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice accesul 
nerestricţionat la 
anunţurile/invitaţiile transmise de 
către autorităţile contractante, 
înainte de publicarea acestora. 

 

13. La articolul 49, după 
alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Art. 49 (1) Operatorul SEAP 
are obligaţia de a asigura 
Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice accesul 
nerestricţionat la 
anunţurile/invitaţiile transmise de 
către autorităţile contractante, 
înainte de publicarea acestora. 

 
 
 
Art. 49 alin.(1) – se 

elimină 

Art. 49 alin.(1) a 
fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

16.  14. La articolul 49, alineatul   
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Art. 49 (2) Autoritatea 

Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
verifică: 

a) fiecare anunţ transmis de 
către autoritatea contractantă 
pentru publicare în SEAP, în 
măsura în care anunţul respectiv 
este în legătură cu aplicarea 
procedurii de atribuire a unui 
contract cu o valoare estimată mai 
mare decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 124; 

b) fiecare invitaţie de 
participare transmisă de către 
autoritatea contractantă pentru 
publicare în SEAP, cu o valoare 
estimată egală sau mai mică 
decât pragurile valorice prevăzute 
la art. 124. 
 

(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 49 (2) Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
verifică: 

a) fiecare anunţ transmis de 
către autoritatea contractantă 
pentru publicare în SEAP, în 
măsura în care anunţul respectiv 
este în legătură cu aplicarea 
procedurii de atribuire a unui 
contract cu o valoare estimată mai 
mare decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 124; 

b) fiecare invitaţie de 
participare, aferentă unei 
proceduri de atribuire a unui 
contract finanţat din fonduri 
europene, transmisă de către 
autoritatea contractantă pentru 
publicare în SEAP, cu o valoare 
estimată care se încadrează în 
pragurile valorice prevăzute la art. 
124. 

 

 
 
Art. 49 (2) Autoritatea 

Naţională pentru Reglementarea 
şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice verifică: 

a) fiecare anunţ transmis 
de către autoritatea contractantă 
pentru publicare în SEAP, în 
măsura în care anunţul respectiv 
este în legătură cu aplicarea 
procedurii de atribuire a unui 
contract cu o valoare estimată 
egală sau mai mare decât 
pragurile valorice prevăzute la 
art. 124; 

b) fiecare anunţ/invitaţie 
de participare transmisă de către 
autoritatea contractantă pentru 
publicare în SEAP, cu o valoare 
estimată mai mică decât 
pragurile valorice prevăzute la 
art. 124. 
 

17.  
 
 
Art. 49 (21) În termen de 3 

zile lucrătoare de la data primirii 
anunţului/invitaţiei în SEAP, 
Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice are obligaţia: 

a) fie să emită către 
operatorul SEAP acceptul de 
publicare pentru anunţul/invitaţia 
respectiv/respectivă, în cazul în 

15. La articolul 49, alineatul 
(21) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 49 (21) În termen de 
trei zile lucrătoare de la data 
primirii anunţului/invitaţiei în 
SEAP, Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea si Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice are obligaţia: 

a) fie să emită către 
operatorul SEAP acceptul de 
publicare pentru anunţul/invitaţia  
respectivă, în cazul în care în urma 

 
 
 
Art. 49 alin.(21) – se 

elimină 

Art. 49 alin.(21) 
a fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 
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care în urma verificării nu se 
constată erori/omisiuni de 
completare; 

b) fie să respingă publicarea 
anunţului/invitaţiei, în cazul în care 
se constată erori/omisiuni de 
completare, informând totodată 
autoritatea contractantă asupra 
acestei decizii, precum şi asupra 
modului în care erorile/omisiunile 
pot fi remediate. 

 

verificării nu se constată 
erori/omisiuni de completare; 
b) fie să respingă publicarea 
anunţului/invitaţiei, în cazul în care 
se constată erori/omisiuni de 
completare, informând totodată 
autoritatea contractantă asupra 
acestei decizii, precum si asupra 
modului în care erorile/omisiunile 
pot fi remediate. 

18.  
 
 
Art. 49 (22) Erorile 

prevăzute la alin. (21) reprezintă 
acele informaţii/cerinţe din 
anunţul/invitaţia 
transmis/transmisă spre publicare 
care sunt neconforme cu realitatea 
sau care conduc la încălcări ale 
legislaţiei în domeniul achiziţiilor 
publice şi ale principiilor care stau 
la baza atribuirii contractului de 
achiziţie publică. 

 

16. La articolul 49, alineatul 
(22) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 49 (22) Erorile 
prevăzute la alin. (21) reprezintă 
acele informaţii/cerinţe din 
anunţul/invitaţia  transmisa spre 
publicare care sunt neconforme 
realitatea sau care conduc la 
încălcări ale legislaţiei în domeniul 
achiziţiilor publice si ale principiilor 
care stau la baza atribuirii 
contractului de achiziţie publică. 
 

 
 
 
Art. 49 alin.(22) – se 

elimină 

Art. 49 alin.(22) 
a fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

19.  
 
 
 
Art. 49 (23) Nedetectarea 

erorilor prevăzute la alin. (22) în 
procesul de verificare nu afectează 
dreptul Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice de a sancţiona, 
pe parcursul activităţii de 
supraveghere, faptele prevăzute la 

17. După alineatul (22) al 
articolului 49, se introduce un 
nou alineat, alineatul (23), care 
va avea următorul cuprins: 

Art. 49 (23) Nedetectarea 
acestor erori în procesul de 
verificare nu afectează dreptul 
Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice de a sancţiona, 
pe parcursul activităţii de 
supraveghere, faptele prevăzute la 

 
 
 
 
Art. 49 alin.(23) – se 

elimină 

Art. 49 alin.(23) 
a fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 
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art. 293. art. 293. 
 
 

20.  
 
 
Art.49 (6) După publicarea 

anunţului în SEAP, autoritatea 
contractantă poate opta pentru 
transmiterea anunţului şi către 
Regia Autonomă "Monitorul 
Oficial", spre publicare în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a, 
Achiziţii publice. 

18. La articolul 49, alineatul 
(6) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.49 (6) După publicarea 
anunţului în SEAP, autoritatea 
contractantă poate opta pentru 
transmiterea anunţului şi către 
Regia Autonomă "Monitorul 
Oficial", spre publicare în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a, 
Achiziţii publice. 
 

 
 
 
Art.49 alin.(6) – se 

elimină 

Art.49 alin.(6) a 
fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

21.  
 
 
Art.51 alin.(1) c) valoarea 

estimată a contractelor de lucrări, 
care urmează să fie atribuite în 
următoarele 12 luni, este egală 
sau mai mare decât echivalentul în 
lei a 4.845.000 euro. 

19. La articolul 51 alineatul 
(1), litera c) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Art.51 alin.(1) c) valoarea 
estimată a contractelor de lucrări, 
care urmează să fie atribuite în 
următoarele 12 luni, este egală 
sau mai mare decât echivalentul în 
lei a 4.800.000 euro. 

 

 
 
 
Art.51 alin.(1), lit. c) – 

se elimină 

Se păstrează 
forma din 
ordonanţă. 

22.  
 
 
Art.53. (1) Anunţul de 

intenţie se publică: 
a) în SEAP şi, după caz, în 

Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, precum şi opţional în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, Achiziţii publice; sau 

20. La articolul 53 alineatul 
(1), litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins 

Art.53. (1) Anunţul de 
intenţie se publică: 

a) în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, în SEAP şi 
opţional în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, Achiziţii 
publice; sau 

 

 
 
 
Art.53 alin.(1), lit. a) – 

se elimină 

Art.53 alin.(1), 
lit. a) a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 

23.  
 
 

21. La articolul 55 alineatul 
(1), se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
 
 

Art. 55 alin.(1) a 
fost preluat prin 
O.U.G. 
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Art. 55 (1) Anunţul de 
participare se publică în SEAP şi, 
după caz, în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, precum şi, 
opţional, în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, Achiziţii 
publice. 

Art. 55 (1) Anunţul de 
participare se publică în SEAP şi, 
după caz, în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, precum şi, 
opţional, în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, Achiziţii 
publice. 

 

Art. 55 alin.(1) – se 
elimină 

nr.76/2010. 

24.  
 
 
 
Art. 55 (2) Publicarea în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
este obligatorie în toate situaţiile în 
care: 

a) autoritatea contractantă 
se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
a) - c), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare sau de 
servicii care urmează să fie atribuit 
este mai mare decât echivalentul 
în lei a 125.000 euro; 

b) autoritatea contractantă 
se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
d) sau e), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare sau de 
servicii care urmează să fie atribuit 
este mai mare decât echivalentul 
în lei a 387.000 euro; 

c) valoarea estimată a 
contractului de lucrări care 
urmează să fie atribuit este mai 
mare decât echivalentul în lei a 
4.845.000 euro.  

22. La articolul 55 alineatul 
(2), literele a), b) şi c) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Art. 55 (2) Publicarea în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
este obligatorie în toate situaţiile în 
care: 

a) autoritatea contractantă 
se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
a) - c), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare sau de 
servicii care urmează să fie 
atribuit/încheiat este mai mare 
decât echivalentul în lei a 120.000 
euro; 

b) autoritatea contractantă 
se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
d) sau e), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare sau de 
servicii, care urmează să fie 
atribuit/încheiat, este mai mare 
decât echivalentul în lei a 380.000 
euro; 

 
c) valoarea estimată a 

contractului de lucrări, care 
urmează să fie atribuit/încheiat, 
este mai mare decât echivalentul 

 
 
 
 
Art. 55 (2) Publicarea în 

Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene este obligatorie în 
toate situaţiile în care: 

a) autoritatea contractantă 
se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
a) - c), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare sau de 
servicii care urmează să fie 
atribuit este egală sau mai 
mare decât echivalentul în lei a 
125.000 euro; 

b) autoritatea contractantă 
se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
d) sau e), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare sau de 
servicii, care urmează să fie 
atribuit, este egală sau mai 
mare decât echivalentul în lei a 
387.000 euro; 

c) valoarea estimată a 
contractului de lucrări, care 
urmează să fie atribuit, este 
egală sau mai mare decât 
echivalentul în lei a 4.845.000 
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în lei a 4.800.000 euro. 
 
 

euro. 

25. Art.56 (2) Pentru serviciile 
incluse în anexa nr. 2B, obligaţia 
prevăzută la alin. (1) este 
aplicabilă numai contractelor a 
căror valoare este mai mare decât 
pragul valoric prevăzut la art. 57 
alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. 
b). În aceste cazuri, autoritatea 
contractantă indică, totodată, în 
anunţul transmis dacă este sau nu 
de acord cu publicarea acestuia. 

 Art.56 (2) Pentru serviciile 
incluse în anexa nr. 2B, obligaţia 
prevăzută la alin. (1) este 
aplicabilă numai contractelor a 
căror valoare este egală sau 
mai mare decât pragul valoric 
prevăzut la art. 57 alin. (2) lit. a) 
sau, după caz, lit. b). În aceste 
cazuri, autoritatea contractantă 
indică, totodată, în anunţul 
transmis dacă este sau nu de 
acord cu publicarea acestuia. 

 

 

26.  
 
 
Art.57 (1) Anunţul de 

atribuire se publică în SEAP şi, 
după caz, în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, precum şi, 
opţional, în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, Achiziţii 
publice. 

23. La articolul 57 alineatul 
(1), se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.57 (1) Anunţul de 
atribuire se publică în SEAP şi, 
după caz, în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, precum şi 
opţional  în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, Achiziţii 
publice. 

 
 
 
Art.57 alin.(1) – se 

elimină 

Art.57 alin.(1) a 
fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

27.  
 
 
 
Art.57 (2) Publicarea în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
este obligatorie în toate situaţiile în 
care: 

a) autoritatea contractantă 
se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
a) - c), iar valoarea contractului de 
furnizare sau de servicii care a fost 

24. La articolul 57 alineatul 
(2), literele a), b) şi c) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Art.57 (2) Publicarea în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
este obligatorie în toate situaţiile în 
care: 

a) autoritatea contractantă 
se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
a) - c), iar valoarea contractului de 
furnizare sau de servicii care a fost 

 
 
 
 
Art.57 (2) Publicarea în 

Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene este obligatorie în 
toate situaţiile în care: 

a) autoritatea contractantă 
se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
a) - c), iar valoarea contractului 
de furnizare sau de servicii care a 
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atribuit este mai mare decât 
echivalentul în lei a 125.000 
euro; 

b) autoritatea contractantă 
se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
d) sau e), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare sau de 
servicii care a fost atribuit este mai 
mare decât echivalentul în lei a 
387.000 euro; 

 
 
c) valoarea estimată a 

contractului de lucrări care a fost 
atribuit este mai mare decât 
echivalentul în lei a 4.845.000 
euro. 
 

atribuit este mai mare decât 
echivalentul în lei a 120.000 euro; 

b) autoritatea contractantă 
se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
d) sau e), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare sau de 
servicii, care urmează să fie 
atribuit/încheiat, este mai mare 
decât echivalentul în lei a 380.000 
euro; 

 
c) valoarea estimată a 

contractului de lucrări, care 
urmează să fie atribuit/încheiat, 
este mai mare decât echivalentul 
în lei a 4.800.000 euro. 

fost atribuit este egală sau mai 
mare decât echivalentul în lei a 
125.000 euro; 

b) autoritatea contractantă 
se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
d) sau e), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare sau de 
servicii care a fost atribuit este 
egală sau mai mare decât 
echivalentul în lei a 387.000 
euro; 

c) valoarea estimată a 
contractului de lucrări care a fost 
atribuit este egală sau mai 
mare decât echivalentul în lei a 
4.845.000 euro. 

28.  
 
 
 
 
 
Secţiunea a 6-a 
Reguli speciale de 

transparenţă aplicabile achiziţiei 
publice de servicii de publicitate 
media 

25. Titlul Secţiunii a 6-a, din 
cadrul Capitolului II – Reguli 
comune aplicabile pentru 
atribuirea contractului de 
achiziţie publică, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Secţiunea a 6-a 
Reguli speciale de 

transparenţă aplicabile achiziţiei 
publice de servicii de publicitate 
media 

 

 
 
 
 
 
 
Titlul 
Secţiunea a 6-a – se 

elimină 

Modificarea titlului 
Secţiunii a 6-a a 
fost preluată prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

29.  
 
 
Art.58 (2) În sensul 

prevederilor alin. (1), prin contract 
de publicitate media se înţelege 
orice contract de servicii având ca 
obiect difuzarea de reclamă sau 

26. La articolul 58 alineatul 
(2), se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.58 (2) În sensul 
prevederilor alin. (1), prin contract 
de publicitate media se înţelege 
orice contract de servicii având ca 
obiect difuzarea de reclamă sau 

 
 
 
Art.58 alin.(2) – se 

elimină 

Art.58 alin.(2) a 
fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 
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alte forme de promovare prin 
intermediul mijloacelor de 
informare în masă scrise, 
audiovizuale sau electronice. 

alte forme de promovare prin 
intermediul mijloacelor de 
informare în masă scrise, 
audiovizuale sau electronice. 

 
30.  

 
 
 
Art.69 d) persoane care în 

exercitarea funcţiei pe care o deţin 
la nivelul autorităţii contractante 
se află în situaţia existenţei unui 
conflict de interese astfel cum este 
acesta reglementat de Legea nr. 
161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

27. După litera c) a articolului 
69, se introduce o nouă literă, 
litera d), care va avea 
următorul cuprins: 

Art.69 d) persoane care în 
exercitarea funcţiei pe care o deţin 
la nivelul autorităţii contractante 
se află în situaţia existenţei unui 
conflict de interese astfel cum este 
acesta reglementat de Legea nr. 
161/2003. 

 
Art.69 lit. d) – se elimină 

Art.69 lit. d) a 
fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

31.  
 
 
 
Art.691 Ofertantul/ 

Candidatul/Ofertantul 
asociat/Subcontractantul care are 
drept membri în cadrul consiliului 
de administraţie/organ de 
conducere sau de supervizare 
şi/sau are acţionari ori asociaţi 
persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin până la gradul al patrulea 
inclusiv sau care se află în relaţii 
comerciale, astfel cum sunt 
acestea prevăzute la art. 69 lit. a), 

28. După articolul 69, se 
introduce un nou articol, 
articolul 691, care va avea 
următorul cuprins: 

Art.691 - Persoana fizică 
sau juridică care, în relaţia cu 
persoanele din cadrul autorităţii 
contractante ce deţin funcţii de 
decizie, se află în una din situaţiile 
prevăzute la art.69, nu are dreptul 
de a fi candidat/ofertant/ofertant 
asociat/subcontractant, sub 
sancţiunea excluderii din 
procedura de atribuire. 

 
 
 
Art.691 – se elimină 
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cu persoane ce deţin funcţii de 
decizie în cadrul autorităţii 
contractante este exclus din 
procedura de atribuire. 

 
32. Art. 75 (1) Fără a aduce 

atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este mai mare decât cea prevăzută 
la art. 55 alin. (2), perioada 
cuprinsă între data transmiterii 
anunţului de participare spre 
publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene şi data limită de 
depunere a ofertelor trebuie să fie 
de cel puţin 52 de zile. 

 

 Art. 75 (1) Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este egală sau mai mare decât 
cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 
perioada cuprinsă între data 
transmiterii anunţului de 
participare spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi data limită de 
depunere a ofertelor trebuie să 
fie de cel puţin 52 de zile. 

 

 

33. Art. 76 (1) Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este egală sau mai mică decât 
cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 
autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite anunţul de 
participare, spre publicare în SEAP, 
cu cel puţin 20 de zile înainte de 
data-limită de depunere a 
ofertelor. 

 Art. 76 (1) Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este mai mică decât cea 
prevăzută la art. 55 alin. (2), 
autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite anunţul 
de participare, spre publicare în 
SEAP, cu cel puţin 20 de zile 
înainte de data-limită de 
depunere a ofertelor. 

 

 

34.  
 
 
Art.79 (1) Fără a aduce 

atingere prevederilor art. 78 alin. 
(2), în măsura în care clarificările 
sunt solicitate în timp util, 

29. La articolul 79, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.79 (1) Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 78 alin. 
(2), în măsura în care clarificările 
sunt solicitate în timp util, 

 
 
 
Art.79 alin.(1) – se 

elimină 
 

Art.79 
alin.(1) a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010 
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răspunsul autorităţii contractante 
la aceste solicitări trebuie să fie 
publicat/transmis nu mai târziu de 
6 zile înainte de data-limită 
stabilită pentru depunerea 
ofertelor. 

răspunsul autorităţii contractante 
la aceste solicitări trebuie să fie 
publicat/transmis nu mai târziu de 
6 zile înainte de data limită 
stabilită pentru depunerea 
ofertelor. 
 

35. Art. 83 (1) Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este mai mare decât cea prevăzută 
la art. 55 alin. (2), perioada 
cuprinsă între data transmiterii 
anunţului de participare spre 
publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene şi data limită de 
depunere a candidaturilor trebuie 
să fie de cel puţin 37 de zile. 

 Art. 83 (1) Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este egală sau mai mare decât 
cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 
perioada cuprinsă între data 
transmiterii anunţului de 
participare spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi data limită de 
depunere a candidaturilor trebuie 
să fie de cel puţin 37 de zile. 

 

 

36. Art.84 - Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este egală sau mai mică decât 
cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 
autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite anunţul de 
participare, spre publicare în SEAP, 
cu cel puţin 10 zile înainte de data-
limită de depunere a 
candidaturilor. 

 Art.84 - Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este mai mică decât cea 
prevăzută la art. 55 alin. (2), 
autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite anunţul 
de participare, spre publicare în 
SEAP, cu cel puţin 10 zile înainte 
de data-limită de depunere a 
candidaturilor. 

 

 

37.  
 
 
 
Art.841 - În cazul în care 

30. După articolul 84, se 
introduce un nou articol, 
articolul 841, care va avea 
următorul cuprins: 

Art.841 - În cazul în care 

 
 
 
Art.841 – se elimină 

Art.841 a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 
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autoritatea contractantă publică în 
SEAP întreaga documentaţie de 
atribuire, este asigurat accesul 
direct, complet şi nerestricţionat al 
operatorilor economici la această 
documentaţie începând cu data 
publicării anunţului de participare. 

autoritatea contractantă publică în 
SEAP întreaga documentaţie de 
atribuire, va fi asigurat accesul 
direct, complet şi nerestricţionat al 
operatorilor economici la această 
documentaţie începând cu data 
publicării anunţului de participare. 

 
38.  31. Art.88 alin.(2) se abrogă 

 
Art.88 alin.(2) se elimină 

 
 

39.  
 
 
Art.88 alin.(2)-(3) 
(2) În cazul în care 

documentaţia de atribuire este 
accesibilă direct prin mijloace 
electronice în SEAP, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
include şi în invitaţia de participare 
informaţii privind modul de 
accesare a documentaţiei 
respective.    

 
 
 
 
(3) În cazul în care ataşarea 

documentaţiei de atribuire în SEAP 
nu este posibilă din motive 
tehnice, autoritatea contractantă 
are obligaţia de a transmite 
invitaţia de participare însoţită de 
un exemplar al documentaţiei de 
atribuire tuturor candidaţilor 
selectaţi.  

 

32. La articolul 88, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.88 alin.(3) 
(3) În cazul în care 

documentaţia de atribuire este 
accesibilă direct prin mijloace 
electronice în SEAP, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
include şi în invitaţia de participare 
informaţii privind modul de 
accesare a documentaţiei 
respective. 
33. După alineatul (3) al art. 
88, se introduce un nou 
alineat, alineatul (31), care va 
avea următorul cuprins:  

Art.88 (31) În cazul în care 
ataşarea documentaţiei de 
atribuire în SEAP nu este posibilă 
din motive tehnice, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
transmite invitaţia de participare 
însoţită de un exemplar al 
documentaţiei de atribuire. 

 
 
 
Art.88 alin.(2)-(31) – se 

elimină 

Art.88 alin.(2)-
(31) a fost preluat 
prin O.U.G. 
nr.76/2010. 

40. Art. 89 (1) Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 

 Art. 89 (1) Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 
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cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este mai mare decât cea prevăzută 
la art. 55 alin. (2), autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
transmite invitaţia de participare 
cu cel puţin 40 de zile înainte de 
data limită de depunere a 
ofertelor. 

cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este egală sau mai mare decât 
cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 
autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite invitaţia 
de participare cu cel puţin 40 de 
zile înainte de data limită de 
depunere a ofertelor. 

 
41. Art.90 (1) Fără a aduce 

atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este egală sau mai mică decât 
cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 
autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite invitaţia 
de participare cu cel puţin 15 zile 
înainte de data-limită de depunere 
a ofertelor. 

 Art.90 (1) Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este mai mică decât cea 
prevăzută la art. 55 alin. (2), 
autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite invitaţia 
de participare cu cel puţin 15 zile 
înainte de data-limită de 
depunere a ofertelor. 
 

 

42. Art.98 (1) Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este mai mare decât cea prevăzută 
la art. 55 alin. (2), perioada 
cuprinsă între data transmiterii 
anunţului de participare spre 
publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene şi data limită de 
depunere a candidaturilor trebuie 
să fie de cel puţin 37 de zile. 

 Art.98 (1) Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este egală sau mai mare decât 
cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 
perioada cuprinsă între data 
transmiterii anunţului de 
participare spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi data limită de 
depunere a candidaturilor trebuie 
să fie de cel puţin 37 de zile. 

 

 

43. Art.99 - Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 

 Art.99 - Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
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contractului de achiziţie publică 
este egală sau mai mică decât 
cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 
autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite anunţul de 
participare, spre publicare în SEAP, 
cu cel puţin 20 de zile înainte de 
data-limită de depunere a 
candidaturilor. 

contractului de achiziţie publică 
este mai mică decât cea 
prevăzută la art. 55 alin. (2), 
autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite anunţul 
de participare, spre publicare în 
SEAP, cu cel puţin 20 de zile 
înainte de data-limită de 
depunere a candidaturilor. 

 
44. Art.113 (1) Fără a aduce 

atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este mai mare decât cea prevăzută 
la art. 55 alin. (2), perioada 
cuprinsă între data transmiterii 
anunţului de participare spre 
publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene şi data limită de 
depunere a candidaturilor trebuie 
să fie de cel puţin 37 de zile. 

 Art.113 (1) Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este egală sau mai mare decât 
cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 
perioada cuprinsă între data 
transmiterii anunţului de 
participare spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi data limită de 
depunere a candidaturilor trebuie 
să fie de cel puţin 37 de zile. 

 

 

45. Art.114 - Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este egală sau mai mică decât 
cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 
autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite anunţul de 
participare, spre publicare în SEAP, 
cu cel puţin 10 zile înainte de data-
limită de depunere a 
candidaturilor. 

 Art.114 - Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 71, în 
cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achiziţie publică 
este mai mică decât cea 
prevăzută la art. 55 alin. (2), 
autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite anunţul 
de participare, spre publicare în 
SEAP, cu cel puţin 10 zile înainte 
de data-limită de depunere a 
candidaturilor. 

 

Text nou. 

46.  
 

34. La articolul 122, litera i) se 
modifică şi va avea următorul 

 
 

Art.122 lit. i) a 
fost preluat prin 
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Art.122 i) atunci când este 

necesară achiziţionarea unor 
lucrări sau servicii 
suplimentare/adiţionale, care nu 
au fost incluse în contractul iniţial, 
dar care datorită unor 
circumstanţe imprevizibile au 
devenit necesare pentru 
îndeplinirea contractului în cauză, 
şi numai dacă se respectă, în mod 
cumulativ, următoarele condiţii: 
- atribuirea să fie făcută 
contractantului iniţial; 
- lucrările sau serviciile 
suplimentare/adiţionale nu pot fi, 
din punct de vedere tehnic şi 
economic, separate de contractul 
iniţial fără apariţia unor 
inconveniente majore pentru 
autoritatea contractantă sau, deşi 
separabile de contractul iniţial, 
sunt strict necesare în vederea 
îndeplinirii acestuia; 
- valoarea cumulată a contractelor 
care vor fi atribuite şi a actelor 
adiţionale care vor fi încheiate 
pentru lucrări şi/sau servicii 
suplimentare ori adiţionale nu 
depăşeşte 20% din valoarea 
contractului iniţial; în cazuri 
temeinic motivate ordonatorul 
principal de credite poate aproba 
majorarea procentului până la 
limita maximă de 50% din 
valoarea contractului iniţial pe 
baza unei note justificative în care 
vor fi precizate motivele care au 
condus la depăşirea procentului de 

cuprins: 
Art.122 i) atunci când este 

necesară achiziţionarea unor 
lucrări sau servicii 
suplimentare/adiţionale, care nu 
au fost incluse în contractul iniţial, 
dar care datorită unor 
circumstanţe imprevizibile au 
devenit necesare pentru 
îndeplinirea contractului în cauză, 
şi numai dacă se respectă, în mod 
cumulativ, următoarele condiţii: 
- atribuirea să fie făcută 
contractantului iniţial; 
- lucrările sau serviciile 
suplimentare/adiţionale nu pot fi, 
din punct de vedere tehnic şi 
economic, separate de contractul 
iniţial fără apariţia unor 
inconveniente majore pentru 
autoritatea contractantă sau, deşi 
separabile de contractul iniţial, 
sunt strict necesare în vederea 
îndeplinirii acestuia; 
- valoarea cumulată a contractelor 
care vor fi atribuite şi a actelor 
adiţionale care vor fi încheiate 
pentru lucrări şi/sau servicii 
suplimentare ori adiţionale nu 
depăşeşte 20% din valoarea 
contractului iniţial; în cazuri 
temeinic motivate ordonatorul 
principal de credite poate aproba 
majorarea procentului până la 
limita maximă de 50% din 
valoarea contractului iniţial pe 
baza unei note justificative în care 
vor fi precizate motivele care au 
condus la depăşirea procentului de 

 
Art.122 lit. i) – se elimină 

O.U.G. 
nr.76/2010. 
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20% şi care este parte a dosarului 
achiziţiei publice; 

20% şi care este parte a dosarului 
achiziţiei publice. 
 

47.  
 
Art.123 - În cazul în care 

acest lucru este posibil, cu 
excepţia cazurilor prevăzute la art. 
122 lit. b), e), g), h), i) şi j), 
autoritatea contractantă are 
obligaţia de a invita la negocieri un 
număr de operatori economici care 
să asigure o concurenţă reală. 

35. Articolul 123 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Art.123 - În cazul în care 
acest lucru este posibil şi în 
măsura în care nu se încalcă 
condiţiile prevăzute la art. 122 lit. 
b), e),  g), h), i) şi j), autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
invita la negocieri un număr de 
operatori economici care să 
asigure o concurenţă reală. 

 

 
 
Art.123 – se elimină 

Art.123 a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 

48. Art. 124 - Autoritatea 
contractantă are dreptul de a 
aplica procedura de cerere de 
oferte numai în cazul în care 
valoarea estimată, fără TVA, a 
contractului de achiziţie publică 
este egală sau mai mică decât 
echivalentul în lei al următoarelor 
praguri: 

a) pentru contractul de 
furnizare: 100.000 euro; 

b) pentru contractul de 
servicii: 125.000 euro; 

c) pentru contractul de 
lucrări: 1.000.000 euro. 

 

 Art. 124 - Autoritatea 
contractantă are dreptul de a 
aplica procedura de cerere de 
oferte numai în cazul în care 
valoarea estimată, fără TVA, a 
contractului de achiziţie publică 
este mai mică decât echivalentul 
în lei al următoarelor praguri: 

a) pentru contractul de 
furnizare: 125.000 euro; 

b) pentru contractul de 
servicii: 125.000 euro; 

c) pentru contractul de 
lucrări: 750.000 euro.  

 

49.  
 
 
 
 
Art.125 (2) g) sursa de 

finanţare. 

36. După litera f) a alineatului 
(2) al articolului 125, se 
introduce o nouă literă, litera 
f), care va avea următorul 
cuprins: 

Art.125 (2) g) sursa de 
finanţare. 

 

 
 
 
 
 
Art.125 alin.(2), lit. g) – 

se elimină 

Art.125 alin.(2), 
lit. g) a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 
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50.  
 
 
 
Art.1481 - În cazul în care 

numărul operatorilor economici 
care au îndeplinit criteriile de 
calificare şi selecţie şi care au 
prezentat oferte admisibile este 
mai mic decât numărul minim 
indicat în anunţul/invitaţia de 
participare, autoritatea 
contractantă are dreptul: 

a) fie de a anula procedura 
de atribuire pentru încheierea 
acordului-cadru; 

b) fie de a continua 
procedura de atribuire pentru 
încheierea acordului-cadru numai 
cu acel/acei operator/operatori 
economic/economici care 
îndeplineşte/îndeplinesc criteriile 
de calificare şi selecţie solicitate şi 
care au prezentat ofertă 
admisibilă. 

37. După articolul 148, se 
introduce un nou articol, 
articolul 1481, care va avea 
următorul cuprins: 

Art.1481 - În cazul în care 
numărul operatorilor economici 
care au îndeplinit criteriile de 
calificare şi selecţie şi care au 
prezentat oferte admisibile este 
mai mic decât numărul minim 
indicat în anunţul/invitaţia de 
participare, autoritatea 
contractantă are dreptul: 

a) fie de a anula procedura 
de atribuire pentru încheierea 
acordului-cadru; 

b) fie de a continua 
procedura de atribuire pentru 
încheierea acordului-cadru numai 
cu acel/acei operator/operatori 
economic/economici care 
îndeplineşte/îndeplinesc criteriile 
de calificare şi selecţie solicitate şi 
care au prezentat ofertă 
admisibilă. 

 

 
 
 
Art.1481 – se elimină 

Art.1481 a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 

51.  
 
 
Art. 158 alin. (2) 
a) 15 zile, în cazul în care 

valoarea estimată conform 
prevederilor art. 32 este mai mare 
decât echivalentul în lei a 125.000 
de euro; 

b) 5 zile, în cazul în care 
valoarea estimată conform 
prevederilor art. 32 este egală cu 
sau mai mică decât echivalentul în 

38. La articolul 158 alineatul 
(2), literele a) şi b) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 

Art. 158 alin. (2)  
a) 15 zile, în cazul în care 

valoarea estimată conform 
prevederilor art. 32 este mai mare 
decât echivalentul în lei a 120.000 
de euro; 

b) 5 zile, în cazul în care 
valoarea estimată conform 
prevederilor art. 32 este egală cu 
sau mai mică decât echivalentul în 

 
 
 
Art. 158 alin. (2)  
a) 15 zile, în cazul în care 

valoarea estimată conform 
prevederilor art. 32 este egală 
sau mai mare decât echivalentul 
în lei a 125.000 de euro; 

b) 5 zile, în cazul în care 
valoarea estimată conform 
prevederilor art. 32 este mai 
mică decât echivalentul în lei a 
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lei a 125.000 de euro. lei a 120.000 de euro. 
 
 

125.000 de euro. 

52.  
 
 
Art.161 alin.(1) 
a) ca o etapă finală a 

licitaţiei deschise, a licitaţiei 
restrânse, a negocierii cu 
publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare, aplicate în cazurile 
prevăzute la art. 110 lit. a) sau în 
cele prevăzute la art. 251 alin. (1), 
ori a cererii de oferte, înainte de 
atribuirea contractului de achiziţie 
publică, şi numai dacă specificaţiile 
tehnice au fost definite cu precizie 
în caietul de sarcini; 

 

39. La articolul 161 alineatul 
(1), litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Art.161 alin.(1)  
a) ca o etapă finală a 

licitaţiei deschise, a licitaţiei 
restrânse, a negocierii cu 
publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare, aplicate în cazurile 
prevăzute la art. 110 lit. a) sau în 
cele prevăzute la art. 251 alin. (1) 
sau a cererii de oferte, înainte de 
atribuirea contractului de achiziţie 
publică, şi numai dacă specificaţiile 
tehnice au fost definite cu precizie 
în caietul de sarcini; 

 
 
 
Art.161 alin.(1), lit. a) – 

se elimină 

Art.161 alin.(1), 
lit. a) a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 

53.  
 
 
Art.167 (2) Licitaţia 

electronică se desfăşoară în una 
sau mai multe runde succesive. 

40. La articolul 167, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.167 (2) Licitaţia 
electronică se desfăşoară în una 
sau mai multe runde succesive. 

 

 
 
 
Art.167 alin.(2) – se 

elimină 

Art.167 alin.(2) 
a fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

54.  
 
 
 
Art.181 a) a intrat în 

faliment ca urmare a hotărârii 
pronunţate de judecătorul-sindic; 

41. La articolul 181 litera a) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 
Art.181 a) a intrat în 

faliment ca urmare a hotărârii 
pronunţate de judecătorul-sindic; 

 

 
 
 
Art.181 lit. a) – se 

elimină 

Art.181 lit. a) a 
fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

55.  
 
Art.181 lit. b) 

b) *** Abrogată de O.U.G. nr. 

42. La articolul 181 litera b) se 
abrogă: 

Art.181 lit. b) se abrogă 
 

 
 
Art.181 lit. b) – se 

elimină 

Art.181 lit. b) a 
fost abrogat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 
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76/2010 
 

 
 
 

56.  
 
 
Art.181 e) prezintă 

informaţii false sau nu prezintă 
informaţiile solicitate de către 
autoritatea contractantă, în scopul 
demonstrării îndeplinirii criteriilor 
de calificare şi selecţie. 

43. La articolul 181 litera e) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Art.181 e) prezintă 
informaţii false sau nu prezintă 
informaţiile solicitate de către 
autoritatea contractantă, în scopul 
demonstrării îndeplinirii criteriilor 
de calificare şi selecţie. 

 

 
 
 
Art.181 lit. e) – se 

elimină 

Art.181 lit. e) a 
fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

57.  
 
 
Art.188 (3) În cazul 

aplicării unei proceduri pentru 
atribuirea unui contract de lucrări, 
în scopul verificării capacităţii 
tehnice şi/sau profesionale a 
ofertanţilor/candidaţilor, 
autoritatea contractantă are 
dreptul de a le solicita acestora, în 
funcţie de specificul, de volumul şi 
de complexitatea lucrărilor ce 
urmează să fie executate şi numai 
în măsura în care aceste informaţii 
sunt relevante pentru îndeplinirea 
contractului, următoarele: 

a) o listă a lucrărilor 
executate în ultimii 5 ani, însoţită 
de certificări de bună execuţie 
pentru cele mai importante lucrări. 
Respectivele certificări indică 
beneficiarii, indiferent dacă aceştia 
sunt autorităţi contractante sau 
clienţi privaţi, valoarea, perioada şi 
locul execuţiei lucrărilor şi 

44. La articolul 188 alineatul 
(3), litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Art.188 (3) În cazul 
aplicării unei proceduri pentru 
atribuirea unui contract de lucrări, 
în scopul verificării capacităţii 
tehnice şi/sau profesionale a 
ofertanţilor/candidaţilor, 
autoritatea contractantă are 
dreptul de a le solicita acestora, în 
funcţie de specificul, de volumul şi 
de complexitatea lucrărilor ce 
urmează să fie executate şi numai 
în măsura în care aceste informaţii 
sunt relevante pentru îndeplinirea 
contractului, următoarele: 

a) o listă a lucrărilor 
executate în ultimii 5 ani, însoţită 
de certificări de bună execuţie 
pentru cele mai importante lucrări. 
Respectivele certificări indică 
beneficiarii, indiferent dacă aceştia 
sunt autorităţi contractante sau 
clienţi privaţi, valoarea, perioada şi 
locul execuţiei lucrărilor şi 

 
 
 
Art.188 alin.(3), lit. a) – 

se elimină 

Art.188 alin.(3), 
lit. a) a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 
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precizează dacă au fost efectuate 
în conformitate cu normele 
profesionale din domeniu şi dacă 
au fost duse la bun sfârşit; 

precizează dacă au fost efectuate 
în conformitate cu normele 
profesionale din domeniu şi dacă 
au fost duse la bun sfârşit; 

 
58.  

 
 
Art. 200 (2) În cazuri 

temeinic motivate, autoritatea 
contractantă poate prelungi o 
singură dată perioada de evaluare. 

(3) Motivele temeinice se 
prezintă într-o notă justificativă, 
aprobată de conducătorul 
autorităţii contractante care este 
parte a dosarului achiziţiei publice. 

45. La articolul 200 alineatele 
(2) şi (3) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

Art. 200 (2) În cazuri 
temeinic motivate, autoritatea 
contractantă poate prelungi o 
singură dată perioada de evaluare. 

(3) Motivele temeinice se 
prezintă într-o notă justificativă, 
aprobată de conducătorul 
autorităţii contractante care este 
parte a dosarului achiziţiei publice. 

 

 
 
 
Art. 200 alin.(2)-(3) – 

se elimină 

Art.200 alin.(2)-
(3) a fost preluat 
prin O.U.G. 
nr.76/2010. 

59.  
 
 
Art. 205 (1) Contractele 

care intră în sfera de aplicare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
pot fi încheiate numai după 
împlinirea termenelor de aşteptare 
de: 

a) 11 zile de la data 
transmiterii comunicării privind 
rezultatul aplicării procedurii, în 
cazul în care valoarea estimată, 
conform prevederilor art. 23 şi ale 
cap. II secţiunea a 2-a, a 
contractului respectiv este mai 
mare decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 55 alin. (2); 

b) 6 zile de la data 
transmiterii comunicării privind 
rezultatul aplicării procedurii, în 

46. La articolul 205, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 205 (1) Contractele/ 
acordurile-cadru care intră în sfera 
de aplicare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă pot fi încheiate numai 
după împlinirea termenelor de 
aşteptare de:.........” 
 

 
 
 
Art. 205 (1) Contractele 

care intră în sfera de aplicare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
pot fi încheiate numai după 
împlinirea termenelor de 
aşteptare de: 

a) 11 zile de la data 
transmiterii comunicării privind 
rezultatul aplicării procedurii, în 
cazul în care valoarea estimată, 
conform prevederilor art. 23 şi 
ale cap. II secţiunea a 2-a, a 
contractului respectiv este egală 
sau mai mare decât pragurile 
valorice prevăzute la art. 55 alin. 
(2); 

b) 6 zile de la data 
transmiterii comunicării privind 
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cazul în care valoarea estimată, 
conform prevederilor art. 23 şi ale 
cap. II secţiunea a 2-a, a 
contractului respectiv este egală 
sau mai mică decât pragurile 
valorice prevăzute la art. 55 alin. 
(2). 

rezultatul aplicării procedurii, în 
cazul în care valoarea estimată, 
conform prevederilor art. 23 şi 
ale cap. II secţiunea a 2-a, a 
contractului respectiv este mai 
mică decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 55 alin. (2). 
 

60. Art.206 (11) În sensul 
prevederilor alin. (1), se consideră 
operator economic implicat în 
procedura de atribuireorice 
candidat/ofertant pe care 
autoritatea contractantă nu l-a 
informat încă despre decizii care îi 
vizează direct candidatura/oferta 
proprie sau orice candidat/ofertant 
a cărui candidatură/ofertă nu a 
fost încă respinsă definitiv de 
autoritatea contractantă. O 
respingere este considerată 
definitivă dacă a fost comunicată 
operatorului economic în cauză şi 
fie a fost considerată legală de 
către Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor sau de 
către instanţa sesizată în legătură 
cu acest aspect, fie nu a făcut ori 
nu mai poate face obiectul unei căi 
de atac. 

 Art.206 (11) În sensul 
prevederilor alin. (1), se 
consideră operator economic 
implicat în procedura de atribuire 
orice candidat/ofertant pe care 
autoritatea contractantă nu l-a 
informat încă despre decizii care 
îi vizează direct 
candidatura/oferta proprie sau 
orice candidat/ofertant a cărui 
candidatură/ofertă nu a fost încă 
respinsă definitiv de autoritatea 
contractantă. O respingere este 
considerată definitivă dacă a fost 
comunicată operatorului 
economic în cauză şi fie a fost 
considerată legală de către 
Consiliul Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor sesizat în 
legătură cu acest aspect, fie nu a 
făcut ori nu mai poate face 
obiectul unei căi de atac. 
 

 

61.  
 
 
Art. 209 alin.(1) 
a) autoritatea contractantă 

se află în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), 
art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 

47. La articolul 209 alineatul 
(1), litera a) şi d) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 

Art.209 alin.(1) 
a) autoritatea contractantă 

se află în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), 
art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 

 
 
 
Art.209 alin.(1), lit. a) – 

se elimină 

Art.209 alin.(1), 
lit. a) a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 
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alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a); alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a); 
 
 

62. Art.209 alin.(1), lit. d) 
d) abateri grave de la 

prevederile legislative afectează 
procedura de atribuire sau este 
imposibilă încheierea contractului; 

Art.209 alin.(1), lit. d) 
d) abateri grave de la 

prevederile legislative afectează 
procedura de atribuire sau este 
imposibilă încheierea 
contractului/acordului-cadru. 

 

Art.209 alin.(1), lit. d) – 
se elimină 

Art.209 alin.(1), 
lit. d) a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 

63.  
 
 
Art.213 alin.(1) 
n) dacă este cazul, 

contestaţiile formulate în cadrul 
procedurii de atribuire, însoţite de 
deciziile/hotărârile motivate 
pronunţate de Consiliul Naţional de 
Soluţionare a 
Contestaţiilor/instanţa de 
judecată; 

 

48. La articolul 213 alineatul 
(1), litera n) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Art.213 alin.(1) 
n) dacă este cazul, 

contestaţiile formulate în cadrul 
procedurii de atribuire, însoţite de 
deciziile motivate pronunţate de 
Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor; 

 
 
 
Art.213 alin.(1), lit. n) 
n) - nemodificat  

 

64.  
 
Art.215 alin.(2) 

(2) *** Abrogat de O.U.G. nr. 
76/2010. 
 

49. La articolul 215, alineatul 
(2) se abrogă 

Art.215 alin.(2) se 
abrogă 

 
 
Art.215 alin.(2) - se 

elimină 

Nu se preia 
întrucât alin.(2) a 
fost abrogat prin 
O.U.G. 
nr.76/20010. 

65.  
 
 
Art.2181 - Autoritatea 

contractantă are dreptul de a 
atribui contractul de concesiune de 
lucrări publice sau contractul de 
concesiune de servicii prin 
aplicarea uneia dintre procedurile 
prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) 

50. După articolul 218, se 
introduce un nou articol, 
articolul 2181, care va avea 
următorul cuprins: 

Art.2181 - Autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
atribui contractul de concesiune de 
lucrări publice sau contractul de 
concesiune de servicii prin 
aplicarea uneia dintre procedurile 

 
 
 
Art.2181 – se elimină 

Art.2181 a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 
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- c), precum şi a negocierii cu 
publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare în situaţiile 
prevăzute la art. 110 sau în cele 
prevăzute la art. 251 alin. (1). 

de licitaţie deschisă, licitaţie 
restrânsă, dialog competitiv sau 
negociere cu publicarea prealabilă 
a unui anunţ de participare în 
cazurile prevăzute la art.110 sau în 
cele prevăzute la art. 251 alin.(1). 

 

66.  
 
 
Art. 223 (1) Anunţul de 

participare se publică în SEAP şi, 
după caz, în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, precum şi, 
opţional, în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, Achiziţii 
publice. 

51. La articolul 223, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 223 (1) Anunţul de 
participare se publică în SEAP şi, 
după caz, în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, precum şi, 
opţional, în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, Achiziţii 
publice. 

 

 
 
 
Art. 223 alin.(1) – se 

elimină 

Art.223 alin.(1) 
a fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

67.  
 
 
Art. 223 (2) Publicarea în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
este obligatorie pentru contractul 
de concesiune de lucrări publice, în 
situaţiile în care valoarea estimată 
a acestuia este mai mare decât 
echivalentul în lei a 4.845.000 
euro. 

52. La articolul 223, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 223 (2) Publicarea în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
este obligatorie pentru contractul 
de concesiune de lucrări publice, în 
situaţiile în care valoarea estimată 
a acestuia este mai mare decât 
echivalentul în lei a 4.800.000 
euro. 

 
 
 
Art. 223 (2) Publicarea în 

Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene este obligatorie pentru 
contractul de concesiune de 
lucrări publice, în situaţiile în care 
valoarea estimată a acestuia 
este egală sau mai mare decât 
echivalentul în lei a 4.845.000 
euro. 

 

 

68.  
 
 
Art. 227 (1)În cazul în care 

concesionarul nu are calitatea de 
autoritate contractantă în sensul 
prevederilor art. 8 lit. a) - c), 
acesta are totuşi obligaţia, atunci 

53. L articolul 227, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 227 (1) În cazul în care 
concesionarul nu are calitatea de 
autoritate contractantă în sensul 
prevederilor art. 8 lit. a) - c), 
acesta are totuşi obligaţia, atunci 

 
 
 
Art. 227 (1) În cazul în 

care concesionarul nu are 
calitatea de autoritate 
contractantă în sensul 
prevederilor art. 8 lit. a) - c), 
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când atribuie un contract de lucrări 
sau de servicii unei terţe părţi, de 
a publica un anunţ de participare 
în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, în SEAP şi, opţional, în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, Achiziţii publice, în 
toate situaţiile în care valoarea 
estimată a contractului care 
urmează să fie atribuit este mai 
mare decât echivalentul în lei a 
4.845.000 euro, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la art. 122. 
Determinarea valorii estimate a 
contractului se realizează conform 
regulilor prevăzute la art. 23 şi la 
cap. II secţiunea a 2-a.  

când atribuie un contract de lucrări 
sau de servicii unei terţe părţi, de 
a publica un anunţ de participare 
în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, în SEAP şi opţional în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, Achiziţii publice, în 
toate situaţiile în care valoarea 
estimată a contractului care 
urmează să fie atribuit este mai 
mare decât echivalentul în lei a 
4.800.000 euro, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la art. 122. 
Determinarea valorii estimate a 
contractului se realizează conform 
regulilor prevăzute la art. 23 şi la 
cap. II secţiunea a 2-a. 

acesta are totuşi obligaţia, atunci 
când atribuie un contract de 
lucrări sau de servicii unei terţe 
părţi, de a publica un anunţ de 
participare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, în SEAP şi, 
opţional, în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, Achiziţii 
publice, în toate situaţiile în care 
valoarea estimată a contractului 
care urmează să fie atribuit este 
egală sau mai mare decât 
echivalentul în lei a 4.845.000 
euro, cu excepţia cazurilor 
prevăzute la art. 122. 
Determinarea valorii estimate a 
contractului se realizează 
conform regulilor prevăzute la 
art. 23 şi la cap. II secţiunea a 2-
a.  

 
69.  

 
Art.253 - În cazul în care 

acest lucru este posibil, cu 
excepţia cazurilor prevăzute la art. 
252 lit. b), e), g), i), j) şi k), 
autoritatea contractantă are 
obligaţia de a invita la negocieri un 
număr de operatori economici care 
să asigure o concurenţă reală. 

54. L articolul 253,se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

Art.253 - În cazul în care 
acest lucru este posibil şi în 
măsura în care nu se încalcă 
condiţiile prevăzute  la art. 252 lit. 
b), e), g), i), j) şi k), autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
invita la negocieri un număr de 
operatori economici care să 
asigure o concurenţă reală. 

 

 
 

Art.253 – se elimină 

Art.253 a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 

70.  
 
 

Art. 255 (1) Orice persoană 
care se consideră vătămată într-un 
drept ori într-un interes legitim 

55. L articolul 255,alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 255 (1) Orice persoană 
care se consideră vătămată într-un 
drept ori într-un interes legitim 

 
 
 
Art.255 (1) Orice 

persoană care se consideră 
vătămată într-un drept ori într-
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printr-un act al autorităţii 
contractante, prin încălcarea 
dispoziţiilor legale în materia 
achiziţiilor publice, poate solicita 
anularea actului, obligarea 
autorităţii contractante de a emite 
un act, recunoaşterea dreptului 
pretins sau a interesului legitim pe 
cale administrativ-jurisdicţională 
sau în justiţie, în condiţiile 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 

printr-un act al autorităţii 
contractante, prin încălcarea 
dispoziţiilor legale în materia 
achiziţiilor publice, va solicita 
anularea actului, obligarea 
autorităţii contractante de a emite 
un act, recunoaşterea dreptului 
pretins sau a interesului legitim pe 
cale administrativ-jurisdicţională, 
în condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă.  

 

un interes legitim printr-un act al 
autorităţii contractante, prin 
încălcarea dispoziţiilor legale în 
materia achiziţiilor publice, poate 
solicita prin contestaţie, 
anularea actului, obligarea 
autorităţii contractante de a 
emite un act, recunoaşterea 
dreptului pretins sau a interesului 
legitim pe cale administrativ-
jurisdicţională, în condiţiile 
prezentei ordonanţe de urgenţă.  

 
71.  

 
Art. 255 alin. (11) - (13) 
(11) În cazul în care cu 

privire la acelaşi obiect au fost 
formulate atât contestaţie în faţa 
Consiliului Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor, cât şi acţiune la 
instanţa judecătorească, aceasta 
din urmă, pentru asigurarea unei 
bune judecăţi, va dispune din 
oficiu, prin încheiere, întrunirea 
cauzelor. Încheierea poate fi 
atacată numai odată cu fondul. 

(12) Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor va 
transmite dosarul în termen de 3 
zile de la comunicarea încheierii 
prevăzute la alin. (11). 

(13) În scopul prevăzut la 
alin. (11), autoritatea contractantă 
va încunoştinţa instanţa despre 
existenţa contestaţiei prevăzute la 
acelaşi alineat. 

 

56. La articolul 255, alineatele 
(11) – (13) se abrogă: 

Art. 255 alin. (11) - (13) 
se abrogă 
 

 
 
Art. 255 alin.(11) - (13) 

- Nemodificat 
 

 

72.  57. După alineatul (4) al art.  Art.255 alin.(5) 
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Art.255 (5) Soluţionarea 

contestaţiilor privind atribuirea 
contractelor de delegare a gestiunii 
unui serviciu comunitar de utilităţi 
publice pentru care legislaţia 
specifică face trimitere la aplicarea 
prezentei ordonanţe de urgenţă se 
realizează conform prezentului 
capitol. 

 

255, se introduce un nou 
alineat, alineatul (5), care va 
avea următorul cuprins: 

Art.255 (5) Soluţionarea 
contestaţiilor privind atribuirea 
contractelor de delegare a gestiunii 
unui serviciu comunitar de utilităţi 
publice pentru care legislaţia 
specifică face trimitere la aplicarea 
prezentei ordonanţe de urgenţă se 
realizează conform acestui capitol. 

 
 
 
Art.255 alin.(5) – se 

elimină 

a fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

73.  
 
Art.256 alin.(2) 

(2) *** Abrogat de O.U.G. NR. 
76/2010 
 

58. La articolul 256, alineatul 
(2) se abrogă: 

Art.256 alin.(2) se 
abrogă 

 
 
- se elimină 

Nu se preia 
întrucât alin.(2) a 
fost abrogat prin 
O.U.G. 
nr.76/20010 

74.  
 
 
Art.2561 (1) Înainte de a se 

adresa instanţei competente, 
persoana vătămată notifică 
autoritatea contractantă cu privire 
la pretinsa încălcare a dispoziţiilor 
legale în materia achiziţiilor publice 
şi la intenţia de a sesiza instanţa 
judecătorească competentă. 
Dispoziţiile art. 205 şi 2562 rămân 
aplicabile. 

 

59. La articolul 2561, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.2561 (1) Înainte de a se 
adresa Consiliului, persoana 
vătămată notifică autoritatea 
contractantă cu privire la pretinsa 
încălcare a dispoziţiilor legale în 
materia achiziţiilor publice şi la 
intenţia de a sesiza Consiliul. 
Dispoziţiile art. 205 şi 2562 rămân 
aplicabile. 

 
 
 
Art.2561 alin.(1) - 

Nemodificat 
 

 

75.  
 
 
Art.2561 (2) Lipsa notificării 

prevăzute la alin. (1) nu împiedică 
introducerea cererii în faţa 

60. La articolul 2561, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.2561 (2) Lipsa notificării 
prevăzute la alin. (1) nu împiedică 
introducerea cererii în faţa 

 
 
 
Art.2561 alin.(2) - 

Nemodificat 
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instanţei judecătoreşti 
competente. 

 

Consiliului. 

76.  
 
 
Art.2561 (5) Persoana 

vătămată care a notificat 
autoritatea contractantă potrivit 
dispoziţiilor alin. (1) se poate 
adresa de îndată instanţei 
judecătoreşti competente, fără 
a fi obligată să aştepte 
comunicarea măsurilor luate de 
autoritatea contractantă potrivit 
alin. (3). 

 

61. La articolul 2561, alineatul 
(5) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.2561 (5) Persoana 
vătămată care a notificat 
autoritatea contractantă potrivit 
dispoziţiilor alin. (1) se poate 
adresa de îndată Consiliului, fără 
a fi obligată să aştepte 
comunicarea măsurilor luate de 
autoritatea contractantă potrivit 
alin. (3). 

 
 
 
Art.2561 alin.(5) - 

Nemodificat 
 

 

77.  
 
 
Art. 2561 (6) Persoana 

vătămată care, primind 
comunicarea prevăzută la alin. (4), 
consideră că măsurile adoptate 
sunt suficiente pentru remedierea 
pretinsei încălcări va transmite 
autorităţii contractante o notificare 
de renunţare la dreptul de a 
formula acţiune în justiţie sau, 
după caz, de renunţare la 
judecarea acţiunii în ceea ce 
priveşte respectiva încălcare. 

62. La articolul 2561, alineatul 
(6) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 2561 (6) Persoana 
vătămată care, primind 
comunicarea prevăzută la alin. (4), 
consideră că măsurile adoptate 
sunt suficiente pentru remedierea 
pretinsei încălcări va transmite 
autorităţii contractante o notificare 
de renunţare la dreptul de a 
formula contestaţie în faţa 
Consiliului sau, după caz, o 
cerere de renunţare la judecarea 
contestaţiei. 

 

 
 
 
Art. 2561 alin.(6) - 

Nemodificat 
 

 

78.  
 
Art.2561 (7) Dispoziţiile 

alin. (1) - (6) se aplică în mod 
corespunzător în cazul prevăzut la 
art. 256 alin. (1). 

63. La articolul 2561, alineatul 
(7) se abrogă: 

Art.2561 alin.(7) se 
abrogă 

 
 
Art.2561 alin.(7) - 

Nemodificat 
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79.  

 
 
Art. 2562 (1) Persoana 

vătămată poate sesiza Consiliul 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor sau, după caz, 
instanţa judecătorească 
competentă în vederea anulării 
actului şi/sau recunoaşterii 
dreptului pretins ori a interesului 
legitim, în termen de: 

a) 10 zile începând cu ziua 
următoare luării la cunoştinţă, în 
condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă, despre un act al 
autorităţii contractante considerat 
nelegal, în cazul în care valoarea 
contractului care urmează să fie 
atribuit, estimată conform 
prevederilor art. 23 şi ale cap. II 
secţiunea a 2-a, este mai mare 
decât pragurile valorice prevăzute 
la art. 55 alin. (2); 

b) 5 zile începând cu ziua 
următoare luării la cunoştinţă, în 
condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă, despre un act al 
autorităţii contractante considerat 
nelegal, în cazul în care valoarea 
contractului care urmează să fie 
atribuit, estimată conform 
prevederilor art. 23 şi ale cap. II 
secţiunea a 2-a, este egală sau 
mai mică decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 55 alin. (2). 

 

64. La articolul 2562, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 2562 (1) Persoana 
vătămată poate sesiza Consiliul 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor în vederea anulării 
actului şi/sau recunoaşterii 
dreptului pretins ori a interesului 
legitim, în termen de:..... 
 

 
 
 
Art. 2562 (1) Persoana 

vătămată poate sesiza Consiliul 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor în vederea 
anulării actului şi/sau 
recunoaşterii dreptului pretins ori 
a interesului legitim, în termen 
de: 

a) 10 zile începând cu ziua 
următoare luării la cunoştinţă, în 
condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă, despre un act al 
autorităţii contractante 
considerat nelegal, în cazul în 
care valoarea contractului care 
urmează să fie atribuit, estimată 
conform prevederilor art. 23 şi 
ale cap. II secţiunea a 2-a, este 
egală sau mai mare decât 
pragurile valorice prevăzute la 
art. 55 alin. (2); 

b) 5 zile începând cu ziua 
următoare luării la cunoştinţă, în 
condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă, despre un act al 
autorităţii contractante 
considerat nelegal, în cazul în 
care valoarea contractului care 
urmează să fie atribuit, estimată 
conform prevederilor art. 23 şi 
ale cap. II secţiunea a 2-a, este 
mai mică decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 55 alin. (2). 

 

80.  65. La articolul 2562, alineatul   
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Art.2562 alin.(3) 
(3) Partea nu se poate 

adresa, pentru soluţionarea 
aceleiaşi cereri, concomitent 
Consiliului Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor şi instanţei 
judecătoreşti competente. În caz 
contrar, se prezumă renunţarea la 
calea administrativ-jurisdicţională, 
partea având obligaţia de a notifica 
Consiliului introducerea cererii la 
instanţa judecătorească 
competentă. 

(3) se abrogă: 
Art.2562 alin.(3) se 

abrogă 
 

 
Art.2562 alin.(3) - 

Nemodificat 
 

81.  
 
 
 
Art.2563 (1) După primirea 

unei contestaţii, autoritatea 
contractantă are dreptul de a 
adopta măsurile de remediere pe 
care le consideră necesare ca 
urmare a contestaţiei respective. 
Orice astfel de măsuri trebuie 
comunicate contestatorului, 
celorlalţi operatori economici 
implicaţi în procedura de atribuire, 
precum şi Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor sau 
primei instanţe de judecată, nu 
mai târziu de o zi lucrătoare de la 
data adoptării acestora. 

(2) În situaţia în care 
contestatorul consideră că 
măsurile adoptate sunt suficiente 
pentru remedierea actelor invocate 
ca fiind nelegale, acesta va trimite 
Consiliului Naţional de Soluţionare 

66. La articolul 2562, se 
introduce un nou articol, 
articolul 2563, care va avea 
următorul cuprins: 

Art.2563 (1) După primirea 
unei contestaţii, autoritatea 
contractantă are dreptul de a 
adopta măsurile de remediere pe 
care le consideră necesare ca 
urmare a contestaţiei respective. 
Orice astfel de măsuri trebuie 
comunicate contestatorului, 
celorlalţi operatori economici 
implicaţi în procedura de atribuire, 
precum şi Consiliului, nu mai târziu 
de o zi lucrătoare de la data 
adoptării acestora. 

(2) În situaţia în care 
contestatorul consideră că 
măsurile adoptate sunt suficiente 
pentru remedierea actelor invocate 
ca fiind nelegale, acesta va trimite 
Consiliului şi autorităţii 
contractante o notificare de 
renunţare la contestaţie. În acest 

 
 
 
 
Art.2563 (1) După 

primirea unei contestaţii, 
autoritatea contractantă are 
dreptul de a adopta măsurile de 
remediere pe care le consideră 
necesare ca urmare a 
contestaţiei respective. Orice 
astfel de măsuri trebuie 
comunicate contestatorului, 
celorlalţi operatori economici 
implicaţi în procedura de 
atribuire, precum şi Consiliului 
Naţional de Soluţionare, nu mai 
târziu de o zi lucrătoare de la 
data adoptării acestora. 

(2) În situaţia în care 
contestatorul consideră că 
măsurile adoptate sunt suficiente 
pentru remedierea actelor 
invocate ca fiind nelegale, acesta 
va trimite Consiliului Naţional de 
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a Contestaţiilor sau primei 
instanţe de judecată şi 
autorităţii contractante o notificare 
de renunţare la contestaţie. În 
acest caz, autoritatea contractantă 
nu mai are obligaţia de a comunica 
punctul său de vedere potrivit 
dispoziţiilor art. 274. 

(3) În cazul primirii unei 
contestaţii de către Consiliul 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor sau de către prima 
instanţă de judecată, pentru 
care nu s-a luat act de renunţare 
conform prevederilor alin. (2), 
autoritatea contractantă are 
dreptul de a încheia contractul 
numai după pronunţarea deciziei 
Consiliului Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor sau după 
pronunţarea hotărârii în primă 
instanţă, dar nu înainte de 
expirarea termenelor de aşteptare, 
inclusiv când aceste termene 
privesc cazurile prevăzute la art. 
28712 alin. (1) şi la art. 28713 lit. 
a). Dacă decizia Consiliului 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor a fost atacată cu 
plângere, dispoziţiile art. 2877 şi 
2878 se aplică în mod 
corespunzător. 

 

caz, autoritatea contractantă nu 
mai are obligaţia de a comunica 
punctul său de vedere potrivit 
dispoziţiilor art. 274. 

(3) În cazul primirii unei 
contestaţii de către Consiliul, 
pentru care nu s-a luat act de 
renunţare conform prevederilor 
alin. (2), autoritatea contractantă 
are dreptul de a încheia 
contractul/acordul-cadru numai 
după comunicarea deciziei 
Consiliului Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor, dar nu înainte de 
expirarea termenelor de aşteptare, 
inclusiv când aceste termene 
privesc cazurile prevăzute la art. 
28712 alin. (1) şi la art. 28713 lit. 
a). 

Soluţionare a Contestaţiilor şi 
autorităţii contractante o 
notificare de renunţare la 
contestaţie. În acest caz, 
autoritatea contractantă nu mai 
are obligaţia de a comunica 
punctul său de vedere potrivit 
dispoziţiilor art. 274. 

(3) În cazul primirii unei 
contestaţii de către Consiliul 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, pentru care nu s-a 
luat act de renunţare conform 
prevederilor alin. (2), autoritatea 
contractantă are dreptul de a 
încheia contractul numai după 
pronunţarea deciziei Consiliului 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, dar nu înainte de 
expirarea termenelor de 
aşteptare, inclusiv când aceste 
termene privesc cazurile 
prevăzute la art. 28712 alin. (1) şi 
la art. 28713 lit. a). Dacă decizia 
Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor a fost 
atacată cu plângere, dispoziţiile 
art. 2877 se aplică în mod 
corespunzător. 
  
 

82. Art.257 alin.(1) 
(1) Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor, 
denumit în continuare Consiliu, 
organism independent cu activitate 
administrativ-jurisdicţională, 

 Art.257 alin.(1) 
(1) Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor, 
organism independent denumit în 
continuare Consiliu, se 
reorganizează ca autoritate 

Potrivit 
prevederilor art. 
75 alin. (1) şi 
art. 117 alin. (3) 
din Constituţia 
României şi art. 
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funcţionează pe lângă Secretariatul 
General al Guvernului. 

administrativă autonomă în 
domeniul soluţionării 
contestaţiilor în materie de 
achiziţii publice cu activitate 
administrativ-jurisdicţională. 

88 alin. (8) pct. 
2 din 
Regulamentul 
Senatului, 
Cameră 
decizională 
pentru acest 
amendament 
este Senatul. 
 

83.  
 
 
 
Art.258 (41) În exercitarea 

atribuţiilor sale, preşedintele 
Consiliului este ajutat de un 
colegiu format din 3 membri, aleşi 
dintre consilierii de soluţionare a 
contestaţiilor în domeniul 
achiziţiilor publice, cu aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor 
alin. (2). 

67. După alineatul (4) al art. 
258, se introduce un nou 
alineat, alineatul (41), care va 
avea următorul cuprins: 

Art.258 (41) În exercitarea 
atribuţiilor sale, preşedintele 
Consiliului este ajutat de un 
colegiu format din 3 membri, aleşi 
dintre consilierii de soluţionare a 
contestaţiilor în domeniul 
achiziţiilor publice, cu aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor 
alin. (2). 

 

 
 
 
 
Art.258 alin.(41) – se 

elimină 

Art.258 alin.(41) 
a fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

84.  
 
 
Art.260 (1) Numărul 

membrilor Consiliului şi numărul 
persoanelor cu statut de personal 
tehnico-administrativ se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului. 

68. La articolul 260, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.260 (1) Consiliul are 
un număr de 33 de membri. 
Numărul persoanelor cu statut de 
personal tehnico-administrativ se 
stabileşte prin hotărâre a 
Guvernului. 

 

 
 
 
Art.260 alin.(1) – se 

elimină 

Se păstrează 
forma din 
Ordonanţă. 

85. Art.260 alin.(2) 
(2) Cel puţin jumătate din 

numărul membrilor Consiliului 
trebuie să fie licenţiaţi în drept. 

 Art.260 (2) Membrii 
Consiliul sunt denumiţi 
consilieri de soluţionare a 
contestaţiilor în domeniul 
achiziţiilor publice şi 

Text nou. 
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consilieri-experţi 
tehnici/economici. 

 
86. Art.261 (2) Membrii 

Consiliului sunt selecţionaţi pe 
baza aptitudinilor profesionale şi a 
bunei reputaţii. Candidaţii trebuie 
să aibă studii universitare de lungă 
durată, o vechime de 9 ani în 
domeniul juridic, economic sau 
tehnic, precum şi o experienţă de 
cel puţin 2 ani în domeniul 
achiziţiilor publice. 
 

 Art.261 (2) Membrii 
Consiliului sunt selecţionaţi pe 
baza aptitudinilor profesionale şi 
a bunei reputaţii. Consilierii de 
soluţionare a contestaţiilor 
trebuie să aibă studii universitare 
de lungă durată în domeniul 
juridic, o vechime de 5 ani în 
profesie, precum şi o experienţă 
de cel puţin 2 ani în domeniul 
achiziţiilor publice. Consilierii-
experţi tehnici/economici 
trebuie să aibă studii 
universitare de lungă durată 
în domeniu economic sau 
tehnic, o vechime de 9 ani în 
profesie, precum şi o 
experienţă de cel puţin 2 ani 
în domeniul achiziţiilor 
publice. 

 

Text nou. 

87. Art.262 (1) Membrii 
Consiliului sunt funcţionari publici 
cu statut special, denumiţi 
consilieri de soluţionare a 
contestaţiilor în domeniul 
achiziţiilor publice. Aceştia sunt 
asimilaţi din punctul de vedere al 
salarizării funcţiei publice de 
secretar general adjunct din 
aparatul de lucru al Guvernului. 
 

 Art.262 (1) Membrii 
Consiliului sunt funcţionari publici 
cu statut special, denumiţi 
consilieri de soluţionare a 
contestaţiilor în domeniul 
achiziţiilor publice sau consilieri 
- experţi tehnici/economici. 
Aceştia sunt asimilaţi din punctul 
de vedere al salarizării funcţiei 
publice de secretar general 
adjunct din aparatul de lucru al 
Guvernului. 

 

 

88. Art.262 (5) Perioada 
exercitării funcţiei publice de 

Art.262 (5) Perioada 
exercitării funcţiei publice de 

Art.262 (5) Perioada 
exercitării funcţiei publice de 
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consilier de soluţionare a 
contestaţiilor constituie vechime în 
specialitatea avută în vedere la 
ocuparea funcţiei, respectiv 
juridică, economică sau tehnică. 
 

consilier de soluţionare a 
contestaţiilor constituie vechime în 
specialitatea avută în vedere la 
ocuparea funcţiei, respectiv 
juridică, economică sau tehnică. 
 

consilier de soluţionare a 
contestaţiilor sau de consilieri - 
experţi tehnici/economici 
constituie vechime în 
specialitatea avută în vedere la 
ocuparea funcţiei, respectiv 
juridică, economică sau tehnică. 

 
89.  

 
 
Art.263 (2) Evaluarea 

activităţii Consiliului se efectuează 
o dată pe an de către o comisie. 

 

70. La articolul 263, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.263 (2) Evaluarea 
activităţii Consiliului se efectuează 
o dată pe an de către o comisie. 

 

 
 
 
Art.263 alin.(2) – se 

elimină 

Art.263 alin.(2) 
a fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

90. Art.263 (4) În sensul 
prevederilor alin. (2), comisia 
întocmeşte un raport de evaluare 
care se înaintează primului-
ministru prin Secretariatul General 
al Guvernului. Pe baza propunerilor 
din raportul de evaluare, primul-
ministru poate să dispună, prin 
decizie, eliberarea din funcţie a 
acelor consilieri de soluţionare a 
contestaţiilor care au obţinut 
calificativul nesatisfăcător. 
 

 Art.263 (4) În sensul 
prevederilor alin. (2), comisia 
întocmeşte un raport de evaluare 
care se înaintează primului-
ministru prin Secretariatul 
General al Guvernului. Pe baza 
propunerilor din raportul de 
evaluare, primul-ministru poate 
să dispună, prin decizie, 
eliberarea din funcţie a acelor 
consilieri de soluţionare a 
contestaţiilor sau a 
consilierilor-experţi 
tehnici/economici care au 
obţinut calificativul 
nesatisfăcător. 

 

 

91.  
 
 
Art.263 (5) Procedura de 

evaluare a activităţii Consiliului şi a 
preşedintelui acestuia vizează 
exclusiv activitatea administrativă 

71. La articolul 263, alineatul 
(5) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.263 (5) Procedura de 
evaluare a activităţii Consiliului şi a 
preşedintelui acestuia vizează 
exclusiv activitatea administrativă 

 
 
 
Art.263 alin.(5) – 

Nemodificat  
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şi organizatorică şi se stabileşte 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Secretariatului 
General al Guvernului. 

 

şi organizatorică şi se stabileşte 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici. 

92.  
 
 
 
Art. 263 (7) Evaluarea 

performanţelor individuale 
profesionale ale membrilor 
Consiliului se realizează conform 
regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului, aprobat 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Secretariatului 
General al Guvernului. 

 

72. După alineatul (6) al art. 
263, se introduce un nou 
alineat, alineatul (7), care va 
avea următorul cuprins: 

Art. 263 (7) Evaluarea 
performanţelor individuale 
profesionale ale membrilor 
Consiliului se realizează conform 
regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului, aprobat 
prin hotărâre a Guvernului. 

 

 
 
 
 
Art. 263 alin.(7) - 

Nemodificat 
 

 

93.  
 
 
Art. 266 (1) Consiliul este 

competent să soluţioneze 
contestaţiile formulate în cadrul 
procedurii de atribuire, înainte de 
încheierea contractului, prin 
complete specializate, constituite 
potrivit Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a 
Consiliului, aprobat potrivit art. 
291. 

73. La articolul 266, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 266 (1) Consiliul este 
competent să soluţioneze 
contestaţiile formulate în cadrul 
procedurii de atribuire, înainte de 
încheierea contractului, prin 
complete specializate, constituite 
potrivit Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a 
Consiliului, aprobat potrivit art. 
291. 

 

 
 
 
Art. 266 alin.(1) – se 

elimină 

Art.266 alin.(1) 
a fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

94. Art. 267 (1) Contestaţia se 
soluţionează de un complet format 
din 3 membri ai Consiliului, dintre 
care unul are calitatea de 
preşedinte de complet. 

(2) În cadrul fiecărui 

 Art. 267 (1) Contestaţia 
se soluţionează de un complet 
format din 4 membri ai 
Consiliului, dintre care unul are 
calitatea de preşedinte de 
complet. 

Text nou. 
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complet cel puţin preşedintele 
acestuia trebuie să fie licenţiat în 
drept. 

(2) În cadrul fiecărui 
complet doi membri vor fi 
licenţiaţi în drept, iar ceilalţi 
doi vor fi consilieri-experţi 
tehnici/economici fără drept 
de vot în luarea deciziilor. 
(3) Preşedintele completului 
va fi unul din cei doi consilieri 
de soluţionare a contestaţiilor 
în domeniul achiziţiilor 
publice licenţiaţi în drept. 
 

95.  
 
 
Art.271 (4) În cazul 

neîndeplinirii obligaţiei prevăzute 
la alin. (1), dispoziţiile art. 274 şi 
ale art. 2563 alin. (3) nu sunt 
aplicabile. 

74. La articolul 271, alineatul 
(4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.271 (4) În cazul 
neîndeplinirii obligaţiei prevăzute 
la alin. (1), dispoziţiile art. 274 şi 
ale art. 2563 alin. (3) nu sunt 
aplicabile. 

 

 
 
 
Art.271 alin.(4) – se 

elimină 

Art.271 alin.(4) 
a fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

96.  
 
 
 
Art.274 (4) La cerere, 

contestatorul are acces la 
documentele aflate în dosarul 
achiziţiei publice depuse de 
autoritate la Consiliu, cu excepţia 
propunerilor tehnice ale celorlalţi 
ofertanţi la procedura de atribuire, 
acestea din urmă putând fi 
consultate de contestator numai cu 
acordul scris al respectivilor 
ofertanţi, acord care se anexează 
la cererea pe care contestatorul o 
adresează Consiliului. 

75. La articolul 274, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alineatul (4) care 
va avea următorul cuprins: 

Art.274 (4) La cerere, 
contestatorul are acces la 
documentele aflate în dosarul 
achiziţiei publice depuse de 
autoritate la Consiliu, cu excepţia 
propunerilor tehnice ale celorlalţi 
ofertanţi la procedura de atribuire, 
acestea din urmă putând fi 
consultate de contestator numai cu 
acordul scris al respectivilor 
ofertanţi, acord care se anexează 
la cererea pe care contestatorul o 
adresează Consiliului. 

 

 
 
 
Art.274 alin.(4) – se 

elimină 

Art.274 alin.(4) 
a fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 
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97.  
 
 
 
Art.2741  
Autoritatea contractantă are 

dreptul de a transmite Consiliului 
punctul său de vedere asupra 
contestaţiei/contestaţiilor, însoţit 
de orice alte documente 
considerate edificatoare, precum şi 
o copie a dosarului achiziţiei 
publice, şi înainte de expirarea 
termenului prevăzut la art. 205 
alin. (1). 

76. După articolul 274, se 
introduce un nou articol, 
articolul 2741, care va avea 
următorul cuprins: 

Art.2741  
Autoritatea contractantă are 

dreptul de a transmite Consiliului 
punctul său de vedere asupra 
contestaţiei/contestaţiilor, însoţit 
de orice alte documente 
considerate edificatoare, precum şi 
o copie a dosarului achiziţiei 
publice, şi înainte de expirarea 
termenului prevăzut la art. 205 
alin. (1). 

 

 
 
 
Art.2741 – se elimină 

Art.2741 a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010. 

98.  
 
               __ 

 
 
                  __ 

Art.2751 – articol nou 
(1) În cazuri temeinic 

justificate şi pentru 
prevenirea unei pagube 
iminente, Consiliul, până la 
soluţionarea fondului cauzei, 
poate să dispună la cererea 
părţii interesate, prin 
încheiere, măsuri cu caracter 
provizoriu, cum ar fi: 

a) măsuri de 
suspendare sau care să 
asigure suspendarea 
procedurii de atribuire, în 
stadiul în care se află; 

b) alte măsuri care să 
asigure oprirea implementării 
anumitor decizii a autorităţii 
contractante. 

(2) Consiliul 
soluţionează cererea de 
suspendare sau privind o altă 
măsură provizorie, luând în 

Text nou. 
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considerare consecinţele 
probabile ale acestei măsuri 
asupra tuturor categoriilor de 
interese ce ar putea fi lezate, 
inclusiv asupra interesului 
public. Consiliul va putea să 
nu dispună măsurile 
prevăzute la alin. (1), în cazul 
în care consecinţele negative 
ale acestora ar putea fi mai 
mari decât beneficiile lor. 
Hotărârea de a nu dispune 
măsuri provizorii nu trebuie 
să prejudicieze nici un alt 
drept al persoanei care a 
înaintat cererea prevăzută la 
alin. (1). 

(3) Încheierea 
prevăzută la alin. (1) poate fi 
atacată cu recurs, în mod 
separat, în termen de 5 zile 
de la comunicare. 

 
99.  

 
 
Art.276 (1) Consiliul are 

obligaţia de a soluţiona pe fond 
contestaţia în termen de 20 de zile 
de la data primirii dosarului 
achiziţiei publice de la autoritatea 
contractantă, respectiv în termen 
de 10 zile în situaţia incidenţei unei 
excepţii care împiedică analiza pe 
fond a contestaţiei, conform art. 
278 alin. (1). În cazuri temeinic 
justificate, termenul de soluţionare 
a contestaţiei poate fi prelungit o 
singură dată cu încă 10 zile. 

77. La articolul 276, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.276 (1) Consiliul are 
obligaţia de a soluţiona pe fond 
contestaţia în termen de 20 de zile 
de la data primirii dosarului 
achiziţiei publice de la autoritatea 
contractantă, respectiv în termen 
de 10 zile în situaţia incidenţei unei 
excepţii care împiedică analiza pe 
fond a contestaţiei, conform art. 
278 alin. (1). În cazuri temeinic 
justificate, termenul de soluţionare 
a contestaţiei poate fi prelungit o 
singură dată cu încă 10 zile. 

 
 
 
Art.276 alin.(1) – se 

elimină 

Art.276 alin.(1) 
a fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 
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100.  

 
 
 
Secţiunea a 5-a 
Măsuri de remediere 
 
*** Abrogată de O.U.G. nr. 
76/2010 
 

78. Secţiunea a 5-a, din cadrul 
Capitolului IX – Soluţionarea 
contestaţiilor, se abrogă 
 
Secţiunea a 5-a, din cadrul 
Capitolul IX – Soluţionarea 
contestaţiilor, se abrogă 

 
 
 
 
- se elimină 

Secţiunea a 5-a, 
din cadrul 
Capitolul IX – 
Soluţionarea 
contestaţiilor a 
fost abrogată prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

101.  
 
Art.277 - *** Abrogat de 

O.U.G. nr. 76/2010. 

79. Articolul 277 se abrogă 
 

Art.277 se abrogă 

 
 
Art.277 – se elimină 

Art.277 a fost 
abrogat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

102.  
 
 
Art.278 (2) Consiliul 

examinează din punctul de vedere 
al legalităţii şi temeiniciei actul 
atacat şi poate pronunţa o decizie 
prin care îl anulează în parte sau în 
tot, obligă autoritatea contractantă 
să emită un act sau dispune orice 
altă măsură necesară pentru 
remedierea actelor ce afectează 
procedura de atribuire. În cazul în 
care Consiliul dispune eliminarea 
oricăror specificaţii tehnice, 
economice sau financiare din 
anunţul/invitaţia de participare, din 
documentaţia de atribuire ori din 
alte documente emise în legătură 
cu procedura de atribuire, 
autoritatea contractantă are 
dreptul de a anula aplicarea 
procedurii de atribuire. 

 

80. La articolul 278, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.278 (2) Consiliul va 
examina, din punct de vedere al 
legalităţii şi temeiniciei, actul 
atacat şi poate pronunţa o decizie 
prin care îl anulează în parte sau în 
tot, obligă autoritatea contractantă 
să emită un act, dispune 
îndeplinirea unei obligaţii de către 
autoritatea contractantă, inclusiv 
eliminarea oricăror specificaţii 
tehnice, economice sau financiare 
discriminatorii din anunţul/invitaţia 
de participare, din documentaţia 
de atribuire ori din alte documente 
emise în legătură cu procedura de 
atribuire, precum şi orice alte 
măsuri necesare remedierii actelor 
ce afectează procedura de 
atribuire. 

 
 
 
Art.278 alin.(2) – se 

elimină 

Art.278 alin.(2) 
a fost preluat  prin 
O.U.G. nr.76/2010 
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103.  
 
 
Art.278 (3) În situaţia în 

care Consiliul apreciază că, în afară 
de actele contestate în cadrul 
procedurii de atribuire, există şi 
alte acte care încalcă prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă, la 
care nu s-a făcut referire în 
contestaţie, atunci acesta va sesiza 
atât Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice, cât şi Unitatea 
pentru Coordonarea şi Verificarea 
Achiziţiilor Publice din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice, 
transmiţându-le în acest sens 
toate datele/documentele 
relevante în susţinerea sesizării. 

81. La articolul 278, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.278 (3) În situaţia în 
care Consiliul apreciază că, în afară 
de actele contestate în cadrul 
procedurii de atribuire, există şi 
alte acte care încalcă prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă, la 
care nu s-a făcut referire în 
contestaţie, atunci acesta va sesiza 
atât Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice, cât şi Unitatea 
pentru Coordonarea şi Verificarea 
Achiziţiilor Publice din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice, 
transmiţându-le în acest sens 
toate datele/documentele 
relevante în susţinerea sesizării. 

 

 
 
 
Art.278 alin.(3) – se 

elimină 

Art.278 alin.(3) 
a fost preluat prin 
O.U.G. nr.76/2010 

104.  
 
 
Art. 278 (4)  În cazul în 

care Consiliul admite contestaţia şi 
dispune luarea unei măsuri de 
remediere a actului atacat, va 
preciza şi termenul în care aceasta 
trebuie dusă la îndeplinire, care nu 
va fi mai mare decât termenul de 
exercitare a căii de atac împotriva 
deciziei Consiliului, aşa cum este 
prevăzut la art. 281 alin. (1). 

82. La articolul 278, alineatul 
(4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 278 (4) În cazul în care 
Consiliul admite contestaţia şi 
dispune luarea unei măsuri de 
remediere a actului atacat, va 
preciza şi termenul în care aceasta 
trebuie dusă la îndeplinire, care nu 
va fi mai mare decât termenul de 
exercitare a căii de atac împotriva 
deciziei Consiliului, aşa cum este 
prevăzut la art. 281 alin. (1). 

 

 
 
 

Art.278 alin.(4) – se 
elimină 

Art.278 alin.(4) 
a fost preluat prin 
O.U.G. nr.76/2010 

105.  
 
 
 

83. La articolul 278, după 
alineatul (8) se introduce un 
nou alineat, alineatul (9) care 
va avea următorul cuprins: 

 
 
 
Art.278 alin.(9) – se 

Se păstrează 
forma din 
ordonanţă. 
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Art.278 (9) Consiliul nu 
poate decide atribuirea unui 
contract către un anumit operator 
economic. 

Art.278 (9) Consiliul nu 
poate decide atribuirea unui 
contract/acord-cadru către un 
anumit operator economic. 

 

elimină 

106.  
 
 
 
Art.2781 alin.(1), litera a) 
(1) În măsura în care 

Consiliul respinge contestaţia, 
autoritatea contractantă va reţine 
contestatorului din garanţia de 
participare în raport cu valoarea 
estimată a contractului 
următoarele sume: 

a) între 63.000 lei şi 
420.000 lei inclusiv - 1% din 
această valoare; 

b) între 420.001 lei şi 
4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 
0,1% din ceea ce depăşeşte 
420.001 lei;  

c) între 4.200.001 lei şi 
42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei 
+ 0,01% din ceea ce depăşeşte 
4.200.001 lei;  

d) între 42.000.001 lei şi 
420.000.000 lei inclusiv - 11.760 
lei + 0,001% din ceea ce 
depăşeşte 42.000.001 lei;  

e) între 420.000.001 lei şi 
4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 
lei + 0,0001% din ceea ce 
depăşeşte 420.000.001 lei;  

f) peste 4.200.000.001 lei - 
19.320 lei + 0,00001% din ceea ce 
depăşeşte 4.200.000.001 lei.  

84. După art. 278, se introduce 
un nou articol, articolul 2781, 
care va avea următorul 
cuprins: 

Art.2781  
În măsura în care Consiliul 

respinge contestaţia, autoritatea 
contractantă va reţine 
contestatorului din garanţia de 
participare următoarele sume: 

 
a) până la valoarea estimată 

a contractului de 63.000 lei 
inclusiv – 630 lei; 

b) între 63.001 lei şi 
420.000 lei inclusiv – 1.260 lei + 
0,01% din ceea ce depăşeşte 
63.001 lei; 

c) între 420.001 lei şi 
4.200.000 lei inclusiv – 2.520 lei + 
0,01% din ceea ce depăşeşte 
420.001 lei; 

d) între 4.200.000 lei şi 
42.000.000 lei inclusiv – 5.040 lei 
+ 0,01% din ceea ce depăşeşte 
4.200.001 lei; 

e) între 42.000.001 lei şi 
420.000.000 lei inclusiv – 10.080  
lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 
42.000.001 lei; 

f) între 420.000.001 lei şi 
4.200.000.000 lei inclusiv – 
20.160 lei + 0,01% din ceea ce 
depăşeşte 420.000.001 lei; 

 
 
 
 
Art.2781 alin.(1), litera 

a) 
(1) În măsura în care 

Consiliul respinge contestaţia, 
autoritatea contractantă va reţine 
contestatorului din garanţia de 
participare în raport cu valoarea 
estimată a contractului 
următoarele sume: 

a) până la valoarea de 
420.000 lei inclusiv - 1% din 
această valoare; 

b) – se elimină 
 
 
c) – se elimină 
 
 
d) – se elimină 
 
 
e) – se elimină 
 
 
 
f) – se elimină 
 
 
g) – se elimină 
 

Pentru literele b), 
c), d), e), f) se 
păstrează textul 
din ordonanţă.  
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(2) În măsura în care 

instanţa competentă admite 
plângerea formulată împotriva 
deciziei Consiliului de respingere a 
contestaţiei, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
returna contestatorului sumele 
prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 
zile lucrătoare de la data 
pronunţării deciziei instanţei de 
judecată.  

 

g) peste 4.200.000.000 lei – 
40.320 lei + 0,01% . 

107.  
 
 
Art. 280 (1) Decizia prin 

care Consiliul anulează în parte 
sau în tot actul atacat ori obligă 
autoritatea contractantă să emită 
un act sau să dispună orice altă 
măsură necesară pentru 
înlăturarea actelor ce afectează 
procedura de atribuire este 
executorie. 

85. La articolul 280, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 280 (1) Decizia prin 
care Consiliul anulează în parte 
sau în tot actul atacat, obligă 
autoritatea contractantă să emită 
un act, dispune îndeplinirea 
unei obligaţii de către 
autoritatea contractantă, 
inclusiv eliminarea oricăror 
specificaţii tehnice, economice 
sau financiare discriminatorii 
din anunţul/invitaţia de 
participare, din documentaţia 
de atribuire ori din alte 
documente emise în legătură 
cu procedura de atribuire, 
precum şi orice alte măsuri 
necesare remedierii actelor ce 
afectează procedura de atribuire 
este executorie. 

 

 
 
 
Art. 280 alin.(1) - 

Nemodificat 
 

 

108.  86. După alineatul (1) al art.  Art. 283 alin. 
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Art. 283 (11) Instanţa 

competentă să soluţioneze 
plângerea formulată împotriva 
deciziei pronunţate de Consiliu 
privind procedurile de atribuire de 
servicii şi/sau lucrări aferente 
infrastructurii de transport de 
interes naţional, aşa cum este 
definită de legislaţia în vigoare, 
este Curtea de Apel Bucureşti, 
Secţia de contencios-administrativ 
şi fiscal. Cu excepţia cazurilor în 
care plângerea are ca obiect 
contestarea amenzii, Consiliul nu 
are calitatea de parte în proces. 

 

283, se introduce un nou 
alineat, alineatul (11), care va 
avea următorul cuprins: 

Art. 283 (11) Instanţa 
competentă să soluţioneze 
plângerea formulată împotriva 
deciziei pronunţate de Consiliu 
privind procedurile de atribuire de 
servicii şi/sau lucrări aferente 
infrastructurii de transport de 
interes naţional, aşa cum este 
definită de legislaţia în vigoare, 
este Curtea de Apel Bucureşti, 
Secţia de contencios-administrativ 
şi fiscal. Cu excepţia cazurilor în 
care plângerea are ca obiect 
contestarea amenzii, Consiliul nu 
are calitatea de parte în proces. 

 

 
 
 
 
Art. 283 alin. (11) – se 

elimină 

(11) a fost preluat 
prin O.U.G. 
nr.76/2010 

109.  
 
 
 
Art. 283 (4) După 

soluţionarea plângerii de către 
instanţa prevăzută la alin. (1) 
sau alin. (11), dosarul cauzei se 
restituie de instanţă Consiliului. 

87. La art. 283, după alineatul 
(3), se introduce un nou 
alineat, alineatul (4) care va 
avea următorul cuprins: 

Art. 283 (4) După 
soluţionarea plângerii de către 
instanţa de recurs, dosarul cauzei 
se restituie de instanţă Consiliului. 

 

 
 
 
 
Art. 283 alin. (4) – 

Nemodificat  

Art. 283 alin. (4) 
a fost preluat prin 
O.U.G. nr.76/2010 

110.  
 
 
 
Art. 2831  
(1) În cazuri temeinic 

justificate şi pentru prevenirea 
unei pagube iminente, 
preşedintele instanţei poate 
dispune, la cererea părţii 

88. După articolul 283, se 
introduce un nou articol, 
articolul 2831, care va avea 
următorul cuprins: 

Art. 2831  
(1) În cazuri urgente, dacă 

s-a plătit cauţiunea, preşedintele 
instanţei poate dispune la cererea 
părţii interesate, prin încheiere 
dată cu citarea părţilor 

 
 
 
 
Art. 2831 – se elimină 

Se păstrează 
forma din 
ordonanţă. 
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interesate, prin încheiere dată cu 
citarea părţilor, suspendarea 
executării contractului. 

(2) Instanţa soluţionează 
cererea de suspendare luând în 
considerare consecinţele probabile 
ale acesteia asupra tuturor 
categoriilor de interese ce ar putea 
fi lezate, inclusiv asupra interesului 
public. Instanţa va putea să nu 
dispună măsura prevăzută la alin. 
(1) în cazul în care consecinţele 
negative ale acesteia ar putea fi 
mai mari decât beneficiile ei. 
Hotărârea de a nu dispune 
suspendarea executării 
contractului nu trebuie să 
prejudicieze niciun alt drept al 
persoanei care a înaintat cererea 
prevăzută la alin. (1). 

(3) Încheierea prevăzută la 
alin. (1) poate fi atacată cu recurs, 
în mod separat, în termen de 5 zile 
de la comunicare. 

suspendarea executării 
contractului. 

(2) Cauţiunea care 
trebuie depusă este în cuantum 
de 10% din valoarea 
contractului. 

(3) Instanţa soluţionează 
cererea de suspendare luând în 
considerare consecinţele probabile 
ale acesteia asupra tuturor 
categoriilor de interese ce ar putea 
fi lezate, inclusiv asupra interesului 
public. Instanţa va putea să nu 
dispună măsurile prevăzute la alin. 
(1), în cazul în care consecinţele 
negative ale acestora ar putea fi 
mai mari decât beneficiile lor. 
Hotărârea de a nu dispune măsuri 
provizorii nu trebuie să 
prejudicieze niciun alt drept al 
persoanei care a înaintat cererea 
prevăzută la alin. (1). 

(4) Încheierea prevăzută la 
alin. (1) poate fi atacată cu recurs, 
în mod separat, în termen de 5 zile 
de la comunicare.” 

 
 

111.  
 
 
Art. 285 (3) În situaţia în 

care instanţa admite plângerea, 
modifică decizia Consiliului şi 
constată că actul autorităţii 
contractante a încălcat prevederile 
legislaţiei în materia achiziţiilor 
publice, iar contractul a fost 
încheiat înainte de pronunţarea 

89. La articolul 285, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 285 (3) În situaţia în 
care instanţa admite plângerea, 
modifică decizia Consiliului şi 
constată că actul autorităţii 
contractante a încălcat prevederile 
legislaţiei în materia achiziţiilor 
publice, iar contractul a fost 
încheiat înainte de pronunţarea 

 
 
 
Art. 285 alin.(3) – se 

elimină 

Art.285 alin.(3) 
a fost preluat prin 
O.U.G. nr.76/2010 



 50

Consiliului, încălcându-se astfel 
prevederile art. 2563 alin. (3), 
dispoziţiile art. 28710 alin. (1) lit. 
b), alin. (2) - (6) sau, după caz, 
ale art. 28711 se aplică în mod 
corespunzător. 

Consiliului, încălcându-se astfel 
prevederile art. 2563 alin. (3), 
dispoziţiile art. 28710 alin. (1) lit. 
b), alin. (2) - (6) sau, după caz, 
ale art. 28711 se aplică în mod 
corespunzător. 

 
112.  

 
 

90. La articolul 285, după 
alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alineatul (6), care 
va avea următorul cuprins: 

Art.285 (6) Dispoziţiile 
prezentei secţiunii se completează 
cu prevederile Legii nr. 554/2004, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, în măsura în care nu 
sunt contrare prezentei 
reglementări. 

 

 
 
 

Art.285 alin.(6) - se 
elimină 

 

113.  
 
 
Art. 286 (1) Procesele şi 

cererile privind actele autorităţilor 
contractante emise înainte de 
încheierea contractului, precum şi 
acordarea despăgubirilor pentru 
repararea prejudiciilor cauzate în 
cadrul procedurii de atribuire se 
soluţionează în primă instanţă de 
către secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a 
tribunalului în circumscripţia căruia 
se află sediul autorităţii 
contractante. 

(11) Procesele şi cererile 
privind executarea, nulitatea, 
anularea, rezoluţiunea, rezilierea 
sau denunţarea unilaterală a 

91. La articolul 286, alineatele 
(1) şi (2) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

Art. 286 (1) Procesele şi 
cererile privind acordarea 
despăgubirilor pentru 
repararea prejudiciilor cauzate 
în cadrul procedurii de 
atribuire, precum şi cele 
privind executarea, nulitatea, 
anularea, rezoluţiunea, 
rezilierea sau denunţarea 
unilaterală a contractelor de 
achiziţie publică se soluţionează 
în primă instanţă de către secţia 
comercială a tribunalului în 
circumscripţia căruia se află sediul 
autorităţii contractante. 

(2) Litigiile privind drepturile 
şi obligaţiile contractate în cadrul 

 
 
 
Art. 286 
(1) - Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) - Nemodificat 
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contractelor de achiziţie publică se 
soluţionează în primă instanţă de 
către secţia comercială a 
tribunalului în circumscripţia căruia 
se află sediul autorităţii 
contractante. Dispoziţiile prezentei 
secţiuni se aplică în mod 
corespunzător. 

(2) Litigiile privind 
desfăşurarea procedurilor de 
atribuire care intră în sfera de 
aplicare a dispoziţiilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă, precum şi 
cele privind drepturile şi obligaţiile 
contractate în cadrul acestor 
proceduri se soluţionează de 
urgenţă şi cu precădere, potrivit 
dispoziţiilor art. 7202 - 7207 şi art. 
7209 din Codul de procedură civilă, 
care se aplică în mod 
corespunzător. 

 

procedurilor de atribuire care intră 
în sfera de aplicare a dispoziţiilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă se 
soluţionează de urgenţă şi cu 
precădere, potrivit dispoziţiilor art. 
7202 - 7207 şi art. 7209 din Codul 
de procedură civilă, care se aplică 
în mod corespunzător. 
 

114.  
 
 
Art. 287  
(1) Despăgubirile pentru 

repararea prejudiciului cauzat în 
cadrul procedurii de atribuire se 
solicită numai în justiţie, în 
condiţiile prevederilor art. 
2562 alin. (1) sau prin acţiune 
separată. 

 

93. La articolul 287, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 287(1) Despăgubirile 
pentru repararea prejudiciului 
cauzat în cadrul procedurii de 
atribuire se solicită în justiţie prin 
acţiune separată. 
 

 
 
 
Art.287 alin.(1) - 

Nemodificat 
 

 

 

115. Art.2873 
În termen de o zi lucrătoare 

de la primirea citaţiei, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a-i 
înştiinţa pe ceilalţi participanţi 

94. Art.2873 se abrogă Art.2873 - Nemodificat  
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implicaţi în procedura de atribuire 
despre existenţa unui litigiu privind 
procedura de atribuire respectivă. 

116.  
 
 
Art.2877 (1) În cazuri 

temeinic justificate şi pentru 
prevenirea unei pagube iminente, 
instanţa, până la soluţionarea 
fondului cauzei, poate să dispună 
la cererea părţii interesate, prin 
încheiere motivată dată cu citarea 
părţilor, măsuri cu caracter 
provizoriu, cum ar fi: 

a) măsuri de suspendare 
sau care să asigure suspendarea 
procedurii de atribuire, în stadiul în 
care se află; 

b) alte măsuri care să 
asigure oprirea implementării 
anumitor decizii a autorităţii 
contractante. 

 

95. La articolul 2871, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.2877 (1) În cazuri 
temeinic justificate şi pentru 
prevenirea unei pagube iminente, 
dacă s-a plătit cauţiunea, 
instanţa, până la soluţionarea 
fondului cauzei, poate să dispună 
la cererea părţii interesate, prin 
încheiere motivată dată cu citarea 
părţilor, măsuri cu caracter 
provizoriu, cum ar fi suspendarea 
executării contractului. Cauţiunea 
care trebuie depusă este în 
cuantum de 10% din valoarea 
contractului. 
 

 
 
 
Art.2877 alin.(1) 
(1) În cazuri temeinic 

justificate şi pentru prevenirea 
unei pagube iminente, instanţa, 
până la soluţionarea fondului 
cauzei, poate să dispună la 
cererea părţii interesate, prin 
încheiere motivată dată cu 
citarea părţilor, măsuri cu 
caracter provizoriu, cum ar fi 
suspendarea executării 
contractului. 
 

 

117.  
 
 
Art.2877 (2) Instanţa 

soluţionează cererea de 
suspendare sau privind o altă 
măsură provizorie, luând în 
considerare consecinţele probabile 
ale acestei măsuri asupra tuturor 
categoriilor de interese ce ar putea 
fi lezate, inclusiv asupra interesului 
public. Instanţa va putea să nu 
dispună măsurile prevăzute la alin. 
(1), în cazul în care consecinţele 
negative ale acestora ar putea fi 

96. La articolul 2871, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.2877 (2) Instanţa 
soluţionează cererea de 
suspendare luând în considerare 
consecinţele probabile ale acestei 
măsuri asupra tuturor categoriilor 
de interese ce ar putea fi lezate, 
inclusiv asupra interesului public. 
Instanţa va putea să nu dispună 
măsurile prevăzute la alin. (1), în 
cazul în care consecinţele negative 
ale acestora ar putea fi mai mari 
decât beneficiile lor. Hotărârea de 

 
 
 
Art.2877 alin.(2) – se 

elimină 

Art.2877 alin.(2) 
a fost preluat prin 
O.U.G. nr.76/2010 
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mai mari decât beneficiile lor. 
Hotărârea de a nu dispune măsuri 
provizorii nu trebuie să 
prejudicieze nici un alt drept al 
persoanei care a înaintat cererea 
prevăzută la alin. (1). 

 

a nu dispune măsuri provizorii nu 
trebuie să prejudicieze nici un alt 
drept al persoanei care a înaintat 
cererea prevăzută la alin. (1). 
 

118. Art.2878 
În cazul în care hotărârea 

prin care instanţa a soluţionat 
cauza este comunicată înainte de 
expirarea termenelor de aşteptare, 
inclusiv când aceste termene 
privesc cazurile prevăzute la art. 
28712 alin. (1) şi la art. 28713 lit. 
a), autoritatea contractantă are 
dreptul de a încheia contractul 
numai după împlinirea termenelor 
respective. 

 

97. Art.2878 - se abrogă Art.2878 - Nemodificat 
 

 

119. Art.2879 

Instanţa, admiţând cererea, 
poate dispune anularea în tot sau 
în parte a actului autorităţii 
contractante, obligarea la emiterea 
actului de către autoritatea 
contractantă, îndeplinirea unei 
obligaţii de către autoritatea 
contractantă, inclusiv eliminarea 
oricăror specificaţii tehnice, 
economice sau financiare 
discriminatorii din anunţul/invitaţia 
de participare, din documentaţia 
de atribuire ori din alte documente 
emise în legătură cu procedura de 
atribuire, precum şi orice alte 
măsuri necesare remedierii 
încălcării dispoziţiilor legale în 
materia achiziţiilor publice. 

98. Art.2879 - se abrogă Art.2879 - Nemodificat  
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120.  

 
 
Art.28710 alin.(1), lit. b) 
b) au fost încălcate 

prevederile art. 205 alin. (1), art. 
206 alin. (3), art. 2563 alin. (3) 
sau ale art. 2878, dacă această 
încălcare a privat operatorul 
economic interesat de posibilitatea 
de a formula o cale de atac înainte 
de încheierea contractului, în cazul 
în care această încălcare este 
combinată cu încălcarea altor 
dispoziţii în materia achiziţiilor 
publice, dacă această din urmă 
încălcare a afectat şansele 
operatorului economic interesat de 
a obţine contractul; 

 

99. La articolul 28710 alineatul 
(1), litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Art.28710 alin.(1), lit. b) 
b) au fost încălcate 

prevederile art. 205 alin. (1), art. 
206 alin. (3), art. 2563 alin. (3) 
sau ale art. 2878, dacă această 
încălcare a privat operatorul 
economic interesat de posibilitatea 
de a formula o cale de atac înainte 
de încheierea contractului, în cazul 
în care această încălcare este 
combinată cu încălcarea altor 
dispoziţii în materia achiziţiilor 
publice, dacă această din urmă 
încălcare a afectat şansele 
operatorului economic interesat de 
a obţine contractul; 

 
 
 
Art.28710 alin.(1), lit. b) 

– se elimină 

Art.28710 
alin.(1), lit. b) a 
fost preluat prin 
O.U.G. nr.76/2010 

121.  
 
Art.28711 
În cazul unei încălcări a 

prevederilor art. 205 alin. (1), art. 
206 alin. (3), art. 2563 alin. (3) 
sau ale art. 2878, care nu face 
obiectul art. 28710 alin. (1) lit. b), 
instanţa poate decide, după 
analizarea tuturor aspectelor 
relevante, dacă va constata 
nulitatea contractului sau dacă 
este suficient să dispună sancţiuni 
alternative precum cele prevăzute 
la art. 28710 alin. (2). 

 

100. Articolul 28711 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

Art.28711 
În cazul unei încălcări a 

prevederilor art. 205 alin. (1), art. 
206 alin. (3), art. 2563 alin. (3), 
care nu face obiectul art. 
28710 alin. (1) lit. b), instanţa 
poate decide, după analizarea 
tuturor aspectelor relevante, dacă 
va constata nulitatea contractului 
sau dacă este suficient să dispună 
sancţiuni alternative precum cele 
prevăzute la art. 28710 alin. (2). 

 
 
Art.28711 - Nemodificat 
 

 

122.  
 

101. La articolul 28712, 
alineatul (2), literele a), b) şi 

 
 

 



 55

 
 
Art. 28712 alin. (2), lit. a), 

b) şi c)  
a) autoritatea contractantă 

se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
a) - c), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare ori de 
servicii care urmează să fie atribuit 
este egală sau mai mică decât 
echivalentul în lei a 125.000 
euro; 

b) autoritatea contractantă 
se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
d) sau e), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare sau de 
servicii care urmează să fie 
atribuit/încheiat este egală sau 
mai mică decât echivalentul în lei a 
387.000 euro; 

c) valoarea estimată a 
contractului de lucrări care 
urmează să fie atribuit/încheiat 
este egală sau mai mică decât 
echivalentul în lei a 4.845.000 
euro. 

c) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

Art. 28712 alin. (2), lit. a), 
b) şi c)  

a) autoritatea contractantă 
se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
a) - c), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare ori de 
servicii care urmează să fie atribuit 
este egală sau mai mică decât 
echivalentul în lei a 120.000 euro; 

 
b) autoritatea contractantă 

se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
d) sau e), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare sau de 
servicii, care urmează să fie 
atribuit/încheiat, este egală sau 
mai mică decât echivalentul în lei a 
380.000 euro; 

c) valoarea estimată a 
contractului de lucrări, care 
urmează să fie atribuit/încheiat, 
este egală sau mai mică decât 
echivalentul în lei a 4.800.000 
euro.“ 
 

 
 
Art. 28712 alin. (2), lit. 

a), b) şi c)  
a) autoritatea contractantă 

se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
a) - c), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare ori de 
servicii care urmează să fie 
atribuit este mai mică decât 
echivalentul în lei a 125.000 
euro; 

b) autoritatea contractantă 
se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute la art. 8 lit. 
d) sau e), iar valoarea estimată a 
contractului de furnizare sau de 
servicii, care urmează să fie 
atribuit/încheiat, este mai mică 
decât echivalentul în lei a 
387.000 euro; 

c) valoarea estimată a 
contractului de lucrări, care 
urmează să fie atribuit/încheiat, 
este mai mică decât echivalentul 
în lei a 4.845.000 euro. 
 

123.  
 
 
Art. 28716 (1) Hotărârea 

pronunţată în primă instanţă poate 
fi atacată cu recurs, în termen de 5 
zile de la comunicare. Recursul se 
judecă, după caz, în condiţiile art. 
286 alin. (1) de secţia contencios 
administrativ şi fiscal a curţii de 

102. La articolul 28716, 
alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Art. 28716 (1) Hotărârea 
pronunţată în primă instanţă poate 
fi atacată cu recurs, în termen de 5 
zile de la comunicare. Recursul se 
judecă de secţia comercială a curţii 
de apel. 
 

 
 
 
Art. 28716 alin.(1) - 

Nemodificat 
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apel şi ale art. 286 alin. (11) de 
secţia comercială a curţii de apel. 

 
124. Art. 28717 (1) Cererile 

introduse, potrivit prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă, la 
instanţele judecătoreşti, având ca 
obiect contractele care intră în 
sfera de aplicare a acesteia, 
precum şi cele pentru repararea 
prejudiciului cauzat se taxează, în 
funcţie de valoare, după cum 
urmează: 

a) până la valoarea de 
40.000 lei inclusiv - 1% din 
această valoare; 

b) între 40.001 lei şi 
400.000 lei inclusiv - 400 lei + 
0,1% din ceea ce depăşeşte 
40.001 lei; 

c) între 400.001 lei şi 
4.000.000 lei inclusiv - 760 lei + 
0,01% din ceea ce depăşeşte 
400.001 lei; 

d) între 4.000.001 lei şi 
40.000.000 lei inclusiv - 1.120 
lei + 0,001% din ceea ce 
depăşeşte 4.000.001 lei; 

e) între 40.000.001 lei şi 
400.000.000 lei inclusiv - 1.480 
lei + 0,0001% din ceea ce 
depăşeşte 40.000.001 lei; 

f) între 400.000.001 lei şi 
4.000.000.000 lei inclusiv - 
1.840 lei + 0,00001% din ceea ce 
depăşeşte 400.000.001 lei; 

g) peste 4.000.000.000 lei 
- 2.200 lei. 

 Art. 28717 (1) Cererile 
introduse, potrivit prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
la instanţele judecătoreşti, având 
ca obiect contractele care intră în 
sfera de aplicare a acesteia, 
precum şi cele pentru repararea 
prejudiciului cauzat se taxează, 
în funcţie de valoare, după cum 
urmează: 

 
a) până la valoarea de 

420.000 lei inclusiv - 1% din 
această valoare; 

b) între 420.001 lei şi 
4.200.000 lei inclusiv – 4.200 
lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 
420.001 lei; 

c) între 4.200.001 lei şi 
42.000.000 lei inclusiv – 7.980 
lei + 0,01% din ceea ce 
depăşeşte 4.200.001 lei; 

d) între 42.000.001 lei şi 
420.000.000 lei inclusiv - 
11.760 lei + 0,001% din ceea ce 
depăşeşte 42.000.001 lei; 

e) între 420.000.001 lei 
şi 4.200.000.000 lei inclusiv - 
15.540 lei + 0,0001% din ceea 
ce depăşeşte 420.000.001 lei; 

f) peste 4.200.000.000 
lei - 19320 lei + 0,00001% din 
ceea ce depăşeşte 
4.200.000.001 lei. 
 

Text nou. 

125.  103. La articolul 28717,   
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Art. 28717 (2)  Cererile 

neevaluabile în bani se taxează cu 
4 lei. 
 

alineatul (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Art. 28717 (2) Cererile 
privind anularea actului juridic 
nepatrimonial, obligarea 
autorităţii de a emite un act 
juridic nepatrimonial, 
recunoaşterea dreptului 
pretins şi alte asemenea cereri 
neevaluabile în bani sunt 
exceptate de la plata taxelor 
judiciare de timbru şi a 
timbrului judiciar. 

 

 
 
Art. 28717 alin.(2) - se 

elimină 

126. Art.28718 

Dispoziţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă se 
completează cu prevederile Legii 
nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, în măsura 
în care nu sunt contrare prezentei 
reglementări. 

104. Art.28718 se abrogă Art.28718 – Nemodificat 
 

 

127.  
 
 
Art.290 (1) Începând cu 

data de 1 ianuarie 2007, Consiliul 
dobândeşte personalitate juridică, 
preşedintele acestuia are calitatea 
de ordonator de credite, iar 
finanţarea cheltuielilor curente şi 
de capital ale Consiliului se asigură 
de la bugetul de stat, prin bugetul 
Cancelariei Primului - Ministru. 

 

105. La articolul 290, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.290 (1) Consiliul are 
personalitate juridică, iar 
începând cu data de 1 iulie 
2010 finanţarea cheltuielilor 
curente şi de capital ale Consiliului 
se asigură de la bugetul de stat, 
preşedintele acestuia având 
calitatea de ordonator principal de 
credite. 

 
 
 
Art.290 alin.(1) 
(1) Consiliul are 

personalitate juridică, finanţarea 
cheltuielilor curente şi de capital 
ale Consiliului se asigură de la 
bugetul de stat, preşedintele 
acestuia având calitatea de 
ordonator principal de credite. 

Text nou. 

128.  
 
 
Art. 290 (3) Guvernul, prin 

106. La articolul 290, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.290 (3) Se autorizează 

 
 
 
Art.290 alin.(3) – se 

Se păstrează 
forma din 
ordonanţă.. 
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hotărâre, poate aproba norme de 
aplicare a prevederilor alin. (1). 
 

Ministerul Finanţelor Publice să 
introducă, la propunerea 
preşedintelui Consiliului şi a 
secretarului general al Guvernului, 
modificările corespunzătoare în 
structura bugetului de stat şi în 
volumul şi structura bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului şi al Consiliului Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor 
pentru anul 2010. 

 

elimină 

129.  
 
Art.291  
Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a Consiliului se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului, 
la propunerea Secretariatului 
General al Guvernului. 

107. Articolul 291 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

Art.291  
Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a Consiliului se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului, 
la propunerea preşedintelui 
Consiliului. 

 

 
 
 
Art.291 - Nemodificat 
 

 

130.  
 
 
Art.293 lit. c) 
c) încălcarea prevederilor 

art. 20 alin. (2), art. 142 alin. (2) 
şi ale art. 251 alin. (2); 

108. La articolul 293, litera c) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.293 lit. c) 
c) încălcarea prevederilor 

art. 20 alin. (2), art. 142 alin. (2) 
şi ale art. 251 alin. (2); 

 

 
 
 
Art.293 lit. c) – se 

elimină 

Art.293 lit. c) a 
fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

131.  
 
 
Art.293 lit. g) 
g) aplicarea incorectă a 

regulilor de comunicare şi 
transmitere a datelor, având ca 
efect restricţionarea accesului 
operatorilor economici la 
procedura de atribuire, încălcarea 

109. La articolul 293, litera g) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.293 lit. g) 
g) aplicarea incorectă a 

regulilor de comunicare şi 
transmitere a datelor, având ca 
efect restricţionarea accesului 
operatorilor economici la 
procedura de atribuire, încălcarea 

 
 
 
Art.293 lit. g) – se 

elimină 

Art.293 lit. g) a 
fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 
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principiului tratamentului egal 
şi/sau încălcarea principiului 
transparenţei; 

principiului tratamentului egal 
şi/sau încălcarea principiului 
transparenţei; 

132.  
 
 
Art.293 lit. k) 
k) nejustificarea de către 

autoritatea contractantă a 
avantajelor reflectate prin 
aplicarea factorilor de evaluare; 

110. La articolul 293, litera k) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.293 lit. k) 
k) nejustificarea de către 

autoritatea contractantă a 
avantajelor reflectate prin 
aplicarea factorilor de evaluare; 

 

 
 
 
Art.293 lit. k) – se 

elimină 

Art.293 lit. k) a 
fost preluat prin 
O.U.G. nr.76/2010 

133.  
 
 
Art. 293 lit. m) 
m) refuzul de a pune la 

dispoziţia Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice a 
informaţiilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, pe care aceasta le solicită 
în scopul îndeplinirii funcţiei de 
supraveghere; 
 

111. La articolul 293, litera m) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 293 lit. m) 
m) refuzul de a pune la 

dispoziţia Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice a 
informaţiilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, pe care aceasta le solicită 
în scopul îndeplinirii funcţiei de 
supraveghere; 
 

 
 
 
Art.293 lit. m) – se 

elimină 

Art.293 lit. m) a 
fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

134.  
 
 
 
Art.293 lit.m1) 
m1) netransmiterea 

informaţiilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie 
publică în termen de 5 zile de la 
primirea solicitării scrise a 
Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice; 

112. După litera m) a art. 293, 
se introduce o nouă literă, 
litera m1) care va avea 
următorul cuprins: 

Art.293 lit.m1) 
m1) netransmiterea 

informaţiilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie 
publică în termen de 5 zile de la 
primirea solicitării scrise a 
Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice; 

 
 
 
 
Art.293 lit.m1) – se 

elimină 

Art.293 lit.m1) a 
fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 
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135.  

 
 
Art.293 lit. t) 
t) încălcarea prevederilor 

art. 211 - 213, referitoare la 
întocmirea şi/sau păstrarea 
dosarului achiziţiei publice; 

 

113. La articolul 293, litera t) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.293 lit. t) 
t) încălcarea prevederilor 

art. 211 - 213, referitoare la 
întocmirea şi/sau păstrarea 
dosarului achiziţiei publice; 

 
 
 
Art.293 lit. t) – se 

elimină 

Art.293 lit. t) a 
fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

136.  
 
 
Art.293 lit. v) 
v) orice altă încălcare a 

prevederilor prezentei ordonanţe 
de urgenţă sau a actelor normative 
emise în aplicarea acesteia, având 
ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 
2, cu excepţia alin. (2) lit. f). 

114. La articolul 293, litera v) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.293 lit. v) 
v) orice altă încălcare a 

prevederilor prezentei ordonanţe 
de urgenţă sau a actelor normative 
emise în aplicarea acesteia, având 
ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 
2, cu excepţia alin. (2) lit. f). 

 

 
 
 
Art.293 lit. v) – se 

elimină 

Art.293 lit. v) a 
fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

137.  
 
 
Art. 294 (1) Contravenţiile 

prevăzute la art. 293 lit. f), n), u) 
şi v) se sancţionează cu amendă 
de la 20.000 lei la 40.000 lei. 

115. La articolul 294, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 294 (1) Contravenţiile 
prevăzute la art. 293 lit. f), n), u) 
şi v) se sancţionează cu amendă 
de la 20.000 lei la 40.000 lei. 

 

 
 
 
Art.294 alin.(1) – se 

elimină 

Art.294 alin.(1) 
a fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

138.  
 
 
Art. 294 (2) Contravenţiile 

prevăzute la art. 293 lit. a), c), k), 
m1), q), s) şi t) se sancţionează cu 
amendă de la 40.000 lei la 80.000 
lei. 

116. La articolul 294, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 294 (2) Contravenţiile 
prevăzute la art. 293 lit. a), c), k), 
m1), q), s) şi t) se sancţionează cu 
amendă de la 40.000 lei la 80.000 
lei. 
 

 
 
 
Art.294 alin.(2) – se 

elimină 

Art.294 alin.(2) 
a fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

139.  117. La articolul 294, alineatul  Art.294 alin.(3) 



 61

 
 
Art. 294 (3) Contravenţiile 

prevăzute la art. 293 lit. b), d), e), 
g), h), i), j), j1), l), m), o), p) şi r) 
se sancţionează cu amendă de la 
80.000 lei la 100.000 lei. 

 

(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 294 (3) Contravenţiile 
prevăzute la art. 293 lit. b), d), e), 
g), h), i), j), j1), l), m), o), p) şi r) 
se sancţionează cu amendă de la 
80.000 lei la 100.000 lei. 

 
 
Art. 294 alin.(3) – se 

elimină 

a fost preluat prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

140.  
 
 
Art. 2961 alin.(1) 
(1) Fără a aduce atingere 

prevederilor art. 294 şi în măsura 
în care un operator economic nu a 
utilizat o cale de atac în acest 
sens, Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice are dreptul de a 
solicita instanţei de judecată, în 
condiţiile art. 2 din Decretul nr. 
167/1958 privitor la 
prescripţia extinctivă, 
constatarea nulităţii absolute a 
contractelor, pentru următoarele 
motive: 

a) autoritatea contractantă a 
atribuit contractul fără să respecte 
obligaţiile referitoare la publicarea 
unui/unei anunţ/invitaţii de 
participare, conform prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă; 

b) au fost încălcate 
prevederile art. 205 alin. (1), art. 
206 alin. (3), art. 2563 alin. (3), 
dacă această încălcare a privat 
operatorul economic interesat de 
posibilitatea de a formula o cale de 
atac înainte de încheierea 

118. La articolul 2961 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Art. 2961 

Fără a aduce atingere 
prevederilor art. 294 şi în măsura 
în care un operator economic nu a 
utilizat o cale de atac în acest 
sens, Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice are dreptul de a 
solicita oricând instanţei de 
judecată constatarea nulităţii 
absolute a contractelor, pentru 
următoarele motive:  

a) autoritatea contractantă a 
atribuit contractul fără să respecte 
obligaţiile referitoare la publicarea 
unui/unei anunţ/invitaţii de 
participare conform prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă; 

b) au fost încălcate 
prevederile art. 205 alin. (1), art. 
206 alin. (3), art. 2563) alin. (3), 
dacă această încălcare a privat 
operatorul economic interesat de 
posibilitatea de a formula o cale de 
atac înainte de încheierea 
contractului, în cazul în care 
această încălcare este combinată 
cu încălcarea altor dispoziţii în 

 
 
 
Art. 2961 – se elimină 

Se păstrează 
forma din 
ordonanţă. 
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contractului, în cazul în care 
această încălcare este combinată 
cu încălcarea altor dispoziţii în 
materia achiziţiilor publice, dacă 
această din urmă încălcare a 
afectat şansele operatorului 
economic interesat de a obţine 
contractul; 

c) autoritatea contractantă 
nu a respectat prevederile art. 150 
sau ale art. 158 - 160; 

d) contractul de achiziţie 
publică, contractul de concesiune 
de lucrări publice sau contractul de 
concesiune de servicii a fost 
încheiat cu nerespectarea 
cerinţelor minime prevăzute de 
autoritatea contractantă în caietul 
de sarcini sau, deşi sunt respectate 
cerinţele respective, contractul a 
fost încheiat în condiţii mai puţin 
favorabile decât cele prevăzute în 
propunerile tehnică şi/sau 
financiară care au constituit oferta 
declarată câştigătoare; 

e) atunci când autoritatea 
contractantă urmăreşte dobândirea 
execuţiei unei lucrări, a unui 
serviciu sau a unui produs, fapt 
care ar încadra contractul respectiv 
fie în categoria contractelor de 
achiziţie publică, fie în categoria 
contractelor de concesiune de 
lucrări publice ori de concesiune de 
servicii, însă autoritatea 
contractantă încheie un alt tip de 
contract decât acestea sau nu 
încheie nici un contract, cu 
nerespectarea procedurilor de 

materia achiziţiilor publice, dacă 
această din urmă încălcare a 
afectat şansele operatorului 
economic interesat de a obţine 
contractul; 

c) autoritatea contractantă 
nu a respectat prevederile art. 150 
sau ale art. 158 - 160. 

d) contractul de achiziţie 
publică, contractul de concesiune 
de lucrări publice sau contractul de 
concesiune de servicii a fost 
încheiat cu nerespectarea 
cerinţelor minime prevăzute de 
autoritatea contractantă în caietul 
de sarcini sau, deşi sunt respectate 
cerinţele respective, contractul a 
fost încheiat în condiţii mai puţin 
favorabile decât cele prevăzute în 
propunerile tehnică şi/sau 
financiară care au constituit oferta 
declarată câştigătoare; 

e) atunci când autoritatea 
contractantă urmăreşte dobândirea 
execuţiei unei lucrări, a unui 
serviciu sau a unui produs, fapt 
care ar încadra contractul respectiv 
fie în categoria contractelor de 
achiziţie publică, fie în categoria 
contractelor de concesiune de 
lucrări publice sau de concesiune 
de servicii, însă autoritatea 
contractantă încheie un alt tip de 
contract decât acestea sau nu 
încheie nici un contract, cu 
nerespectarea procedurilor de 
atribuire prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 
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atribuire prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 

 
141.  

 
 
Art. 300 (1) Autoritatea 

contractantă are obligaţia de a 
transmite Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
orice informaţie solicitată de 
aceasta cu privire la aplicarea 
procedurilor de atribuire şi 
contractele atribuite. 

 

119. La articolul 300, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 300 (1) Autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
transmite Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
orice informaţie solicitată de 
aceasta cu privire la aplicarea 
procedurilor de atribuire şi 
contractele atribuite. 

 
 
 
Art. 300 alin.(1) – se 

elimină 

Art.300 alin.(1) 
a fost preluat prin 
O.U.G. nr.76/2010 

142.  
 
 
Art. 302  
Pragurile valorice prevăzute 

la art. 9 lit. c) şi c1), art. 51 alin. 
(1) lit. c), art. 55 alin. (2), art. 57 
alin. (2), art. 223 alin. (2), art. 
227 alin. (1) şi art. 28712 alin. (2) 
se pot modifica prin hotărâre a 
Guvernului, dacă această 
modificare este determinată de 
necesitatea respectării obligaţiilor 
asumate la nivel european prin 
acordul privind achiziţiile publice 
încheiat în cadrul Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului. 

120. La articolul 302 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Art. 302  
Pragurile valorice prevăzute 

la art. 9 lit. c) şi c1), art. 51 alin. 
(1) lit. c), art. 55 alin. (2), art. 57 
alin. (2), art. 223 alin. (2), art. 
227 alin. (1) şi art. 28712 alin. (2) 
se pot modifica prin hotărâre a 
Guvernului, dacă această 
modificare este determinată de 
necesitatea respectării obligaţiilor 
asumate la nivel european prin 
acordul privind achiziţiile publice 
încheiat în cadrul Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului. 

 

 
 
 
Art.302 – se elimină 

Art.302 a fost 
preluat prin O.U.G. 
nr.76/2010 

143.  
 
 
 
Art. III din O.U.G. 

121. La articolul 305, după 
litera i) se introduce o nouă 
literă, litera j) care va avea 
următorul cuprins: 

Art. 305 lit. j) 

 
 
 
 
Art. 305 lit. j) - se 

Alineatul (3) al 
art.5 din 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
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nr.76/20010- La data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se abrogă art.5 alin. (3)  
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2007 privind 
măsurile pentru combaterea 
întârzierii executării obligaţiilor de 
plată rezultate din contracte 
comerciale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
738 din 31 octombrie 2007, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
118/2008. 

 

j) alineatul (3) al art.5 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2007 privind 
măsurile pentru combaterea 
întârzierii executării obligaţiilor de 
plată rezultate din contracte 
comerciale; 

elimină nr.119/2007 a fost 
abrogat la data 
intrării în vigoare a 
O.U.G. 
nr.76/2010. 

144.  
 
Anexa nr.2 B 

122. Anexa 2 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Anexa nr.2 B 

 
 
Anexa nr.2 B – se elimină 

Anexa nr.2 B a 
fost preluată prin 
O.U.G. 
nr.76/2010. 
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