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                                                  A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

 
 

             În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a 

fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege  pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

(PLx367/2021), transmis cu adresa nr. PL-x 367 din  20 septembrie 2021, înregistrat 

sub nr. 4c-1/343 din 21 septembrie 2021.  

              Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege    

pentru modificarea şi completarea Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de 

atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum 

şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor, cu respectarea prevederilor art. 75 alin. (2) teza a III-a din 

Constituția României, republicată, în şedinţa din 14 septembrie 2021.  

               Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                               

Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 
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  Potrivit reglementărilor art. 62, art. 54 alin. (3) și art. 131 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 15 februarie 2022, desfășurată 

atât la sediul Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice 

pentru alți membri. 

                Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.101/2016. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează 

perfecţionarea sistemului căilor de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii 

publice de produse şi a contractelor publice de lucrări, respectiv consolidarea şi 

extinderea controlului ex ante pentru securizarea procedurilor de achiziţii, inclusiv 

a celor finanţate din fonduri europene, predictibilitatea duratei procedurilor de 

achiziţie publică, precum şi asigurarea judecării cu precădere a litigiilor în domeniul 

achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a 

fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene. 

  Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, punctul de vedere negativ al Guvernului, transmis cu 

adresa nr. 1590 din 20 august 2021, avizul favorabil al Consiliului Economic și 

Social, cu o observație, transmis cu adresa nr. 3730 din 05 mai 2021, precum și 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu 

adresa nr. 327  din 17 mai 2021. 
 

               În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi (1 vot împotrivă și o abținere), avizarea favorabilă a proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de 

atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor, în forma adoptată de Senat. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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