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pentru modificarea şi completarea art. 41 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Articolul 41 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, se modifică şi se
completează după cum urmează:
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„Art. 41. – (1) Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de
vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către
autoritatea contractantă şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de
către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

(2) Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul din propunerea
financiară în lei. În cazul contractelor a căror durată de îndeplinire este mai
mică sau egală cu 12 luni, preţul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire
a contractului de achiziţie publică.

(3) În cazul contractelor a căror durată de îndeplinire este mai
mare de 12 luni, părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii
contractului, de a conveni modificarea clauzelor privind preţul acestuia,
pentru restul rămas de îndeplinit, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei
unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Formula de
actualizare a preţului contractului, aplicată pentru a asigura protecţia
împotriva inflaţiei, nu trebuie să conducă la depăşirea preţului exprimat în
euro la data depunerii ofertei.

(4) Depăşirea termenelor contractuale nu poate fi invocată ca
motiv de actualizare a preţului contractului.

(5) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul contractelor de
achiziţie publică finanţate prin programe ale Uniunii Europene sau de către
organismele financiare internaţionale şi în cazul contractelor a căror
cofinanţare este asigurată de către acestea.”

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 iunie 2003,
cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2) din Constituţia
României.

p. PREŞEDINTELE  SENATULUI

Doru  Ioan  Tărăcilă



3

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din
9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2)
din Constituţia României.

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Valer  Dorneanu

Bucureşti, 30 septembrie 2003
Nr. 386
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