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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.126/2022 privind ajustarea 

preţurilor contractelor de achiziţie publică de produse/servicii, ale contractelor 

sectoriale şi a acordurilor-cadru atribuite în domeniile apărării şi securităţii, 

transmis pentru dezbatere în fond, în procedură de urgență, Comisei pentru buget, 

finanţe şi bănci, Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu adresa 

PL-x nr. 650 din 19 octombrie 2022. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 
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RAPORT PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.126/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 

publică de produse/servicii, ale contractelor sectoriale şi a acordurilor-cadru 

atribuite în domeniile apărării şi securităţii 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în 

procedură de urgență,   cu proiectul de Lege pentru modificarea art. 31, alin.(1) din 

Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, transmis cu adresa PLx nr. 650 din 

19 octombrie 2022 Comisei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru industrii și 

servicii, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal necesar 

pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţie publică de produse/servicii cu 

specific militar, inclusiv a acordurilor cadru atribuite în domeniile apărării şi 

securităţii. Ajustarea se aplică exclusiv restului de furnizat/prestat existent la data 

intrării în vigoare a actului normativ şi se realizează la fiecare solicitare de plată, pe 

întreaga durată a derulării contractelor şi acordurilor cadru atribuire în domeniul 

apărării şi securităţii, până la furnizarea/prestarea integrală şi recepţionarea 

produselor/serviciilor achiziţionate, ca urmare a unei solicitări din partea 

contractantului.  

Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, şi 

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

Deputaților este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, conform adresei nr. 1037 din 14 

septembrie 2022. 



 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 5 decembrie 2022. La lucrările 

Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, la 

dezbateri au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerului Apărării 

Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, 

Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și 

Serviciului de Protecție și Pază. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.126/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 

publică de produse/servicii, ale contractelor sectoriale şi a acordurilor-cadru 

atribuite în domeniile apărării şi securităţii - PLx 650/2022, cu amendamentele 

admise din anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Viorel SALAN 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 



 

Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.126/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de 

achiziţie publică de produse/servicii, ale contractelor sectoriale şi a acordurilor-cadru atribuite în domeniile apărării şi securităţii 

 - PLx 650/2022 -  

 
 

Nr.crt. 
Text în vigoare OUG 126/2022 

intergal 
Text adoptat de Senat 

 

Amendamente 

 

Motivare 

  

LEGE 

pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 126/2022 

privind ajustarea prețurilor 

contractelor de achiziție publică de 

produse/servicii, ale contractelor 

sectoriale și ale acordurilor-cadru 

atribuite în domeniile apărării și 

securității 

Nemodificat 

 

  

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 126 din 

21 septembrie 2022 privind ajustarea 

prețurilor contractelor de achiziție 

publică de produse/servicii, ale 

contractelor sectoriale și ale 

acordurilor-cadru atribuite în 

domeniile apărării și securității, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.928 din 22 

septembrie 2022. 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 126 din 

21 septembrie 2022 privind ajustarea 

prețurilor contractelor de achiziție 

publică de produse/servicii, ale 

contractelor sectoriale și ale 

acordurilor-cadru atribuite în 

domeniile apărării și securității, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.928 din 22 

septembrie 2022, cu următoarele 

modificări și completări: 

 

Tehnică legislativă 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

nr. 126 din 21 septembrie 2022 

privind ajustarea preţurilor 

contractelor de achiziţie publică 

de produse/servicii, ale 

contractelor sectoriale şi ale 

Nemodificat 

 

Nemodificat 

 



 

acordurilor-cadru atribuite în 

domeniile apărării şi securităţii 

 

Art. 1 

 

 

 

(1) Preţul contractelor de achiziţie 

publică de produse/servicii, 

inclusiv al acordurilor-cadru 

atribuite în domeniile apărării şi 

securităţii, finanţate, integral sau 

parţial, din fondurile publice 

prevăzute la art. 1 alin. (2) din 

Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, sau din 

fondurile proprii ale 

autorităţilor/entităţilor contractante 

prevăzute la art. 3 pct. 4 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 114/2011 privind atribuirea 

anumitor contracte de achiziţii 

publice în domeniile apărării şi 

securităţii, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea 

nr. 195/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, aflate în 

derulare la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă, se 

ajustează, în condiţiile prezentei 

ordonanţe de urgenţă, pentru a ţine 

seama de orice creştere a costurilor 

pe baza cărora s-a fundamentat 

preţul contractelor. 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

1. La articolul 1, alineatul (1) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

„Art. 1. - (1) Preţul contractelor de 

achiziţie publică de produse/servicii 

cu specific militar, inclusiv al 

acordurilor-cadru atribuite în 

domeniile apărării şi securităţii, 

finanţate, integral sau parţial, din 

fondurile publice prevăzute la art. 1 

alin. (2) din Legea nr. 500/2002 

privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, sau din fondurile proprii 

ale autorităţilor/entităţilor 

contractante prevăzute la art. 3 pct. 4 

din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 114/2011 privind 

atribuirea anumitor contracte de 

achiziţii publice în domeniile apărării 

şi securităţii, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 

195/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, aflate în 

derulare la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă, se 

ajustează, în condiţiile prezentei 

ordonanţe de urgenţă, pentru a ţine 

seama de orice creştere a costurilor 

pe baza cărora s-a fundamentat preţul 

contractelor.” 

 

2. La articolul 1, după alineatul (1) 

se introduce un nou alineat, 

alineatul (11), cu următorul 

cuprins: 

Modificarea si completarea 

actului normativ este 

necesara pentru claritatea 

reglementării în sensul 

corelării prevederilor art. 1 

cu cele ale art 3 care are in 

vedere de fapt ajustarea 

pretului contractelor de 

achizitie publică/ 

acordurilor-cadru ce au ca 

obiect exclusiv produse 

militare si servicii în 

legătură cu acestea. 

Proiectul de act normativ 

transmis pe circuitul de 

avizare includea în cuprinsul 

alin. (1) al art. 1 sintagma 

”cu  specific militar”, 

sintagmă care nu se mai 

regăsește în forma publicată 

în Monitorul Oficial. 

Propunerea de amendare are 

drept scop îndreptarea 

acestei erori materiale și 

definirea clară a obiectului 

de reglementare al actului 

normativ, în sensul că acesta 

vizează doar ajustarea 

prețului 

contractelor/acordurilor-

cadru de furnizare 

produse/servicii militare, nu 

și produse/servicii sensibile 

care la rândul lor sunt 

achiziționate în baza art 54 

din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 114/2011, cu 

https://idrept.ro/00057056.htm
https://idrept.ro/00145053.htm
https://idrept.ro/00151988.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică 

contractelor de achiziţie publică şi 

acordurilor-cadru atribuite în 

domeniile apărării şi securităţii 

aflate în derulare la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, încheiate conform 

prevederilor art. 54 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului 

nr. 114/2011, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr. 195/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi 

conform procedurilor specifice 

aprobate în baza prevederilor art. 

20 alin. (3) din actul normativ mai 

sus menţionat, indiferent de durata 

de execuţie a acestora, şi în 

cuprinsul cărora: 

 

a)a fost prevăzută clauza că preţul 

este fix şi ferm pe toată perioada 

contractului; sau 

 

”(11) – În sensul alin. (1), prin 

produse/servicii cu specific militar 

se înțeleg produsele militare astfel 

cum sunt definite la art. 3 pct. 29 

din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 114/2011 aprobată 

cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 195/2012, cu modificările 

şi completările ulterioare, respectiv 

serviciile legate în mod direct de 

acestea.” 

 

3. La articolul 1, partea 

introductivă a alineatului (2) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Prevederile alin. (1) se aplică 

contractelor de achiziţie publică şi 

acordurilor-cadru prevăzute la alin. 

(1), aflate în derulare la data intrării 

în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, încheiate conform 

prevederilor art. 54 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, 

aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 195/2012, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, precum şi conform 

procedurilor specifice aprobate în 

baza prevederilor art. 20 alin. (3) din 

actul normativ mai sus menţionat, 

indiferent de durata de execuţie a 

acestora, şi în cuprinsul cărora:” 

 

 

 

a) Nemodificat 

 

modificările și completările 

ulterioare. 

Conform notei de 

fundamentare aferente 

proiectului de act normativ 

supus avizării, devenit 

ulterior Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 

126/2022, impactul 

financiar luat în calcul a 

privit în mod exclusiv 

”cheltuielile pentru 

înzestrarea de tehnică 

militară”, prin urmare doar 

produsele militare și 

serviciile aferente. 

În lipsa aprobării 

propunerilor de 

modificare/completare, se 

poate interpreta că 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 126/2022 se 

aplică și 

produselor/serviciilor 

sensibile, ceea ce este de 

natură a genera un impact 

financiar semnificativ care 

ar trebui suportat de la 

bugetul de stat și care nu a 

fost avut în vedere la 

momentul elaborării și 

adoptării ordonanței. 

În condițiile presiunii uriașe 

actuale asupra deficitului 

bugetului de stat, se impune 

adoptarea acestor modificări 

și completări la Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 

126/2022.    

https://idrept.ro/00145053.htm
https://idrept.ro/00151988.htm


 

 

b)nu au fost prevăzute clauze de 

revizuire cu privire la preţ; sau 

 

c)au fost prevăzute clauze de 

revizuire cu privire la preţ pe baza 

cursului de schimb leu/euro sau 

leu/dolar. 

 

3) Ajustarea prevăzută la alin. (1) 

se aplică şi contractelor încheiate 

în urma procedurilor de atribuire 

aflate în derulare la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, dacă semnarea sau 

intrarea în vigoare a acestora se 

realizează până la împlinirea 

termenului prevăzut la art. 4 alin. 

(1). 

 

(4) Ajustarea prevăzută la alin. (1) 

nu se aplică contractelor de 

achiziţie publică/contractelor 

sectoriale/acordurilor-cadru 

atribuite în domeniile apărării şi 

securităţii, aflate în derulare la data 

intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, încheiate 

potrivit prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, 

aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 

195/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, care intră 

sub incidenţa Ordonanţei 

Guvernului nr. 15/2021 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare pentru ajustarea preţurilor 

contractelor de achiziţie publică, 

 

 

b) Nemodificat 

 

 

c) Nemodificat 

 

 

 

 



 

aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 

281/2021, respectiv potrivit 

prevederilor art. III alin. (1) şi (2) 

din Legea nr. 281/2021 pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 15/2021 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal-bugetare, cu 

modificările ulterioare, completată 

cu Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 47/2022 privind 

ajustarea preţurilor contractelor de 

achiziţie publică/contractelor 

sectoriale/contractelor de 

concesiune/acordurilor-cadru. 

 

 

 

Articolul 2 

(1)  Ajustarea stabilită conform 

prevederilor prezentei ordonanţe 

de urgenţă se realizează exclusiv 

pentru diferenţa de produse/servicii 

în domeniile apărării şi securităţii 

rămasă de furnizat/prestat conform 

clauzelor contractuale la data 

intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, ca urmare a 

unei solicitări din partea 

furnizorului/prestatorului. 

 

(2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) 

se aplică în urma fiecărei solicitări 

de plată, începând cu data semnării 

actelor de recepţie, pe întreaga 

perioadă de derulare a 

Nemodificat 

 

Articolul 2 

4. La articolul 2, alineatul (1) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 2. - (1) Ajustarea stabilită 

conform prevederilor prezentei 

ordonanţe de urgenţă se realizează 

exclusiv pentru diferenţa de 

produse/servicii, astfel cum sunt 

prevăzute la art. 1 alin. (1) rămasă 

de furnizat/prestat conform clauzelor 

contractuale la data intrării în vigoare 

a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca 

urmare a unei solicitări din partea 

furnizorului/prestatorului.” 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 



 

contractului/acordului-cadru. 

(3) În vederea ajustării valorii 

solicitării de plată potrivit alin. (1), 

pentru contractele/acordurile-cadru 

prevăzute la art. 1, se utilizează 

următoarea formulă de actualizare 

a preţurilor: 

Pc = P0 x Pin
i=0 (ippii /100) 

unde: 

a) Pc: preţul corectat; 

b) P0: preţul unitar stabilit la 

încheierea contractului/acordului-

cadru - pentru toate contractele 

subsecvente încheiate în baza 

acestuia; 

c) ippii - indicele preţurilor 

producţiei industriale pe total 

(piaţa internă şi piaţa externă)- pe 

secţiuni şi diviziuni CAEN aferent 

lunii "i", conform raportărilor 

Institutului Naţional de Statistică 

asupra evoluţiei costurilor 

producţiei industriale pe total piaţa 

internă şi piaţa externă; 

d) n - luna precedentă lunii 

anterioare efectuării recepţiei. 

(4) Preţul corectat se calculează în 

luna semnării actelor de recepţie, 

dar nu mai târziu de luna care 

conţine data-limită prevăzută 

pentru furnizare/prestare, pe baza 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 



 

ultimelor raportări disponibile de 

la Institutul Naţional de Statistică - 

ultima raportare cuprinde evoluţia 

preţurilor producţiei industriale 

aferente lunii premergătoare celei 

precedente lunii semnării actelor 

de recepţie. 

(5) Preţul corectat se calculează de 

la data de referinţă pentru ajustarea 

valorii solicitării de plată 

considerată a fi data semnării 

contractului/acordului-cadru, luând 

în calcul toţi indicii preţurilor 

producţiei industriale pe total piaţa 

internă şi piaţa externă - pe secţiuni 

şi diviziuni CAEN, începând cu 

raportarea aferentă lunii stabilirii 

preţul unitar convenit la încheierea 

contractului/acordului-cadru - 

pentru toate contractele 

subsecvente încheiate în baza 

acestuia. 

(6) Preţul corectat nu se calculează 

şi nu se aplică pentru livrările de 

produse/servicii aflate în întârziere 

şi care au avut ca dată de livrare 

conform documentelor 

contractuale o dată anterioară datei 

de intrare în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 

(7) Preţul corectat nu poate fi mai 

mic cu 50% şi nu poate depăşi cu 

mai mult de 50% valoarea preţului 

unitar stabilit la încheierea 

contractului/acordului-cadru - 

pentru toate contractele 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 



 

subsecvente încheiate în baza 

acestuia. 

 

 

 

Art. 3 

Încadrarea produselor/serviciilor 

care fac obiectul contractelor de 

achiziţie publică prevăzute la art. 1 

pe secţiuni şi diviziuni CAEN 

pentru determinarea indicilor 

preţurilor producţiei industriale 

folosiţi pentru calcularea preţului 

corectat de plată se face astfel: 

a) pentru produsele definite la 

punctele 1, 2, 3, 4, 13, 14 şi 15 din 

Lista de arme, muniţii şi material 

de război, adoptată de Consiliul 

Uniunii Europene prin Decizia nr. 

255/58 din 15 aprilie 1958, 

denumită în continuare Lista, - cod 

CAEN 25; 

b) pentru produsele definite la 

punctele 5, 11 şi 12 din Listă - cod 

CAEN 26; 

c) pentru produsele definite la 

punctele 6, 9 şi 10 din Listă - cod 

CAEN 30; 

d) pentru produsele definite la 

punctele 7 şi 8 din Listă - cod 

CAEN 20; 

e)pentru autovehiculele de 

transport rutier, remorci şi 

semiremorci - cod CAEN 29; 

f)pentru serviciile de mentenanţă a 

Nemodificat 

 

Nemodificat 

 

 



 

tehnicii militare - cod CAEN 33; 

g)pentru alte produse/servicii 

necuprinse anterior - cod CAEN 

32. 

 

Art. 4 

(1) În termen de 45 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, 

furnizorii/prestatorii pot transmite 

autorităţilor/entităţilor contractante 

o adresă prin care solicită ajustarea 

preţului produselor/serviciilor ce 

urmează a fi furnizate/prestate, 

pentru toate contractele/acordurile-

cadru prevăzute la art. 1 în care 

sunt parte, prin utilizarea formulei 

şi a celorlalte prevederi din 

prezenta ordonanţă de urgenţă, şi 

încheierea actelor adiţionale la 

contracte. 

(2)Autorităţile/Entităţile 

contractante care au înregistrat 

solicitările prevăzute la alin. (1), în 

termenul menţionat în cuprinsul 

acestuia, sunt obligate să iniţieze 

demersurile legale în vederea 

ajustării preţului contractelor de 

achiziţie publică/acordurilor-cadru 

prevăzute la art. 1, prin încheierea 

de acte adiţionale la acestea. 

(3) Actele adiţionale prevăzute la 

alin. (2) se încheie în termen de 45 

de zile de la data de primire a 

adreselor prevăzute la alin. (1) şi 

prevăd, în mod obligatoriu, 
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cantitatea de produse/servicii 

rămasă de furnizat la data intrării 

în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, determinată cantitativ şi 

valoric, documentele în baza 

cărora se determină diferenţa 

rămasă de furnizat care devin 

anexe la actul adiţional, formula 

prevăzută la art. 2 alin. (3), precum 

şi data de referinţă. 

(4) Netransmiterea de către 

furnizori/prestatori a adresei prin 

care solicită ajustarea valorii 

pentru diferenţa rămasă de 

furnizat/prestat la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, în termenul prevăzut la 

alin. (1), atrage decăderea acestora 

din dreptul de a beneficia de 

aplicarea prevederilor prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 

 

Art. 5 

(1) Prin derogare de la prevederile 

art. 47 alin. (9) şi (10) din Legea 

nr. 500/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, pe 

parcursul derulării contractelor de 

achiziţie publică/acordurilor-cadru, 

care intră sub incidenţa 

prevederilor prezentei ordonanţe 

de urgenţă, se autorizează 

ordonatorii principali de credite să 

efectueze virări de credite bugetare 

între capitole bugetare şi între 

programe, peste limitele prevăzute, 

pe tot parcursul fiecărui an, până la 

finalizarea şi recepţionarea 
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produselor/serviciilor, cu 

încadrarea în prevederile bugetare 

aprobate, în vederea finanţării 

cheltuielilor rezultate ca urmare a 

ajustării preţurilor contractelor de 

achiziţie publică/acordurilor-cadru 

potrivit art. 4. 

(2) În cazul în care nu se identifică 

creditele bugetare necesare pentru 

a se acoperi, în totalitate sau în 

parte, finanţarea cheltuielilor 

rezultate ca urmare a ajustării 

preţurilor contractelor de achiziţie 

publică/acordurilor-cadru potrivit 

art. 4 în decursul exerciţiului 

bugetar curent, se autorizează 

ordonatorii principali de credite să 

efectueze virări de credite bugetare 

pentru acoperirea sumelor restante 

în decurs de 8 luni de la efectuarea 

recepţiei. 

(3) În ipoteza incidenţei 

dispoziţiilor reglementate la alin. 

(2), termenul de plată va face 

obiectul încheierii unui act 

adiţional. 

(4) Achizitorul nu plăteşte 

penalităţi de întârziere în situaţia în 

care devin incidente prevederile 

alin. (2). 

 


