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                                                  A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 

 Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum 

şi a 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 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de 

urgență, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii             

nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a 

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 (PLx 342/2022), 

transmis cu adresa nr. PL-x 342 din 14 iunie 2022, înregistrat sub nr. 4c-1/308 din                  

15 iunie 2022.  

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

modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 

99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii       nr. 100/2016 privind concesiunile de 

lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a 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. 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată, în 

şedinţa din 8 iunie 2022.  
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               Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 

alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

  Potrivit reglementărilor art. 62, art. 54 alin. (2) teza I și ale art. 1311 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  

membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din                

20 iunie 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 

unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice, respectiv Legea nr. 98/2016, Legea 

nr. 99/2016, şi Legea nr. 100/2016, în vederea corelării legislaţiei primare cu cea secundară 

din acest domeniu. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative vizează mărirea 

pragurilor privind valoarea achiziţiilor directe, reducerea termenelor de evaluare a 

ofertelor, astfel încât procedurile să fie finalizate într-un termen rezonabil, precum şi 

limitarea susţinerii terţului în procedura simplificată. 

  Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive, amendamentele depuse la Comisie de către doamnele și domnii deputați: 

Cristina Burciu, Maria Stoian, Sorin Năcuță, Valentin Făgărășian și Gabriel 

Avrămescu, punctul de vedere al Consiliului Concurenței, transmis cu adresa                    

nr. RG/5920 din 8 iunie 2022,  avizul negativ al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa 

nr. 555 din 17 mai 2022, precum și avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social, 

transmis cu adresa nr. 2575 din 3 mai 2022. 

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

(2 abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale, Legii       nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile 

de servicii, precum şi a 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 amendamente 

admise, care sunt redate în anexa ce face parte integrantă din prezentul aviz.  
 

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

categoria legilor ordinare. 

 
 

      PREŞEDINTE                                     SECRETAR                    
  

     Costel Neculai DUNAVA                                                     Bogdan-Alin STOICA                                                  

 

 
                                                                                                                   Consilier parlamentar 

Alina Cristina HODIVOIANU 



ANEXĂ 
 

 

AMENDAMENTE ADMISE: 

 
 

 

Nr. 

crt. 

FORMA ADOPTATĂ DE SENAT AMENDAMENTE  MOTIVAȚIE/ 

OBSERVAȚII 

1. Art I, pct. 2 - Art.7, alin.(7) In cazul achiziţiei directe, 

autoritatea contractantă: 

 
 

a) are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la 

dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o 

secţiune dedicată a web-site-ului propriu sau al 

SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor 

sau a lucrărilor care urmează a fi achiziţionate, pentru 

achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 

200.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 

560.000 lei pentru lucrări; 

b) are obligaţia de a consulta minimum trei operatori 

economici pentru achiziţiile a căror valoare estimată 

este mai mare de 140.000 lei pentru produse şi 

servicii, respectiv 300.000 lei pentru lucrări, dar mai 

mică sau egală cu valoarea menţionată la lit.a); dacă 

în urma consultării autoritatea contractantă primeşte 

doar o ofertă valabilă din punct de vedere al cerinţelor 

solicitate, achiziţia poate fi realizată; 

c) are dreptul de a achiziţiona pe baza unei singure 

oferte dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai 

mică sau egală cu 140.000 lei pentru produse şi 

servicii, respectiv 300.000 lei pentru lucrări; 

d) are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului 

legal, fară acceptarea prealabilă a unei oferte, dacă 

valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de 9.000 

lei. 

 

La art I, pct.2, alin (7) al art. 7  se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 
 

a) are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la 

dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune 

dedicată a web-site-ului propriu sau al SEAP, însoţit de 

descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care 

urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror valoare 

estimată este mai mare de 200.000 lei, fara TVA, pentru 

produse şi servicii, respectiv 560.000 lei, fara TVA pentru 

lucrări; 

b) are obligaţia de a consulta minimum trei operatori 

economici pentru achiziţiile a căror valoare estimată este 

mai mare de 140.000 lei, fara TVA,  pentru produse şi 

servicii, respectiv 300.000 lei, fara TVA, pentru lucrări, 

dar mai mică sau egală cu valoarea menţionată la lit.a); dacă 

în urma consultării autoritatea contractantă primeşte doar o 

ofertă valabilă din punct de vedere al cerinţelor solicitate, 

achiziţia poate fi realizată; 

c) are dreptul de a achiziţiona pe baza unei singure oferte dacă 

valoarea estimată a achiziţiei este mai mică sau egală cu 

140.000 lei, fara TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 

300.000 lei, fara TVA, pentru lucrări; 

d) are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, 

fară acceptarea prealabilă a unei oferte, dacă valoarea 

estimată a achiziţiei este mai mică de 9.000 lei, fara TVA. 

 

Autorul amendamentului: 
Sorin NĂCUȚĂ – deputat PNL 

Cristina BURCIU –deputat PNL 

Valentin FĂGĂRĂȘIAN –deputat PNL 

Maria STOIAN – deputat PNL 

Gabriel AVRĂMESCU –deputat PNL 
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2. Art II, pct.3 - Art.12, alin.(7)  

 
 

a) are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la 

dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o 

secţiune dedicată a web-site-ului propriu sau a 

SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor 

sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate, pentru 

achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 

200.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 

560.000 lei pentru lucrări; 
b) are obligaţia de a consulta minimum trei operatori 

economici pentru achiziţiile a căror valoare estimată 
este mai mare de 140.000 lei pentru produse şi 
servicii, respectiv 300.000 lei pentru lucrări, dar mai 
mică sau egală cu valoarea menţionată la lit.a); dacă 
în urma consultării autoritatea contractantă primeşte 
doar o ofertă valabilă din punct de vedere al 
cerinţelor solicitate, achiziţia poate fi realizată; 

c) are dreptul de a achiziţiona pe baza unei singure 
oferte dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai 
mică sau egală cu 140.000 lei pentru produse şi 
servicii, respectiv 300.000 lei pentru lucrări; 

d) are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului 
legal, fară acceptarea prealabilă a unei oferte, dacă 
valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de 9.000 
lei. 

 

 

La Art II, pct.3, alin (7) al art. 12  se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 
 

a) are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la 

dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o 

secţiune dedicată a web-site-ului propriu sau a SEAP, 

însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor 

care urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror 

valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fara TVA, 

pentru produse şi servicii, respectiv 560.000 lei, fara TVA, 

pentru lucrări; 

b) are obligaţia de a consulta minimum trei operatori 

economici pentru achiziţiile a căror valoare estimată este 

mai mare de 140.000 lei, fara TVA, pentru produse şi 

servicii, respectiv 300.000 lei, fara TVA, pentru lucrări, 

dar mai mică sau egală cu valoarea menţionată la lit.a); 

dacă în urma consultării autoritatea contractantă primeşte 

doar o ofertă valabilă din punct de vedere al cerinţelor 

solicitate, achiziţia poate fi realizată; 

c) are dreptul de a achiziţiona pe baza unei singure oferte dacă 

valoarea estimată a achiziţiei este mai mică sau egală cu 

140.000 lei, fara TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 

300.000 lei, fara TVA, pentru lucrări; 

d) are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, 

fară acceptarea prealabilă a unei oferte, dacă valoarea 

estimată a achiziţiei este mai mică de 9.000 lei, fara TVA. 

 

 

 
Autorul amendamentului: 

Sorin NĂCUȚĂ – deputat PNL 

Cristina BURCIU –deputat PNL 

Valentin FĂGĂRĂȘIAN –deputat PNL 

Maria STOIAN – deputat PNL 

Gabriel AVRĂMESCU –deputat PNL  

 

 

 

 

 
 


