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                                                  A  V  I  Z 

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

privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile 

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

concesiunile de servicii precum şi pentru modificarea art. 25 alin. (l) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora 

 
 

 

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

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

reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru 

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

modificarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii       

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

modificarea art. 25 alin. (l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului    nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora                       

(PLx 499/2021), transmis cu adresa nr. PL-x 499 din 18 octombrie 2021, înregistrat sub 

nr. 4c-1/388 din  19 octombrie 2021.  

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

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

modificarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii       

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

modificarea art. 25 alin. (l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu 
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respectarea prevederilor art. 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată, în 

şedinţa din 11 octombrie 2021.    

               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 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 6 septembrie 2022. 

                Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare crearea unui cadru normativ 

mai clar şi favorabil pentru adoptarea unor măsuri practice ce vor conduce la creşterea 

performanţei autorităţilor publice locale în administrarea şi organizarea investiţiilor şi 

obiectivelor de interes local, în vederea transpunerii prevederilor comunitare în legislaţia 

naţională. 

  Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive, amendamentele depuse la Comisie de către doamna deputat Cristina Trăilă, 

respectiv, domnul deputat Radu Marin Moisin, avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu adresa nr. 632 din 3 august 2021, precum 

și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, transmis cu adresa nr. 5420 din       

20 iulie 2021.  

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

avizarea favorabilă a proiectului de Lege proiectul de Lege pentru modificarea şi 

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

99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii precum şi pentru modificarea art. 25 

alin. (l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu amendamente 

respinse, 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 RESPINSE: 
 

 

 

Nr. 

crt. 

Text existent în Legea            

nr. 98/2016 
Text adoptat de Senat Amendament respins/autor Motivarea 

susținerii/motivarea 

respingerii 

Cameră 

Decizională 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

- 

I.3. La articolul 9, alineatul (1) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

(1) Pentru contractele de achiziție 

publică de lucrări sau de servicii 

al căror obiect vizează realizarea 

obiectivelor de investiții publice 

noi sau a lucrărilor de intervenție 

asupra celor existente, autoritatea 

contractantă alege procedura de 

atribuire în funcție de următoarele 

considerente: 

a) valoarea estimată a contractului 

având ca obiect prestare a 

serviciilor de elaborare a studiului 

de fezabilitate pentru fiecare 

obiectiv de investiții în parte, dacă 

contractul prevede o clauză 

privind cedarea drepturilor 

patrimoniale de autor; 

b) valoarea estimată a contractului 

având ca obiect prestarea 

serviciilor de proiectare tehnică și 

asistență din partea proiectantului 

pentru fiecare obiectiv de 

investiții în parte cumulată cu cea 

a lucrărilor aferente obiectivului 

de investiții, dacă acestea fac 

Se abrogă.  

 

 

 

 

Autori: Cristina Trăilă – PNL 

           Radu Moisin – PNL 

 

Motivarea susținerii: 

acceptăm observația 

ANAP, păstrarea unei 

formulări cu caracter 

general în lege poate fi 

suficientă; 

 

Motivarea 

respingerii: prin vot. 
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Deputaților 



 4 

obiectul aceluiași contract de 

achiziție publică de lucrări; 

c) valoarea estimată a contractului 

având ca obiect prestarea 

serviciilor de proiectare tehnică și 

asistență din partea proiectantului 

pentru fiecare obiectiv de 

investiții în parte, separată de 

valoarea estimată a contractului 

având ca obiect execuția lucrărilor 

aferente obiectivului de investiții, 

dacă se atribuie contracte distincte 

de servicii de proiectare tehnică și 

asistență din partea proiectantului, 

respectiv de lucrări; 

d) pentru serviciile specifice 

aferente unei lucrări cum ar fi 

verificare proiecte, expertiză, 

audit energetic, studiu de impact 

asupra mediului, scenariu la 

incendiu, consultanță, asistență 

tehnică și altele, care necesită 

specialiști certificați/atestați 

pentru realizarea acestora, se va 

stabili valoarea estimată a fiecărui 

serviciu pentru fiecare obiectiv de 

investiții în parte și în funcție de 

valoarea obținută, pentru fiecare 

serviciu, se va stabili modalitatea 

de achiziție corespunzătoare. 

 

2.  

 

 

- 

I.8. La  articolul 224 alineat (1) 

după litera 1) se introduce o nouă 

literă m) cu următorul cuprins: 

m) încălcarea prevederilor art. 

218 alin. (1). 

 

I.8. La  articolul 224 alineat (1) 

după litera 1) se introduce o nouă 

literă m) cu următorul cuprins: 

m) încălcarea prevederilor art. 

218 alin. (1) și (3). 
 

 

Motivarea susținerii: 

tehnică legislativă, 

conform observației 

ANAP, dar este 

necesară și 

completarea alin. (3) 
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Autori: Cristina Trăilă – PNL 

           Radu Moisin – PNL 

 

al art. 218 pentru ca 

noile dispoziții legale 

să producă efecte 

directe, amendament 

care va fi dezvoltat la 

pc. 4 marginal. 
 

Motivarea 

respingerii: prin vot. 

 

3. Art. 218 alin. (3): 

Atunci când un subcontractant 

îşi exprimă opţiunea de a fi 

plătit direct, autoritatea 

contractantă are obligaţia de a 

stabili în cadrul contractului de 

achiziţie publică clauze 

contractuale obligatorii ce 

prevăd transferul de drept al 

obligaţiilor de plată către 

subcontractant/subcontractanţi 

pentru partea/părţile din 

contract aferentă/aferente 

acestuia/acestora, în 

momentul în care a fost 

confirmată îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin 

contractul de subcontractare, 

în conformitate cu prevederile 

alin. (2). 

 

 

 

- 

Art. 218 alin. (3) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

Atunci când un subcontractant îşi 

exprimă opţiunea de a fi plătit 

direct, autoritatea contractantă are 

obligaţia de a stabili în cadrul 

contractului de achiziţie publică 

clauze contractuale obligatorii ce 

prevăd transferul de drept al 

obligaţiilor de plată către 

subcontractant/subcontractanţi 

pentru partea/părţile din contract 

aferentă/aferente 

acestuia/acestora. Obligația de 

plată se execută către 

subcontractant/subcontractanți 

de către autoritatea 

contractantă în momentul în 

care a fost confirmată 

îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin contractul de 

subcontractare, în conformitate 

cu prevederile alin. (2). 

 
 

Autori: Cristina Trăilă – PNL 

            Radu Moisin – PNL 
 

Motivarea susținerii: 

Pentru a garanta în 

mod efectiv efectuarea 

plăților către 

subcontractanți. 

 

Motivarea 

respingerii: prin vot 
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