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 COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 DOMNULUI PREȘEDINTE HALICI NICUȘOR 

 

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

modificarea Legii nr.101 din 19 mai 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 raport de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

      

 

 

PREȘEDINTE, 
 

IULIAN IANCU 
 
 
 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T  PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 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.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, , Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.101 din 19 mai 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, 
transmis cu adresa nr. P.L.x. 388 din 18 septembrie 2019, înregistrată la comisie 
sub nr.4c-3/319 din 19 septembrie 2019. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.339 din 24.04.2018, avizează favorabil 
propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
 Guvernul României, cu punctul de vedere nr.892/11.06.2019, nu susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în condițiile art. 75 alin. (2) 
teza a III-a din Constituția României, republicată, a adoptat proiectul de Lege în 
data de 16 septembrie 2019. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în ședința 
din 1 octombrie 2019, a avizat negative proiectul de Lege. 
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 Comisia pentru muncă și protecție socială, în ședința din 2 octombrie 2019, 
a avizat negative proiectul de Lege. 
 Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în ședința din 8 
octombrie 2019, a avizat negative proiectul de Lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.101/2016. Intervenţiile preconizate au drept scop accelerarea şi fluidizarea 
procesului în materia atribuirii contractelor ce fac obiectul legii mai sus 
menţionate, având în vedere modificarea atât a termenelor de contestare şi 
soluţionare a contestaţiilor de către Consiliul National de Soluţionare a 
Contestaţiilor, cât şi a termenelor în faţa instanţelor de judecată. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de Lege 
în ședința din 02 iunie 2019 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 
proiectului de Lege, deoarece dispozițiile proiectului de Lege nu sunt armonizate 
cu legislația europeană în domeniul remediilor și căilor de atac în material 
achizițiilor publice, nu sunt corelate cu celelalte prevederi ale actului normativ și 
sunt de natură a aduce atingere drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, 
putând delanșa o procedură de infringement împotriva României. 
  La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 deputați 
membri ai comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au participat, în calitate de 
invitați, reprezentanți din partea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și 
Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 


