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Începând cu data de 26 mai 2016 a

intrat în vigoare, alãturi de alte trei

legi importante în domeniul achizi-

þiilor publice ºi concesiunilor1, Legea

nr. 101/2016 privind remediile ºi cãile

de atac în materie de atribuire a con-

tractelor de achiziþie publicã ºi a con-

tractelor de concesiune ºi pentru orga-

nizarea ºi funcþionarea Consiliului Na-

þional de Soluþionare a Contestaþiilor2 .

Deºi preia, în cea mai mare parte,

dispoziþiile legislaþiei anterioare, Le-

gea nr. 101/2016 aduce câteva ele-

mente de noutate importante atât

pentru operatorii economici, cât ºi

pentru autoritãþile contractante, no-

utãþi pe care le vom prezenta, în sin-

tezã, în continuare3.

1. Notificarea prealabilã
obligatorie

- Scop declarat: încercare de solu-

þionare amiabilã a diferendelor prin

care se solicitã autoritãþii contrac-

tante reexaminarea unui act în sen-

sul revocãrii sau modificãrii acestuia;

- Efect negativ previzibil: prelungi-

rea duratei de soluþionare a litigiilor

aferente atribuirii contractelor;

- Sancþiune lipsã notificare: inad-

misibilitatea contestaþiei;

- Notificarea împiedicã semnarea

contractului;
- Procedurã efectivã: notificarea

prin care se sesizeazã eventualele
nereguli se transmite autoritãþii în
termen de 10 sau 5 zile (în funcþie
de valoarea estimatã a contractului)
de la data la care s-a luat la cunoºtin-
þã de nereguli; în 3 zile autoritatea
contractantã anunþã dacã intenþio-
neazã sã adopte mãsuri de remedie-

re ºi are la dispoziþie 7 zile sã le
implementeze ºi sã le comunice;

- Contestaþia se depune în 10 sau 5
zile, atât la autoritatea contractantã,
cât ºi Consiliu/instanþã, sub sacþiu-
nea respingerii acesteia ca tardivã,
începând cu ziua urmãtoare datei la
care: autoritatea a precizat cã nu
înþelege sã adopte mãsuri de reme-
diere; a expirat termenul de 3 zile
fãrã ca autoritatea sã îºi exprime po-
ziþia; a expirat termenul de 7 zile în
care autoritatea trebuia sã adopte
mãsurile de remediere;

- Mãsurile de remediere adoptate
pot fi contestate direct de orice per-
soanã interesatã, fãrã a se parcurge
încã o datã procedura prealabilã.

2. Soluþionarea
contestaþiilor pe cale
administrativ-
jurisdicþionalã - de cãtre
Consiliul Naþional de
Soluþionare a
Contestaþiilor (CNSC)

- Oricare dintre membrii unei aso-

cieri poate formula orice cale de
atac;

- Autoritatea contractantã transmi-
te din oficiu punctul de vedere asu-
pra contestaþiei, precum ºi dosarul
achiziþiei în 5 zile lucrãtoare de la
primirea contestaþiei;

- Nedepunerea punctului de ve-
dere în termen atrage decãderea
autoritãþii din dreptul de a mai pro-
pune probe/invoca excepþii, cu ex-
cepþia celor de ordine publicã;

- Cererile de intervenþie la contes-
taþie se depun în termen de 10 zile
de la data la care autoritatea a infor-
mat operatorii economici despre
contestaþie;

- Repartizarea ºi conexarea contes-
taþiilor: un complet soluþioneazã
contestaþiile depuse înainte de des-
chiderea ofertelor, un alt complet
contestaþiile aferente evaluãrii ofer-
telor; contestaþiile depuse la CNSC
se conexeazã la contestaþiile depuse
la instanþã. În cazul în care acelaºi
contestator depune contestaþie atât
la Consiliu, cât ºi la instanþa de jude-

catã, se prezumã cã renunþã la calea
administrativ-jurisdicþionalã;

- Caracterul confidenþial al docu-
mentelor decalarate ca atare de cã-

tre ofertanþi trebuie demon-
strat prin orice

mijloace de probã;
- În cazul în care
CNSC dispune
modificarea/eli-
minarea unor
specificaþii teh-

nice, autoritatea
contractantã are

obligaþia de a anula
procedura de atribuire

doar dacã nu poate lua nicio
altã mãsurã de remediere sau dacã
mãsura ar afecta principiile;

- Autoritatea are dreptul de a sus-
penda ducerea la îndeplinire a deci-
ziei ºi/sau procedura de atribuire
pânã la comunicarea de cãtre in-
stanþã a hotãrârii de soluþionare a
plângerii împotriva respectivei
decizii.

3. Soluþionarea

contestaþiilor pe cale

judiciarã

- Sunt aplicabile aceleaºi dispoziþii
privind depunerea obligatorie a no-
tificãrii;

- Competenþa de soluþionare a
contestaþiei aparþine tribunalului de
la sediul autoritãþii contractante,
secþia de contencios administrativ ºi
fiscal;

- Instanþa poate dispune, la cerere,
suspendarea procedurii de atribuire,
condiþionat de depunerea unei cau-
þiuni;

- Sub sancþiunea nulitãþii absolu-
te, contractul poate fi încheiat nu-
mai dupã comunicarea hotãrârii in-
stanþei ºi, în orice caz, numai dupã
expirarea termenului legal de
aºteptare;

- Întâmpinarea este obligatorie ºi
se depune în termen de 3 zile lucrã-
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câteva elemente de
noutate importante atât

pentru operatorii
economici, cât ºi pentru

autoritãþile
contractante.

1 Legea nr. 98/2016 privind achiziþiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achiziþiile sectoriale ºi Legea nr. 100/2016 privind concesiunile
2 Legea în discuþie se aplicã exclusiv pentru contestaþiile/cererile/plângerile formulate dupã intrarea în vigoare a legii.
3 Exclusiv modificãrile principale raportat la OUG nr. 34/2006



toare de la comunicarea contesta-
þiei, sub sancþiunea decãderii din
dreptul de a mai propune probe ºi
invoca excepþii;

- Nu se aplicã procedura de regula-
rizare prevãzutã de Codul de proce-
durã civilã;

- Termen de soluþionare - 45 zile;
- Hotãrârea tribunalului se atacã cu

recurs în termen de 10 zile de la co-
municare ºi se soluþioneazã de
curtea de apel.

4. Taxe judiciare/

cauþiuni

- Procedura la CNSC este gratuitã -
se eliminã garanþia de bunã condui-
tã;

- Contestaþiile pe cale judiciarã se
taxeazã în funcþie de valoarea con-
tractului - sistem de taxare pe palie-
re, compus din o sumã fixã ºi o sumã
variabilã, invers proporþionalã cu
valoarea contractului;

- Plângerile împotriva deciziilor
CNSC se taxeazã cu 225 lei (50% din
taxa stabilitã pentru litigiile neeva-
luabile în bani);

- Suspendarea procedurii de atri-
buire de cãtre instanþã este supusã
plãþii unei cauþiuni de aproximativ
2% din valoarea estimatã;

5. Plângerea împotriva

deciziilor CNSC

- Se soluþioneazã de complet de
judecatã specializat în achiziþii
publice;

- Plângerea poate fi formulatã în
termen de 10 zile de la comunicarea
deciziei Consiliului de oricare dintre

pãrþile care au participat la soluþio-
narea contestaþiei;

- Plângerea se depune ºi la CNSC

care transmite dosarul la instanþã în

cel mult 3 zile;

- Nu se poate schimba cadrul pro-

cesual stabilit în faþa Consiliului, cali-

tatea pãrþilor, cauza sau obiectul

contestaþiei, nu se pot formula pre-

tenþii noi ºi nici nu se pot depune

probe noi, cu excepþia înscrisurilor

noi;

- Termenul limitã de soluþionare a
plângerii - 45 zile;

- Pronunþarea soluþiei dispuse nu
poate fi amânatã decât cel mult 5
zile, hotãrârea se redacteazã în 7 zile
de la pronunþare ºi se comunicã de
îndatã pãrþilor;

- Curtea de apel poate dispune sus-

pendarea procedurii de atribuire

sub condiþia achitãrii unei cauþiuni;

- În situaþia admiterii plângerii

dupã încheierea contractului, este

posibilã formularea unei acþiuni dis-

tincte având ca obiect anularea con-

tractului;

- În cazul în care Consiliul a analizat

doar o parte dintre motivele invoca-

te în contestaþie, admiþând plânge-

rea, instanþa verificã ºi motivele ce

nu au format obiectul analizei Con-

siliului;

- În cazul în care contractul a fost

încheiat înainte de comunicarea de-

ciziei Consiliului, iar instanþa admite

plângerea ºi modificã decizia Consi-

liului, la cerere, curtea de apel poate

dispune anularea Contractului.

6. Nulitatea

contractelor

- Se menþioneazã inclusiv posibili-
tatea anulãrii actelor adiþionale la
contract;

- Se extind cazurile de constatare a
nulitãþii absolute cu urmãtoarele si-
tuaþii: încheierea unui alt tip de con-
tract decât unul de achiziþii publi-
ce/sectoriale/concesiuni; contrac-
tul/actul adiþional a fost încheiat în
condiþii mai puþin favorabile decât
cele prevãzute în propunerile tehni-
ce ºi/sau financiare; nerespectarea
criteriilor de calificare ºi selecþie
ºi/sau a factorilor de evaluare care
au stat la baza declarãrii ofertei
câºtigãtoare; contractul a fost înche-
iat înainte de primirea deciziei de

soluþionare a contestaþiei de cãtre
Consiliu/instanþã sau cu nerespecta-
rea deciziei.

- Sentinþa tribunalului poate fi ata-
catã numai cu recurs, în termen de
30 de zile de la comunicare. Recur-
sul este soluþionat de urgenþã ºi cu
precãdere, într-un termen de maxim
30 de zile de la data sesizãrii legale a
instanþei;

- Hotãrârea judecãtoreascã prin
care a fost admisã acþiunea în con-
statarea nulitãþii absolute ºi s-a dis-
pus repunerea pãrþilor în situaþia an-
terioarã constituie titlu executoriu.

7. Mãsuri destinate

unificãrii practicii

administrativ -

jurisdicþionale/judiciare

- Întâlniri interne între consilierii
CNSC ºi discuþii între aceºtia ºi magis-
traþi, specialiºti din cadrul ANAP/alte
categorii de experþi;

- Informãri reciproce între ANAP,
CNSC ºi instanþele de judecatã cu
privire la deficienþe ale legislaþiei/in-
terpretãri divergente/soluþi i
neunitare;

- Suplimentare posturi de judecã-
tori ºi grefieri pentru crearea de
complete specializate în achiziþii pu-
blice - mãsurã indispensabilã pentru
a se îmbunãtãþi calitatea hotãrârilor
judecãtoreºti.

Concluzii: Per ansamblu, dispozi-
þiile Legii nr. 101/20164 reprezintã o
transpunere corectã a directivelor
privind remediile ºi o adaptare satis-
fãcãtoare la specificul legislaþiei pro-
cedurale naþionale, deºi anumite
prevederi ar fi putut fi redactate di-
ferit sau cel puþin cu mai multã pre-
cizie/acurateþe. Sub condiþia aplicã-
rii corespunzãtoare ºi a unificãrii pra-
ticii administrativ-jurisdicþionale ºi
judiciare, Legea nr. 101/2016 repre-
zintã un instrument relativ coerent
ºi echilibrat de soluþionare a litigiilor
privind atribuirea ºi derularea con-
tractelor de achiziþie publicã/conce-
siune.

6 BURSA Construcþiilor nr. 4 / 2016

4 Dispoziþiile legii privind remediile ºi cãile de atac se completeazã cu cele ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ ºi Codul de procedurã civilã
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