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Către,

Biroul Permanent al Senatului

In temeiul prevederilor art. 74 alin. (4) din Constituţia României, repiiblicâtăj şi ale art. 

89 din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare, în 

procedură de urgenţă, propunerea legislativă — LEGE pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale.

Iniţiatori,

lutat
el CIOLACtIon

Senator
Ştefan-Radu OP
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Secţiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 
j 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

Descrierea situaţiei actuale

Achiziţiile publice verzi reprezintă una dintre căile pentru a atinge obiectivele globale de dezvoltare 
durabilă - producţie şi consum responsabile, protejarea mediului, încurajarea inovaţiei şi tehnologiilor 
curate.
La nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al Comisiei Europene s-au emis numeroase recomandări şi 
strategii care subliniază rolul deosebit de important pe care îl au autorităţile publice în protejarea 
mediului, aplicând factorii de evaluare verzi. |
în acord cu strategiile europene, în România a fost adoptată Legea nr. 69/2016 privind achiziţiile 
publice verzi, prin intermediul căreia a fost creat cadrul legislativ pentru atribuirea contractelor de. 
achiziţie publică verzi. Legea nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi, stabileşte faptul că pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie publică verzi pot fi utilizate criterii de calificare sau selecţie şi/sau 
specificaţii tehnice ce au impact asupra protecţiei mediului.
în prezent, Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale oferă posibilitatea autorităţii/entităţii contractante, când utilizează criteriul de atribuire „cel 
mai btm raport cahtate-preţ” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, să aplice factori de evaluare cu 
privire la protecţia mediului. Cadrul legislativ aflat în vigoare, nu este unul imperativ, astfel încât, 
autorităţile/entităţile contractante, de cele mai multe ori, neglijează aplicarea unor factori de evaluare 
care au impact asupra mediului înconjurător.
Pentru completarea cadrului legislativ al achiziţiilor verzi, se impune modificarea şi completarea 
Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, astfel 
încât autorităţile/entităţile contractante să utilizeze factori de evaluare privind protecţia mediului, în 
cadrul criteriului de atribuire „cel mai bim raport calitate-preţ” sau „cel mai bun raport calitate-cost” 
pe care îl utilizează pentm a identifica oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
în prezent, la nivel naţional avem precedent legislativ care validează acest demers legislativ, respectiv 
OUG 57/2019 privind Codul administrativ, care stabileşte faptul că în procesul de atribuire a 
contractelor de concesiune şi de închiriere a bunurilor proprietate publică, trebuie să fie utilizaţi 
factori privind protecţia mediului.

Schimbări preconizate

Utilizarea factorilor de evaluare anumitor categorii de contracte de achiziţie publică/acorduri-cadra de 
produse care au impact asupra mediului, pe durata intregului ciclu de viata.
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Autorităţile/entităţile contractante urmeaza să identifice oferta cea mai avantajoasă din punct de 

vedere economic, care să conţină şi aspecte ce aduc beneficii mediului înconjurător, prin utilizarea 

factorilor de evaluare privind protecţia mediului.

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impact macroeconomic

Nu este cazul.
2. Impact asupra mediului de afaceri

Proiectul de lege promovează achiziţia în sectorul public de produse, servicii şi lucrări prietenoase cu 
mediul înconjurător, ceea ce contribuie la conştientizarea mediului de afaceri privind importanaţa 
acestui domeniu.

3. Impact social

Nu este cazul.

4. Impact asupra mediului

Identificarea unei oferte care contribuie efectiv la promovarea protecţiei mediului şi a dezvoltării 
durabile.
Proiectul de lege promovează achiziţia în sectorul public de produse, servicii şi lucrări prietenoase cu 
mediul înconjurător, ceea ce contribuie la reducerea poluării şi economisirea resurselor.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul

curent cât şi pe termen lung (5 ani)
Nu este cazul.

Secţiunea a 5 a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor:

a) Acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 
vigoare a proiectului de act normativ:

Ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de lege se vor modifica următoarele legi: Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice şi Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

b) Acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:

Ordin comun al Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale 
pentru Achiziţii Publice, care cuprinde factori de evaluare privind protecţia mediului ce pot fi utilizaţi 
pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică verzi.__________________________________ ■ ■
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1^1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 
a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 
achiziţiilor publice, prevederi derogatorii;
Ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de lege se vor modifica următoarele legi: Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice şi Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea ’ 
procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură 
organizatorică internă a autorităţilor contractante.

• Nu este cazul.

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară in cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare

Nu este cazul. ...

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 
Nu este cazul.

4. Hotărâri ale Curţii Europene de Justiţie a Uniunii Europene 
. Nu este cazul.

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente
Nu este cazul.

Secţiunea a 6 - a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

l.Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de 
cercetare şi alte organisme implicate
Nu este cazul.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 
Nu este cazul.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr. S21/2005, privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Nu este cazul.

4. Consultări desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Nu este cazul.

5.'Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ - este necesar avizul 

' b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei 

I e) Curtea de Conturi
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Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea

proiectului de act normativ

l.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ şi Ia
eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum
şi asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei
publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente

Nu este cazul.

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 99/2016 privind
achiziţiile sectociSfe, pe care îl supunem examinării şi aprobării Parlamentului.

Iniţiator

lo/l^el CIOLACU

Senator  
Ştefan Radu OPRI
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LEGE
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE
1
! pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii ' 
I nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

Parlamentul României adoptă prezenta lege;

I Alt. I - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial ăl 
I României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se 
I modifică şi se completează după cum urmează:

l.La articolul 187, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. (4'), cu următorul 
I cuprins:

i

(4') Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică verzi, aşa cum sunt definite în 
Legea nr. 69/2016, articolul 2, litera b) privind achiziţiile publice verzi, cu 
modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă va include în cadrul 
criteriului de atribuire prevăzut la alin. (3) lit. c) şi d), factori de evaluare privind 
protecţia mediului.

I
2. După litera b), la articolul 187, alineatul (8), se introduce o noua litera, lit.c) cu următorul 
cuprins:

j c) anumitor categorii de contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru de produse care au 
I impact asupra mediului, pe durata Întregului ciclu de viata.
I
I 3. După alineatul (9), la articolul 187, se introduce un nou alineat, alin. (9 ) cu următorul 
< cuprins:

(9‘) Categoriile de contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru prevăzute la alin. (8) lit. c) se 
stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

4. După alineatul (2), la articolul 188, se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul 
cuprins:
(3) în sensul dispoziţiilor alin. (1), pentru categoriile de contracte de achiziţie 
publică/acorduri-cadru prevăzute la art. 187 alin. (8) lit. c), autoritatea contractantă va avea în 

I vedere cel puţin factori de evaluare în legătură cu:
a) contribuţia procesului de fabricaţie la protecţia mediului;

1 b) lanţul de aprovizionare - canale scurte de aprovizoonare;
I c) cea mai scurta distanta de la locul de producţie la locul de consum.

I
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5. După litera g), Ia articolul 224, alineatul (1), se introduce o nouă literă, litera g'), cu 
următorul cuprins;
g’) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 187, alin. (4') si alin. (8);

ART. II - Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, se modifică şi se completează după cum 
urmează:

1. După alineatul 4, la articolul 209, se introduce un nou alineat, alin. (4'), cu următorul 
cuprins:

(4') Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică verzi, aşa cum sunt definite în 
Legea nr. 69/2016, art.2,litera b) privind achiziţiile publice verzi, cu modificările şi 
completările ulterioare, entitatea contractantă va include în cadrul criteriului de 

• atribuire prevăzut la alin. (3) lit. c) şi d), factori de evaluare privind protecţia mediului.

2. Alineatul (8), la articolul 209, se modifica si va avea următorul cuprins:
(8) Entitatea contractantă nu va utiliza preţul cel mai scăzut sau costul cel mai scăzut drept 
criteriu de atribuire în cazul;
a) anumitor categorii de contracte sectoriale/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au 
ca obiect servicii intelectuale şi care presupun activităţi cu nivel de complexitate ridicat.
b) anumitor categorii de contracte de achiziţie sectoriala/acorduri-cadru de produse care au 
impact asupra mediului, pe durata intregului ciclu de viata.

3. După alineatul (9), la articolul 209, se introduce un nou alineat, alin. (9') cu următorul 
cuprins;
(9') Categoriile de contracte de achiziţie sectoriala/acorduri-cadru prevăzute la alin. (8) lit. b) 
se stabilesc prin Normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

4. După alineatul (2), la articolul 210, se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul 
cuprins;
(3) în sensul dispoziţiilor alin. (1), pentru categoriile de contracte de achiziţie 
sectoriala/acorduri-cadru prevăzute la art. 209 alin. (8) lit. b), entitatea contractantă va avea în 
vedere cel puţin factori de evaluare în legătură cu:
a) contribuţia procesului de fabricaţie la protecţia mediului;
b) lanţul de aprovizionare - canale scurte de aprovizoonare;
c) cea mai scurta distanta de la locul de producţie la locul de consum.

5. După litera e), la articolul 245, alineatul (2), se introduce o nouă literă, litera e'), cu 
următorul cuprins:
e‘) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 209, alin.(4') si alin. (8);

ART. III
(1) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei legi se 
supun legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora.
(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care 
s-a transmis un anunţ de participare, un anunţ de participare simplificat sau o invitaţie de 
participare până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

^T.IV
în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrală 
pentm protecţia mediului, respectiv Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu
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. Agenţia Naţională pentru Achiziţii PubJice, elaborează un ghid, aprobat prin ordin comun al 
ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice, care cuprinde factori de evaluare privind protecţia mediului ce pot fi 
utilizaţi pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică verzi, care se publică în Monitorul 
Oficial al României.i

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României Cu respectarea prevederilor art. 75 şi 
ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.\
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Preşedintele Camerei Deputaţilor Preşedintele Senatului

LUDOVIC ORBAN ANCA DANA DRAGU
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Către : BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

în conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României,
republicată, şi art. 89 din Regulamentul Senatului, vă înaintăm spre

adoptare
LEGE privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţioifale a
României pentru UNESCO.

legislativădezbatere Şi propunerea

Solicit adoptarea propunerii legislative în proce4m*ă de urgenţă,
mâniei şi a art.în conformitate cu art. 76 alin. (3) din Constituţia

108 alin.(l) din Regulamentul Senatului.

în numele iniţiatorilor

SemnăturăNume şi prenume iniţiator larlamentarNr. crt.
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