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achiziții publice - modificări legislative publicate în iunie 2020 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 27/2020 privind examinarea sesizării formulate 
de Curtea de Apel Brașov - Secția civilă, în Dosarul nr. 504/119/2019, pentru pronunțarea unei 
hotărâri prealabile a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din data de 23 iunie 2020. 

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată  în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea 
chestiune de drept: "1. Dacă este admisibilă procedura ordonanței președințiale în materia suspendării executării unei 
garanții de bună-execuție, anexă la un contract de achiziție publică, în situația în care în procesul ce vizează soluționarea 
fondului nu s-a solicitat suspendarea executării, în condițiile prevăzute de art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, și nici nu s-
au invocat aspecte diferite de cele ce puteau fi invocate în procedura reglementată de legea specială, având în vedere 
caracterul provizoriu și limitat în timp al efectelor ordonanței președințiale. 2. În situația în care Înalta Curte de Casație și 
Justiție apreciază că ordonanța președințială este admisibilă, în măsura în care se invocă aspecte diferite de cele care se pot 
invoca pe calea reglementată de art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, se impune a se stabili momentul până la care 
eventuala suspendare provizorie, dispusă pe calea ordonanței președințiale, își produce efectele, respectiv dacă acestea sunt 
limitate în timp până la soluționarea cererii de suspendare formulate în procedura specială reglementată de art. 53 alin. (2) 
din Legea nr. 101/2016 sau până la soluționarea litigiului asupra fondului." 

Înalta Curte a reținut că procedura ordonanței președințiale în materia suspendării executării unei garanții de 
bună execuție, aferentă unui contract de achiziție publică, nu este admisibilă. 

Instanța supremă a considerat că, fiind anexă la contractul de achiziție publică, garanția de bună execuție face parte 
integrantă din acesta, iar cererile și acțiunile la care sunt îndrituite părțile sunt cele prevăzute de legea specială, respectiv 
Legea nr. 101/2016, care se referă la contractele de achiziție publică. Prin urmare, nu sunt aplicabile dispozițiile art. 2.321 
din Codul civil, care se referă la garanțiile autonome. 

Astfel, executarea garanției de bună execuție face parte din executarea contractului de achiziție publică. Or, potrivit 
prevederilor art. 53 alin. 1 indice 1 din Legea nr. 101/2016, procesele și cererile care decurg din executarea contractelor 
administrative (contractul de achiziție publică fiind, fără îndoială, un contract administrativ) se soluționează în primă 
instanță de către instanța civilă de drept comun. 

Cum litigiul în legătură cu care s-a formulat cererea de ordonanță președințială se referă la constatarea inexistenței 
dreptului de a cere executarea garanției de bună execuție (ce derivă din contractul de achiziție publică), rezultă că Legea 
specială 101/2016, care prevede posibilitatea formulării, în temeiul art. 53 alin. (2), a unei cereri de suspendare a executării 
contractului până la soluționarea fondului cauzei, nu permite părții interesate decât folosirea acestei căi. 

Chiar dacă litigiul este soluționat de o instanță de drept comun, legea aplicabilă este cea specială, respectiv Legea nr. 
101/2016, ceea ce înlătură incidența dispozițiilor din Codul de procedură civilă, care reprezintă dreptul comun în materie, 
după cum se dispune prin chiar dispozițiile art. 68 din Legea nr. 101/2016. 

Pentru toate aceste motive, Înalta Curte a admis sesizarea și a stabilit că, fiind în prezența unui litigiu privind executarea 
unui contract de achiziție publică, în cauză devin aplicabile dispozițiile legii speciale, respectiv ale Legii nr. 101/2016, care 
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prevede, în art. 53 alin. (2), care sunt cererile ce se pot formula de către părți cu privire la suspendarea executării 
contractului. De aceea, nu este admisibilă formularea unei cereri de suspendare, pe cale de ordonanță președințială, 
prevăzută de art. 997 din Codul de procedură civilă, independent de existența sau inexistența unor motive diferite față 
de cele care se pot invoca în procedura reglementată de Legea nr. 101/2016. 

Hotărârea Guvernului nr. 485/2020 pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum și pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din data 

de 29 iunie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din 
Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016) și Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016) au fost modificate după 
cum urmează: 

 a fost modificat unul dintre considerentele în funcție de care entitatea/autoritatea contractantă alege procedura 
de atribuire în cazul contractelor de achiziție sectorială/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, și 
anume: 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 obiectul aceluiași contract sectorial/de achiziție publică de lucrări 
(vechea reglementare stabilea că prevederea e aplicabilă dacă e vorba de același contract sau de contracte 
diferite); 

 a fost introdus un nou considerent în funcție de care entitatea/autoritatea contractantă alege procedura de 
atribuire în cazul contractelor de achiziție sectorială/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, și 
anume: 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 
sectoriale/de achiziție publică distincte de servicii de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului, 
respectiv de lucrări. 

 


