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achiziții publice - modificări legislative publicate în mai 2020 

Decizia Curții Constituționale a României nr. 865/2019 referitoare la respingerea excepției de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 611 și ale art. 69 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 
privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din data de 27 mai 2020. 

Deși Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate, au fost menționate o serie de 
aspecte importante referitoare la cauțiune. 

Obiectul excepției de neconstituționalitate a fost reprezentat de dispozițiile art. 611 din Legea nr. 101/2016. În motivarea 
excepției de neconstituționalitate, autoarele acesteia au susținut, în esență, că, prin obligarea necondiționată a 
constituirii cauțiunii, legiuitorul ignoră prezumția bunei-credințe în exercitarea drepturilor procedurale aplicabile în 
materie civilă, precum și în domeniul dreptului administrativ, prezumând automat reaua-credință și comportamentul 
necorespunzător ale contestatorului obligat să depună o cauțiune care să îi susțină motivația reală a contestației. Astfel, 
indiferent de conduita procesuală a contestatorului, acesta este obligat la indisponibilizarea unor sume de bani, în mod 
abuziv. 

Curtea a considerat ca aceste critici sunt neîntemeiate, precizând că, prin instituirea cauțiunii legiuitorul a urmărit, pe 
de o parte, descurajarea cererilor nefundamentate sau exercitarea cu rea-credință a drepturilor procesuale, iar, pe de 
altă parte, să constituie o garanție destinată acoperirii eventualelor pagube ce ar putea fi produse părții împotriva căreia 
se cere luarea unor măsuri, în condițiile în care cererea celui ce plătește cauțiunea se respinge. 

De asemenea, Curtea a mai subliniat că instituirea acestei obligații de consemnare a cauțiunii reprezintă o măsură 
legislativă adecvată, necesară și care păstrează un just echilibru între cerințele de interes general protejate de legiuitor 
- prevenirea exercitării cu rea-credință a drepturilor procesuale - și interesul individual al justițiabilului de a avea acces 
efectiv la instanță în vederea folosirii mijloacelor procedurale puse la dispoziția sa (a se vedea în acest sens Decizia nr. 
558 din 16 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 10 decembrie 2014). 

 


