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LEGE 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 

Publicat în Monitorul Oficial nr 393 din data 23-05-2016  
Data intrării în vigoare 02-08-2018 

Articolul 53 
[ Comentarii reviste]  

(1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor 
cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind anularea sau nulitatea 
contractelor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia 
de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul 
autorităţii contractante, prin completuri specializate în achiziţii publice. 

La data de 02-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 53 , Sectiunea a 2-a , Capitolul 
VI a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 

(1^1) Procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative se 
soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către instanţa civilă de 
drept comun în circumscripţia căreia se află sediul autorităţii contractante. 

La data de 02-08-2018 Articolul 53 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost 
completat de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 

(1^2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) şi (1^1) se pot introduce şi la instanţele de la locul 
încheierii contractului, dacă în acest loc funcţionează o unitate ce aparţine autorităţii 
contractante. 

La data de 02-08-2018 Articolul 53 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost 
completat de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 

(2) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa, 
până la soluţionarea fondului cauzei, poate dispune, la cererea părţii interesate, prin 
încheiere motivată, cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului. 

(3) Abrogat. 

La data de 04-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 53 , Sectiunea a 2-a , Capitolul 
VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 
24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 

(4) Încheierea prevăzută la alin. (2) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în 
termen de 5 zile de la comunicare. 

(5) Despăgubirile pentru prejudiciul cauzat, printr-un act al autorităţii contractante emis 
cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale sau 
concesiunilor ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind 
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respectiva procedură de atribuire, se pot acorda numai după anularea actului respectiv 
ori, după caz, după luarea oricăror altor măsuri de remediere de către autoritatea 
contractantă. 

(6) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului 
reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, 
persoana vătămată trebuie să facă dovada prejudiciului, a încălcării prevederilor 
legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei 
privind concesiunile, precum şi a faptului că ar fi avut o şansă reală de a câştiga 
contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective. 

(7) Pentru soluţionarea litigiilor prevăzute la alin. (1) nu este necesară parcurgerea unei 
proceduri prealabile. 

La data de 22-12-2017 Articolul 53 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost 
completat de Punctul 15, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 
decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 

(8) Termenul de introducere a acţiunii este de 1 an de la naşterea dreptului pentru 
acţiunile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul 
procedurii de atribuire, respectiv de 3 ani de la naşterea dreptului pentru acţiunile privind 
executarea, anularea, nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a 
contractelor, dacă prin legi speciale nu se prevăd alte termene de prescripţie a dreptului 
material la acţiune raportat la obligaţiile legale sau contractuale încălcate. 

La data de 04-06-2018 Articolul 53 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost 
completat de Punctul 35, Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 24 mai 
2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 
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