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23. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiulart. 146 lit. d) 9i alart. 147 alin. (4) din Constitulie, alart.
art- 11 alin- (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr 4711992, cu unanimitate de voturi,

1-3,

a,

CURTEA CONSTITUTIONALA
ln numele legii

DECIDE:
Respinge, ca neintemeiatS, exceplia de neconstitulionalatate ridica6 de loan Dumitru Mironescu in Oosarul nr 63/245/2017
al Judecdtoriei lagi
Seclia penala 9i de Alen Daniel Moisin in dosarele N. 4.907125A12017' , N. 4.284125A12017'
nt. 4.283125812017' ale Tribunalului Harghita
Seclia penald 9i constatd ce dispoziliile art. 39 alin. (16) ii (17) din Legea
nr. 25412013 privind executarea pedepselor Fia mesurilor privative de libe.tate dispuse de organele judiciare in cursul procesului
penal sunt constitulionale in .aport cu criticile formulate.
Definitive 9i general obligatorie.
Decizia se comunicd Judecetoriei lagi- Se4ia penaE giTribunalului Harghita-Se4ia penaE gise publica ln Monitorul
Oficiala, Romaniei, Pa.tea l.
PronunFta in Fedinla din data de 12 martie 2020.
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PRE9EDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

prof. univ.

dr VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

HoTARARt ALE GUvERNULUT RoMArutel
cUvERNUL RoMANtEt

HoTARARE
pentru modificarea ?i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achiziliile sectoriale,
aprobate prin Hotirarea Guvernului nr.394/2016, precum gi pentru modificarea ti completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica,/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 pdvind achiziliile publice,
aprobate prin Hoterarea Guvernului nr. 395/2016
ln temeiul art. 108 din Constitulia Romaniei, republic6ti,

Guvemul Romaniei adopt5 prezenta holarare.
Art. l,
Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contEctului sectoriauacordului-cadru din
Legea nr. 99/2016 privind achiziliile sectoriale, aprobate prin
Hoterarea Guvemului nr 394/2016, publicali in MonitorulOficial
al Romaniei, Partea l, nr 422 din 6 iunie 2016, cu modificarib 9i
compbtaaib ulterioare, se modifici gi se completeaze dupa cum
urmeaze:

-

1. La artlcolul 18 alincatul (3), lit€ra b) s€ modifici gi
va aYea uamdlorul cuprins:
,b) valoarea estimate a contaactului avand ca obiect
prestarea seNiciilor de proiectare tehnici gi asistenld din partea

proiectantului pentru flecare obiectiv de investitii in parte
cumulat5 cu cea a lucririlor afercnle obiectivului de investitii,
dacd acestea lac obiectul aceluiasi contract sectorial de luo€ri;".
2. La a icolul 18 alineatul (3), dupA litera b) se introduce
o noue lit6r5, litera bl), cu urmatorul cuprins:
"bl) valoarea estimatd a contractului avand ca obiect
prestarea serviciilor de proiectare tehnici giasistenti din partea
proieclanlului pentru flecare obiectiv de inveslilii in parle,
separala de valoarea estimaE a contraclului avend ca obiect

execulia lucr6rilor aferente obiectivului do investitii, dac.i se
atdbuie contracte secloriale distincte de servicii de proiectare
tehnici li asistenlS din partoa proiectantulua, respectiv de
lucrari;'.
Art. ll.
Normele metodologice de aplicare a prevederilor
.eferitoare- la atribukoa contractului de achizitie publici/
acordului-cadru din Legea nr 98/20'16 privind achizitiile publice,
aprobate prin Hotdrarea Guvemului nr. 39512016, publicatS in
Monitorul Oficial al Romeniei, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016,
completiiriie ulterioare, se modificd $i se
completeazd dupd cum urmeazd:

cu modificarile
'1.

li

ti

La arlicolul 17 alineatul (4), lltera b) se modilica
va avea umetorul cuprins:
,,b) valoarea estimata a contractului avand ca obiect
preslarea serviciilor de proiectare tehnicS 9i asistenld din partea
proiectantuhri pentru fiecarc obiectiv de investilii in parte

cumulate cu cea a lucrdrilor aferente obiectivului de investilii,
dacd acestea lac obiectul aceluiagi contract de achizilie public;
de lucrdri;".
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2. La adicolul lT alineatul(,t), dupA litsra blse introduc€
o nouS litere, litera bl). cu urmatorul cuprins:
estimatd a contractului avend ca obiect
"bl) valoarea
paestarea
servjciilor de proiectare tehniGi
asistenla din
partea proiectantu lu i penlru fiecareobiectiv de investjliiin pane,

ii

separati de valoarea estimata a contractului avand ca
obiect executia lucr;rilor aferente obiectivului de investitii,

dacd se atribuie conlracte distjncte de servicii de proiectare
tehnicd 9i asistent5 din partea proiectantului, respectiv de
Iucrdai;".
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LUOOVIC ORBAN
Contrasemneaze:

Secrelarul general al Guvernului,

AntonelTinase
Ministrul fondurilor europene,

loan Marcel Bolo$
PreSedinteleAgentiei Natonale pentruAchizitii Publice.

Eugen 9t6fan-Dorel Cojoaci

p. N4inistrul lucraribr publice, dezvoltarii gi administratiei,

Vetula Stafiescu,
secretar de slat
p. Ministrul transporturilor, infrastructurii Ei comunicatiiloa.

.

lonel Scriotteanu,
secretar de slal
Ministrul sdn6tatii,

Nelu T;taru
Ministrul mediului, apelor si padurjlor,

Costel Alexe
Ministrul apariirii nationale,

Nicolae-lonel Ciucd
Ministrul economiei, energiei si mediului de afaceri,

Virgil-Daniel Popescu
Minislrul afacerilor interne,
Marcel lon Vela
I\rinistrul aface lor externe.

Bogdan Lucian Aurescu

Bucuregti, 25 iunie 2020
Nr. 485.

GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE

privind modificarea Hotdrarii Guvernului nt. 12512020
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare
a sumelor previzute la lit. c) 9i d) din anexa nr.3/13/02a
la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 512020
in temeiulart.

'108 din Constitulia Romaniei, republicatd,

Guvemul Romaniei adopt6 prezenta hoterare.

Articoi unic.
ln tot cuprinsul Hotararii cuvernului nr. j2St2O2O pentu
aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor previzute la lit. c) d)
9i
din anexa nr 3/'13/02a la Legea bugetutuide stat pe anut 2O2O nr. 5/2020, pubt6€ti
in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea I, n.. 117 din 14 februarie 2020, sintagma
,,Direclia penlru strategii guvehamentale" se inlocuiegte cu sintagma ,SeNlciul

-

dezvoltare comunihre din cadrul Directiei generale guvernare deschise, relaiii
publice si cooperare .
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Antonel Tanase
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Bucurerti, 25 iunie
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2020.

Bogdan Lucian aurescu

