
LEGE nr. 148 din 23 iulie 2020 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai
2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 53, după primul alineat se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
"(2) În vederea respectării principiilor transparenţei şi tratamentului egal, autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita, iar operatorul economic are obligaţia de a comunica datele de identificare a deţinătorilor/beneficiarilor reali ai
acţiunilor la purtător, în situaţia în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, terţ susţinător
sau subcontractant la procedură este de societate pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător.
(3) Reprezentantul legal al operatorului economic depune o declaraţie pe propria răspundere cu privire la
deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător, sub sancţiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare."
2. La articolul 60 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
"f) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător
organizat ca societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător nu respectă prevederile art. 53
alin. (2) şi (3)."
3. La articolul 167, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Autoritatea contractantă este obligată să excludă din procedura de atribuire orice operator economic, organizat
ca societate pe acţiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acţiuni la purtător şi care nu face dovada identităţii
deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător."
-****-
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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