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§6. Asumarea răspunderii .............................................................................. 23
Capitolul II. Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016 ....................................... 24
Secțiunea 1. Praguri. Revizuirea pragurilor ...................................................... 24
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§3. Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă
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aspecte legate de apărare sau de securitate ............................................ 164
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§1. Instanța competentă ............................................................................... 235
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