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                                                   A  V  I  Z 
 

asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice 

 
 

 

      În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (3)  din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de 

urgență, cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, transmis cu adresa nr. PL-x 113 

din 24 martie 2020, înregistrat sub nr. 4c-1/69 din 25 martie 2020.  
 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului 

achiziţiilor publice, în şedinţa din 9 martie 2020, cu respectarea prevederilor 

articolului 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                     

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                            

Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  
 

Potrivit reglementărilor art. 62, art. 54 alin. (3) teza I și art. 131 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 16 noiembrie 2021, desfășurată 

atât la sediul Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru 

alți membri. 



                Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și 

completarea unor acte normative din domeniul achizițiilor publice/sectoriale. Astfel, 

se are în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și 

flexibilizarea sistemului achizițiilor publice, respectiv, consolidarea și extinderea 

controlului ex ante pentru securizarea procedurilor de achiziții, inclusiv a celor 

finanțate din fonduri europene, predictibilitatea duratei procedurilor de achiziție 

publică, precum și asigurarea judecării cu precădere a litigiilor în domeniul 

achizițiilor publice. Trebuie subliniat faptul că, la data la care a fost primit proiectul 

de lege la Consiliul Legislativ, în vederea acordării unui aviz, respectiv, 05.02.2020, 

în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului a fost retrasă încrederea 

acordată Guvernului, prin adoptarea unei moțiuni de cenzura, în condițiile art. 67, 

art. 110 alin. (2) și art. 113 alin. (1) din Constituția României, republicată.                  

Ca urmare, Guvernul demis prin moțiune de cenzura îndeplinește numai actele 

necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului 

de membrii noului Guvern. 

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 

motive, avizele negative ale Consiliului Legislativ, transmise cu adresele nr. 91, 

respectiv, 95 din 10 februarie 2020, precum și Decizia Curții Constituționale nr. 221 

din data de 2 iunie 2020, prin care Curtea a admis excepția de 

neconstituționalitate ridicată direct de Avocatul Poporului și a constatat că 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice este 

neconstituțională, în ansamblul său. 

   În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, în forma adoptată de 

Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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