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RAPORT   COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi  completarea art.21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 

şi a contractelor de concesiune de  servicii 
   

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, împreună cu Comisia pentru industrii şi servicii, cu  
proiectul de Lege pentru  modificarea şi completarea art.21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de  concesiune de lucrări publice şi a contractelor  de 
concesiune de servicii, trimis cu adresa nr. PL-x 368 din 27 aprilie 2015, înregistrat la Comisia  juridică, sub nr.4c-
11/627 din 28 aprilie 2015, respectiv nr.4c-3/157/2015. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1, din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

     Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 21 aprilie 2014.  
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.1358 din 17 decembrie 

2014. 
 Guvernul, prin punctul de vedere transmis nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  
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Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a transmis un aviz negativ, cu                  
nr. 4c-6/187 din 8 septembrie 2015. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a transmis un aviz favorabil, cu nr. 4c-1/139 
din 5 mai  2015. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a transmis un aviz negativ cu nr. 4c-2/434 din 30 septembrie 2015. 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a transmis un aviz negativ cu nr. 4c-16/77         

din 6 mai 2015. 
Proiectul de lege are ca obiect  completarea art.21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr.34/2006 

privind  atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificările şi  completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi  completările 
ulterioare, prin stipularea expresă a obligaţiei pe care o au autorităţile contractante de a creşte gradual valoarea  
achiziţiilor publice derulate prin SEAP, la 50% în anul 2015 şi  creşterea graduală, până la 70%, în anul 2017. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cele două 
Comisii au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat 
iniţiativa legislativă  în şedinţa din 19 mai 2015. Din numărul total de 18 de membri ai Comisiei pentru industrii şi 
servicii au participat la şedinţă 18 deputaţi.   

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  au  dezbătut  proiectul de lege în data  de                 
8 decembrie 2015. Din numărul total de 26  membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la 
şedinţă 23 deputaţi. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei s-a hotărât, 
cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de  Lege cu  amendamentele admise, prevăzute în anexa care  face 
parte integrantă din prezentul  raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  
                             
                                          VICEPREŞEDINTE,                                              PREŞEDINTE,                                           
                                          Nicolae Ciprian NICA                                              Iulian IANCU                           

 
 
                                               SECRETAR,                                                             SECRETAR, 
                                 Sorin Constantin STRAGEA                                        Radu Bogdan ŢÎMPĂU 
 
 
Consilieri parlamentari 
Florica Manole 
Cristina Donea 
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Anexă 
A M E N D A M E N T E     A D M I S E 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Text OUG 34/2006 Text Senat Text propus de comisie Motivare 

1.  LEGE 
pentru modificarea şi completarea art. 21 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii 
 

LEGE  
pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.  34/2006 
privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii 

 

2.  Articol unic – Articolul 21 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006  privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 
2006, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 337/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 
 

 

3.  
 
Art. 21 
(1) Orice autoritate 
contractantă are dreptul de a 
aplica procedurile de 
atribuire prevăzute la art. 18, 
prin utilizarea mijloacelor 
electronice. 
 
 
 

1. Alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 21 
(1) Autorităţile contractante au obligaţia 
de a depune toate diligenţele pentru ca 
procedurile de atribuire prevăzute la art. 
18 să se realizeze prin mijloacele 
electronice. 
 
 
2. După alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin. (21), cu următorul 

   1. La articolul 21, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 21 - (1) Autoritatea contractantă 
are obligaţia de a utiliza mijloace 
electronice pentru derularea 
procedurilor de atribuire prevăzute la 
art. 18, precum şi pentru achiziţia 
directă, astfel: 
a) în anul 2016, cel puţin 60% din 
valoarea totală a achiziţiilor publice 
finalizate de aceasta în cursul anului 

 
 
 
Pentru clarificarea 
textului actului normativ, 
potrivit normelor de 
tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

 
Text OUG 34/2006 Text Senat Text propus de comisie Motivare 

cuprins: 
(21) Începând cu anul 2016, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a utiliza 
mijloacele electronice pentru aplicarea 
procedurilor de atribuire şi pentru 
realizarea achiziiilor directe, 
reprezentând cel puţin 60% din 
valoarea totală a achiziiilor publice 
finalizate de aceasta în cursul anului 
respectiv, care se pot efectua prin 
utilizarea mijloacelor electronice. 
Începând cu anul 2017 utilizarea 
mijloacelor electronice trebuie să 
ajungă la minim 80%, iar, începând cu 
anul 2018, la 100% din valoarea totala 
a achiziţiilor publice finalizate. 

respectiv, care se pot efectua prin 
utilizarea mijloacelor electronice; 
b) în anul 2017, cel puţin 80% din 
valoarea totală a achiziţiilor publice 
finalizate de aceasta în cursul anului 
respectiv, care se pot efectua prin 
utilizarea mijloacelor electronice; 
c) începând cu anul 2018, 100 % din 
valoarea totală a achiziţiilor publice 
finalizate de aceasta în cursul anului 
respectiv, care se pot efectua prin 
utilizarea mijloacelor electronice.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

4.  
 
Art. 293 
Următoarele fapte constituie 
contravenţii, dacă nu au fost 
săvârşite în astfel de condiii 
încât să fie considerate, 
potrivit legii penale, 
infraciuni: 
a) încălcarea prevederilor art. 
23; 

    2. La articolul 293, litera a) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„a) încălcarea prevederilor art. 21 
alin. (1) şi (2) şi art. 23.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Introducerea unei 
obligatii de a utiliza 
mijloace electronice 
pentru derularea 
procedurii de atribuire a 
contractelor de achizitie 
publica trebuie corelata 
pentru o aplicare 
conforma cu introducerea 
unei sanctiuni pentru 
neindeplinirea acestei 
obligatii legale. 

5.  
Art. 294  
(31) Contravenţia prevăzută 
la art. 293 lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 
50.000 lei la 100.000 lei. 

 2. La  articolul 294, alineatul  31) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„31) Contravenţiile prevăzute la art. 
293 lit. a) se sancţionează cu amendă 
de la 50.000 lei la 100.000 lei.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 
 
 
Corelare cu modificarea 
textului de la art. 293 lit. 
a). 
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