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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

  
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 

 

        COMISIA PENTRU INDUSTRII  

                      ȘI SERVICII 

 

 

  București, 16 septembrie 2021 
                                                                                                                                     PLx. 208/2018 

 

BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

   

 
 
                                                                                               

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și pentru 

completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale , 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 
 
 

                      PREŞEDINTE,                                                                                 PREŞEDINTE, 
 

transmis cu adresa nr.              

PLx. 208/2018, din 16 aprilie 2018. 

            Mihai Alexandru Badea                                                                           Sándor Bende 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

  
     COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 

        COMISIA PENTRU INDUSTRII  

                      ȘI SERVICII 

 
București, 16 septembrie 2021 

                                                                                                                                     PLx. 208/2018 

RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 

 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice și pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,  

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice și pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sec toriale, 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 854/12.10.2017, a avizat favorabil proiectul de lege. 

transmis 

comisiilor cu adresa nr. PLx. nr. 208/2018. 

Guvernul, prin adresele nr.149/DPSG/13.02.2018 și nr. 33/DPSG/17.01.2020, nu susţine 

adoptarea proiectului. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa în condițiile art . 75 

alin. (2) teza a III–a din Constituția României. 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare , în ședința din data de 8 

mai 2018, a avizat negativ proiectul de lege. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului , în ședința din data 

de 8 mai 2018, a avizat negativ proiectul de lege. 

   Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.98/2016, 

propunându-se, în principal: introducerea unor dispoziţii privind achiziţia directă în cazul 

achiziţiilor de valoare redusă, modificarea modului de calcul al valorii estimate a achiziţiei în cazul 

achiziţiilor având ca obiect servicii de proiectare, eliminarea criteriului referitor la preţul cel mai 

scăzut, modificarea reglementării privind ofertele prezentate sub formă de cataloage electronice. 

Totodată, iniţiativa legislativă vizează completarea art.12 al Legii nr.99/2016, cu un nou alineat, 
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alin.(5), în sensul stabilirii ca, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei directe este mai mică de 

10.000 lei fără TVA, autoritatea contractantă să poată achiziţiona produsele, serviciile sau lucrările, 

pe bază de document justificativ, fără utilizarea sistemului electronic de achiziţii publice. 

 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cele două comisii sesizate în fond au dezbătut proiectul de lege și au înaintat plenului 

Camerei Deputaților raportul de respingere a inițiativei legislative, în data de 31 mai 2018.  

* 

În ședința din data de 18 februarie 2019, în temeiul art. 71 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, plenul Camerei Deputați lor a hotărât retrimiterea la comisiile 

sesizate în fond a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98

1. În Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2017, aprobată prin Legea 5/2019,  a fost 

introdusă o propunere de modificare a alineatelor în sensul clarificării în conformitate 

cu directivele europene a conceptelor de ofertă admisibilă, inacceptabilă, neconformă 

sau neadecvată. 

/2016 privind 

achizițiile publice și pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, în vederea 

examinării și depunerii unui nou raport comun suplimentar. 

   Membrii celor două comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege în ședințe 

separate.  

Comisia pentru industrii și servicii și-a desfășurat lucrările în data de 19 februarie 2020. La 

lucrările Comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 de membri.  Au participat, în 

calitate de invitați, domnul Eugen Cojoacă – președinte și doamna Liana Manea – director în 

cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități și-a desfășurat lucrările în data de 16 septembrie 

2021. Deputații au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 

 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților  respingerea proiectului de 

lege, menținând soluția propusă inițial plenului Camerei Deputaților, din aceleași 

considerente: 

2. Prevederile proiectului de lege aduc modificări dispozițiilor Directivei 2014/24/EU  a 

Parlamentului European și a Consiliului 2004/18/CE,  fapt ce ar putea atrage 

declanșarea procedurii de infringement împotriva Statului român de către Comisia 

Europeană.  
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare.  

 

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. 

 
 
 

    PREȘEDINTE,                                                                                            PREȘEDINTE, 
         Mihai Alexandru Badea                                                                            Sándor Bende 
      
 
 
 
           
 
       Consilier parlamentar,                                                                             Șef birou, Cristina Neicu 
           Alina Grigorescu                                                                                       Consilier parlamentar                                                                                                   
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