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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, transmisă 
cu adresa nr. Pl-x 40 din 19 februarie 2018, înregistrată sub nr. 4c-1/40 din                                  
20 februarie 2018.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă,                      
în şedinţa din 14 februarie 2018. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                     
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus pe parcursul mai multor ședințe, dezbaterile finanlizându -se 
în şedinţa din 13 martie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării,                           
expunerea de motive, avizul negativ al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa                     
nr. 858 din 12 octombrie 2017 și punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa              
nr. 154 din 13 februarie 2018, prin care menţionează că nu susţine adoptarea inițiativei 
legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât dispozițiile    
art. 27 alin. (1) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L 94, din 28 martie 2014, prevăd că 
,,în cadrul procedurilor deschise, orice operator economic interesat poate depune o ofertă 
ca răspuns la o invitaţie la o procedură concuren țială de ofertare. (...)".  
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Aceste reglementări au fost transpuse în legislaţia naţională prin prevederile                
art. 53 şi art. 71 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice , cu modificările și 
completetările ulterioare.  

Prin urmare, interzicerea atribuirii contractelor de achiziţie                               
publică/acordurilor-cadru pentru operatorii economici emitenţi de acțiuni sau de alte 
titluri de participare la purtător, reprezintă o încălcare a prevederilor                               
Directivei 2014/24/UE. 

Totodată, art. 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările                                 
și completetările ulterioare, prevede în mod strict şi limitativ cazurile de excludere 
precizate în mod expres de art. 57 alin. (4) paragraf 1 din Directiva 2014/24/UE. 

În acest sens, completările propuse prin inițiativa legislativă  sunt de natură a 
încălca prevederile directivei europene ce reglementează domeniul achiziţiilor publice. 

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (3 abțineri),                           
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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