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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului 

nr.71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru 
aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, care este 
sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, transmis cu adresa nr. P.L.x. 339/2019 din 02 septembrie 2019, 
înregistrat la comisie sub nr.4c-3/290 din 03 septembrie 2019.  

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 440/30.05.2019, avizează favorabil proiectul de Lege cu 
observații și propuneri. 
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 108/08.01.2019, avizează favorabil proiectul 
de Lege. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de Lege în ședința din 03 
iulie 2019.  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanței 
Guvernului nr.71/2002, în vederea corelării cu legislația actuală în domeniul achizițiilor publice, 
precum şi al concesiunilor de lucrări si de servicii 
 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 17 septembrie 2019. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege cu un amendament admis prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezentul aviz. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
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Anexa 
 

 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
asupra proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.71/2002  

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendament admis/autor Motivare 

1.  Titlul Legii 
LEGE 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local 

Nemodificat  

2.   
 
Art. II.- (1) Procedurilor de atribuire a contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului 
public/privat de interes local, aflate în curs de derulare la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, li se aplică prevederile în 
vigoare la data iniţierii acestora. 
 

1. La art. II, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Art. II – (1) Procedurile de atribuire a contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor de administrare a 
domeniului public/privat de interes local, aflate în curs de 
derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân 
valabile până la data încetării acestora, fără 
posibilitatea prelungirii. 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

 
 


