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BIROUL PERMANENT 

AL  

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, trimis cu adresa nr. PL-x 

295 din 7 mai 2018. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, 

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

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 

PREŞEDINTE, 
NICOLICEA EUGEN  

 
 
 
                    SECRETAR, 

CĂRUCERU AIDA-CRISTINA 

PREŞEDINTE, 
IANCU IULIAN 

 
 
 

SECRETAR, 
MÎNZATU ROXANA 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE  
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI 
SERVICII 

 

Bucureşti, 4 iulie 2018 
Nr. PL-x 295/2018 

   RAPORT COMUN 
asupra 

proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice 

 
În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre 
dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 
privind achiziţiile publice, trimis cu adresa nr. PL-x 295 din 7 mai 2018, înregistrat 
cu nr. 4c-11/454 din 7 mai 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 
legislativă, în şedinţa din data de 2 mai 2018.  

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

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul reglementării prin lege a modalităţilor de asumare a răspunderii ofertanţilor 
participanţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, mai precis 
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a garanţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie. 

Consiliul Legislativ, conform adresei cu nr.1061 din 6 decembrie 2017, a 
avizat favorabil iniţiativa legislativă.  

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în 
şedinţa din 23 mai 2018, a avizat negativ proiectul de Lege, conform adresei cu 
nr.4c-6/230 din 23 mai 2018. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, în şedinţa din 
30 mai 2018, a avizat negativ proiectul de Lege, conform adresei nr.4c-1/180 din 
30 mai 2018. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din 13 iunie 2018, a 
avizat negativ proiectul de Lege, conform adresei nr.4c-2/391 din 13 iunie 2018. 

Guvernul României nu susţine adoptarea proiectului de Lege, potrivit 
punctului de vedere comunicat conform adresei nr. 893 din data de 14 mai 2018. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat iniţiativa legislativă în 
şedinţe separate. 

Comisia pentru industrii şi servicii, cu unanimitate de voturi, a întocmit un 
raport preliminar de respingere a proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice, conform raportului preliminar nr. 4c-3/231 
din 31 mai 2018.   

Din numărul total de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
la lucrările comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 
ai Comisiei pentru industrii şi servicii, au hotărât, cu majoritate  de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere a proiectului de 
Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice. 

În raport cu obiectul de reglementare, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  

 

PREŞEDINTE, 
EUGEN NICOLICEA 

 
 
 

 
                    SECRETAR, 

CĂRUCERU AIDA-CRISTINA 
 

PREŞEDINTE, 
IANCU IULIAN 

 
 
 

SECRETAR, 
MÎNZATU ROXANA 
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