
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare 
           Bucureşti,  23.11.2010 

          Nr. 21/317 
          PL-x 606 

   
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2010 pentru modificarea şi completarea 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 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2010 pentru 
modificarea şi completarea 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, trimis cu adresa nr. PL-x 606 din 9 noiembrie 2010, 
înregistrată sub nr. 21/317 din 12 noiembrie 2010.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 19 octombrie 2010. 

Conform prevederilor 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. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai 
sus, în şedinţa din 23 noiembrie 2010. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive 
şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ trimis cu adresa nr. 785 din 22 iunie 2010. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                 
(o abţinere), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat, cu un 
amendament admis, care este  redat în ANEXA la prezentul aviz. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare.   
 
 
      PREŞEDINTE,  SECRETAR,         
     Mihai TUDOSE                                                        Horia GRAMA   
 
      
 
 Consilier  parlamentar 
        Anca Chiser 
 



ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 76/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  38. La articolului 202, după alineatul 

(1)  se introduce un nou alineat, 
alineatul (1 ), cu
următorul cuprins: 

1

„(1') O ofertă prezintă un preţ aparent 
neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce 
urmează a fi furnizat, executat sau 
prestat, atunci când preţul ofertat, fără 
TVA, reprezintă mai puţin de 85% din 
valoarea estimată a contractului 
respectiv sau, în cazul în care în 
procedura de atribuire sunt cel puţin 5 
oferte care nu sunt considerate 
inacceptabile şi/sau neconforme, atunci 
când preţul ofertat reprezintă mai puţin 
de 85% din media aritmetică a ofertelor 
calculată fără a se avea în vedere 
propunerea financiară cea mai mică şi 
propunerea financiară cea mai mare." 
 

Nemodificat. 38. La articolului 202, după alineatul 
(1)  se introduce un nou alineat, 
alineatul (1 ), cu
următorul cuprins: 

1

„(1') O ofertă prezintă un preţ aparent 
neobişnuit de scăzut în raport cu ceea 
ce urmează a fi furnizat, executat sau 
prestat, atunci când preţul ofertat, fără 
TVA, reprezintă mai puţin de 85% din 
valoarea estimată a contractului 
respectiv sau, în cazul în care în 
procedura de atribuire sunt cel puţin 5 
oferte care nu sunt considerate 
inacceptabile şi/sau neconforme, 
atunci când preţul ofertat reprezintă 
mai puţin de 85% din media aritmetică 
a ofertelor calculată fără a se avea în 
vedere propunerea financiară cea mai 
mică şi propunerea financiară cea mai 
mare. Ofertele înaintate către 
autoritatea contractantă care sunt 
sub 85% din valoarea evaluată 
cuprinsă în caietul de sarcini vor fi 
descalificate." 
 
           Autor: Comisia economică 
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