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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul final asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile
apărării şi securităţii, transmis cu adresa nr. P.L.x. 505 din 8 octombrie 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 și completările
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

PREȘEDINTE,
IULIAN IANCU

PREȘEDINTE,
NICUȘOR HALICI

PREȘEDINTE,
DOREL-GHEORGHE CĂPRAR
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind
atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii împreună
cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia jurudică, de disciplină și
imunități au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte
de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, transmis cu adresa nr. P.L.x. 505 din 8
octombrie 2018.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 614/22.06.2017, avizează favorabil proiectul de Lege cu
observaţii şi propuneri.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din
3.10.2018.
Consiliul Superior de Apărare a Țării, prin Hotărârea 65/2018, a avizat favorabil inițiativa
legislativă.
Comisia pentru administrație public și amenajarea teritoriului, în ședința din 23.10.2018, a
avizat favorabil proiectul de Lege.
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, în ședința din 30.10.2018, au avizat
favorabil proiectul de Lege.
Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 30.10.2018, a avizat favorabil proiectul
de Lege.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.114/2011, urmărindu-se, în principal, înlocuirea pragurilor de aplicare
pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2367, precum şi modificarea art.102 pentru a se
accentua faptul că este vorba de cazuri distincte de aplicare a procedurii de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în sensul aplicării corecte a art.28 alin.(1) lit.(a) şi
(b) din Directiva 2009/81/CE. Totodată, se realizează corelarea prevederilor ordonanţei cu noua
legislaţie în domeniul achiziţiilor publice referitoare, printre altele, la corelarea cu noile atribuţii ale
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Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), abrogarea unor prevederi în sensul asigurării
unei abordări unitare în ceea ce priveşte funcţia ex-ante a ANAP, precum şi mărirea pragului de
75.000 euro la 100.000 euro în cazul contractelor aferente cumpărăturilor directe care beneficiază
de praguri valorice naţionale sub pragurile de aplicare a Directivei 2009/81/CE.
În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor 3 comisii au examinat proiectul
de Lege în ședințe separate.
Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul în şedinţele din 30 octombrie și 27
noiembrie 2018. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 20 membri ai
comisiei. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru industrii și servicii
au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise și
respinse.
Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de Lege în ședința din 26
noiembrie 2018. La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. În urma
dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise și
respinse.
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, a examinat proiectul de Lege
în ședințele din 17 octombrie și 7 noiembrie 2018. La lucrările comisiei, din totalul de 20 membrii,
au fost prezenți conform listei de prezență. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii
Comisiei pentru apărare. Ordine publică și siguranță națională au hotărât, cu unanimitate de voturi,
adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise și respinse.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor 3 comisii au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, adoptarea proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor
contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii cu amendamente admise
prezentate în Anexa 1 şi amendamente respinse prezentate în Anexa 2, anexe care fac parte
integrantă din prezentul raport.
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, cu modificările și completările ulterioare,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

PREȘEDINTE,
IULIAN IANCU

SECRETAR,
MÎNZATU ROXANA

Șef birou,
Cristina Neicu

PREȘEDINTE,
NICUȘOR HALICI

PREȘEDINTE,
DOREL-GHEORGHE CĂPRAR

SECRETAR,
AIDA-CRISTINA CĂRUCERU

Consilier parlamentar,
Rodica Penescu

SECRETAR,
DUMITRU LUPESCU

Consilier parlamentar,
Anca-Daria Cotoc
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Anexa 1
AMENDAMENT

Text de bază
Nr.
OUG nr. 55/2018
Crt.
1.
9. La articolul 51, după alineatul
(2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul
cuprins:
(3) În situaţia în care Parlamentul
României, prin comisiile reunite de
apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională,
respinge
solicitarea
prevăzută la alin. (2), autoritatea
contractantă nu iniţiază respectiva
procedură de atribuire.

Text Senat

------------

ADMIS

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor

9. La articolul 51, după alineatul (2) se
introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
(3) În situaţia în care Parlamentul României, Pentru acoperirea unei
prin comisiile reunite de apărare, ordine publică situații juridice care nu a
şi siguranţă naţională, respinge solicitarea sau fost reglementată.
nu se pronuntă în termenul prevăzut la alin.
(2), autoritatea contractantă nu iniţiază
respectiva procedură de atribuire.
Autori:
Comisia pentru apărare, ordine publică și
siguranță națională
Comisia juridică, de disciplină și imunități
Comisia pentru industrii și servicii
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Anexa 2
AMENDAMENTE

Nr.
OUG 55/2018
Crt.
1. 13. Alineatele (1), (6), (7), (9) şi (11) ale
articolului 128 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Operatorul SEAP are obligaţia de a
asigura Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice accesul nerestricţionat la anunţurile
şi invitaţiile transmise de către autorităţile
contractante, înainte de publicarea acestora.
(6) Agenţia Naţională pentru Achiziţii
Publice
verifică
fiecare
anunţ
de
participare/invitaţie
de
participare
transmis/transmisă de către autoritatea
contractantă pentru publicare în SEAP, în
măsura
în
care
anunţul/invitaţia
respectiv/respectivă este în legătură cu
aplicarea procedurii de atribuire a unui
contract, indiferent de valoarea estimată a
acestuia.
(7) În termen de 3 zile lucrătoare de la data
primirii anunţului/invitaţiei în SEAP,
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
are obligaţia:
a) fie să emită către operatorul SEAP
acceptul
de
publicare
pentru

Text Senat

---------------

RESPINSE

Amendamente propuse

Motivarea respingerii

Camera
Decizională

și Camera Deputaților
1. Punctul 13 al articolului I se Nesusținerea
modifică și va avea următorul nemotivarea
amendamentului propus.
cuprins:
”Alineatele (1), (6) - (9) și (11)
ale articolului 128 se abroga.”
Autor:
BENDE SÁNDOR – U.D.M.R.
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anunţul/invitaţia respectiv/respectivă, în
cazul în care în urma verificării nu se
constată erori/omisiuni de completare;
b)
fie
să
respingă
publicarea
anunţului/invitaţiei, în cazul în care se
constată erori/omisiuni de completare,
informând totodată autoritatea contractantă
asupra acestei decizii, precum şi asupra
modului în care erorile/omisiunile pot fi
remediate.
(9) Nedetectarea erorilor prevăzute la alin.
(8) în procesul de verificare nu afectează
dreptul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice de a sancţiona, pe parcursul
activităţii de supraveghere, faptele prevăzute
la art. 189.
(11) Operatorul SEAP nu are dreptul de a
publica anunţul transmis de autoritatea
contractantă sau de a-1 transmite spre
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, fară obţinerea acceptului de
publicare emis de către Agenţia Naţională
pentru Achiziţii Publice.”
2.

-----------

2. După punctul 13 se
introduce un nou punct,
punctul 131 cu urmatorul
cuprins:
”Alineatul (10) al articolului
128 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 114/2011 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
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3.

-----------

(10) În aplicarea prevederilor
art. 127, operatorul SEAP are
obligaţia:
a) de a transmite anunţul spre
publicare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene în cel mult o zi
lucrătoare de la primirea
acestuia, în cazul în care, în
conformitate cu prevederile
prezentei ordonanţe de urgenţă,
este prevăzută o obligaţie în acest
sens; operatorul SEAP are
obligaţia
de
a
asigura
înregistrarea
în
sistemul
electronic a datei la care a fost
transmis anunţul spre publicare,
ca probă privind momentul
transmiterii;
b) de a publica anunţul în SEAP
în cel mult două zile lucrătoare de
la primirea acestuia.”
Autor:
BENDE SÁNDOR – U.D.M.R.
3. După punctul 16 se introduc Nesusținerea și nemotivarea
un două noi puncte, punctele amendamentului propus.
161 și 162 cu următorul cuprins:
„161 - La articolul 149 litera b) a
alineatului (2) se modifică și va
avea următorul cuprins:
b) soţ/soţie, rudă sau afin, până la
gradul al doilea inclusiv, cu
persoane care fac parte din
consiliul
de
administraţie/organul
de
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4.
--------------

conducere sau de supervizare al
unuia dintre ofertanţi/candidaţi;”
Autor:
BENDE SÁNDOR – U.D.M.R.
„162 - Articolul 150 se modifică Nesusținerea și nemotivarea
amendamentului propus.
și va avea următorul cuprins:
Ofertantul/Candidatul/Ofertantu
l asociat/Subcontractantul care
are drept membri în cadrul
consiliului
de
administraţie/organului
de
conducere sau de supervizare
şi/sau are acţionari ori asociaţi
persoane care sunt soţ/soţie, rudă
sau afin până la gradul al doilea
inclusiv sau care se află în unul
dintre raporturile prevăzute la art.
149 alin. (2) lit. a) cu persoane ce
deţin funcţii de decizie în cadrul
autorităţii contractante este
exclus
din
procedura
de
atribuire.”
Autor:
BENDE SÁNDOR – U.D.M.R.
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