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RAPORT  COMUN 
asupra  propunerii legislative pentru modificarea şi  completarea  

Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea  
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de  concesiune  

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în 
fond, împreună cu Comisia pentru industrii şi servicii, cu  propunerea legislativă pentru 
modificarea şi  completarea Ordonanţei de urgenţă 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 175 din 7 aprilie 2014, 
înregistrat la Comisia  juridică, sub nr.4c-11/418 din 8 aprilie 2014. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

     Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 1 aprilie  2014.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform 
avizului nr.1222 din 1 noiembrie 2013. 

 Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.166 din 31 
ianuarie 2014, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a transmis 
un aviz negativ, cu nr. 4c-6/124 din 13 mai  2014. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a transmis un 
aviz negativ, cu nr. 4c-1/80 din 27 mai  2014. 

Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare 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 
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concesiune de servicii, în sensul introducerii obligativităţii ca autoritatea contractantă să 
precizeze, în documentaţia de atribuire, informaţii referitoare la unele clauze 
contractuale speciale, precum şi a obligaţiei potenţialilor ofertanţi de a vizita 
amplasamentul lucrărilor de construcţii înainte de depunerea ofertelor, într-un termen 
stabilit de autoritatea contractantă. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cele două Comisii au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe 
separate. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat iniţiativa legislativă  
în şedinţa din 23 aprilie 2014. Membrii Comisiei  juridice, de disciplină şi imunităţi au 
examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din  data de 27 mai  2014.  

Din numărul total de 24 de membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii 
au participat la şedinţă 23 deputaţi, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au  fost  prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii 
legislative pentru modificarea şi  completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de  concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, deoarece stabilirea obligaţiei 
de  vizitare a amplasamentului lucrării pentru  orice contract de acest tip este de natură a 
institui o barieră artificială în participarea operatorilor  economici la  procedura de 
atribuire, ceea  ce contravine prevederilor europene şi  naţionale în domeniu şi  conduce 
la  costuri suplimentare pentru contractul de  achiziţie publică. 

Directivele europene în domeniu şi legislaţia naţională stabilesc dreptul, nu  
obligaţia, operatorilor  economici de a vizita amplasamentul lucrării atunci când 
consideră că nu  pot întocmi în condiţii optime  oferta  dacă realizează această vizitare, 
ceea ce ar  conduce şi la  decalarea datei limită de depunere a ofertelor. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
                             
                    VICEPREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE,                                      
                  Nicolae Ciprian NICA                                    Iulian IANCU                           
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