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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 
asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice 
 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia pentru industrii și servicii  și Comisia juridică, de disciplină 
și imunități, au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă 
pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, transmisă cu 
adresa nr. Plx. 108/2018 din 12 martie 2018, înregistrată la Comisia juridică, de 
disciplină și imunități sub nr. 4c-11/191/2018 și la Comisia pentru industrii și 
servicii sub nr. 4c-3/128/2018.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 895/18.10.2017, a avizat negativ 
propunerea legislativă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa în şedinţa 
din data de 5 martie 2018. 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare , în ședința din 
data de 27 martie 2018, a avizat negativ inițiativa, cu majoritate de voturi. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului , în 
ședința din data de 17 aprilie 2018, a avizat negativ propunerea legislativă. 
           Guvernul a transmis Parlamentului punctul de vedere negativ, prin adresa 
cu nr.8500/27.06.2018. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice, astfel încât societățile comerciale care au decis 
să aibă un acționariat netransparent să nu poată participa la procedurile de achiziție 
publică, respectiv excluderea din procedura de atribuire a oricărui operator 
economic organizat ca societate pe acțiuni la purtător. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cele două comisii sesizate în fond au dezbătut propunerea 
legislativă în ședințe separate: 

Comisia pentru industrii şi servicii a examinat inițiativa în şedinţa din 20 
martie 2018. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 19 
membri ai comisiei. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități  a examinat propunerea 
legislativă în ședința din data de 13 noiembri e 2018. Membrii comisiei au fost 
prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii 
sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților, respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.98/2016 
privind achizițiile publice , întrucât textul inițiativei încalcă art. 135 din Constituția 
României.  
 

* 
** 

 
 În temeiul articolului 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, în ședința din data de 03.06.2020, plenul Camerei Deputaților a 
hotărât retrimiterea propunerii legislative la comisiile sesizate în fond. 

În conformitate cu prevederile art. 61, 63 și 129 alin. (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au 
reexaminat propunerea legislativă în ședința din data de 22 iunie 2020. 

 La lucrările comisiei au participat 20 de deputați din totalul de 22 de 
deputați, membri ai comisiei.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii 
au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, 

La dezbateri au participat, în calitate de invitați , domnul Cojoacă Eugen - 
președinte și doamna Manea Liana – director, din partea Agenției Naționale pentru 
Achiziții Publice. 

 
Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat 

inițiativa legislativă în ședința desfășurată on-line în data de 29.06.2020. La 
ședință, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
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spre dezbatere și adoptare propunerea legislativă, cu amendamentele admise 
prevăzute în anexa nr. 1 și amendamentele respinse redate în anexa nr. 2, 
anexe care fac parte integrantă din prezentul raport comun suplimentar.  

 
  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 În conformitate cu art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 91 alin. 
(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților 
este Cameră decizională. 
 
 
 

PREȘEDINTE,  PREȘEDINTE, 
Nicușor HALICI  Iulian IANCU 

 
 
 
 

SECRETAR,  SECRETAR, 
Aida Cristina CĂRUCERU  Adnagi Slavoliub 

 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 1 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
Crt. 

Text propunere legislativă 
(respinsă de Senat) Amendamente admise/autor Motivarea 

1.  Lege 
pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice 

Nemodificat 
Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități, 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

 

2.  Articol unic:Legea nr. 98 din 19 mai 2006 016 privind 
achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și  
se completează și va avea următorul cuprins: 

Articol unic.-Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, 
cu modificările și completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități, 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

Tehnică legislativă 

3.  1. CAPITOLUL II 
Reguli generale de participare și desfășurare a 
procedurilor de atribuire 

Se elimină. 
Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități, 
Comisia pentru industrii și servicii 

Tehnică legislativă 
care constă în 
eliminarea titlului 
capitolului, redat în 
redactarea care se 
regăseşte în vigoare 
 

4.  SECȚIUNEA 1: Operatori economici Se elimină 
Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități, 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

Text în vigoare 

5.  La articolul 53, după alineatul (1), se introduce un 
nou alin. (2) cu următorul cuprins: 
(2) În vederea respectării principiilor transparenței și a 
tratamentului egal, autoritatea contractantă are 
dreptul de a solicita, iar operatorul are obligația de a 

1. La articolul 53, se introduc două noi 
alineate, alineatele (2) și (3) cu următorul 
cuprins: 
„(2) În vederea respectării principiilor 
transparenței și tratamentului egal, autoritatea 

 
 
 
 



 
 

prezenta deținătorului/beneficiarului acțiunilor la 
purtător, în situația în care forma de organizare a 
operatorului economic ofertant/candidat, terț 
susținător sau subcontractant la procedură este de 
societate pe acțiuni, cu capital social  reprezentat prin 
acțiuni la purtător. 

contractantă are dreptul de a solicita, iar 
operatorul economic are obligația de a 
comunica datele de identificare a 
deținătorilor/beneficiarilor reali ai 
acțiunilor la purtător, în situația în care forma 
de organizare a operatorului economic 
ofertant/candidat, terț susținător sau 
subcontractant la procedură este de societate 
pe acțiuni, cu capital social reprezentat prin 
acțiuni la purtător”. 
 
Autor: Bumb Ioan Sorin – P.N.L. 
 
(3) Reprezentantul legal al operatorului 
economic depune o declarație pe propria 
răspundere cu privire la 
deținătorii/beneficiarii reali ai acțiunilor la 
purtător, sub sancțiunile prevăzute de 
art.326 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările și completările 
ulterioare.” 
 
Autor: Florin ROMAN – deputat PNL 
 

6.  2. SECȚIUNEA 4: Reguli de evitare a conflictului de 
interese 

Se elimină 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

 

7.   
La alin. (1) al art. 60, după lit. e) se introduce o 
nouă literă, f), cu următorul cuprins: 
f) în situația în care ofertantul individual/ofertantul 
asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul 

2. La articolul 60 alineatul (1), după litera e) 
se introduce o nouă literă, litera f) cu 
următorul cuprins: 
„f) situația în care ofertantul 
individual/ofertantul 

Normă absolut 
necesară pentru a 
elimina situațiile 
de conflicte de 
interese de tipul: 



 
 

susținător este organizat ca o societate pe acțiuni, cu 
capital social reprezentat prin acțiuni la purtător. 

asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/terțul susținător organizat ca societate 
pe acțiu ni cu capital social reprezentat prin 
acțiuni la purtător nu respectă prevederile 
art.53 alin.(2) și (3).” 
 
Autor: Florin ROMAN – deputat PNL 

Liviu Dragnea, în 
calitate de 
Președinte al 
Consiliului 
Județean 
Teleorman, a 
atribuit contracte 
de lucrări către 
TelDrum, firmă 
controlată de Liviu 
Dragnea, prin 
deținerea de 
acțiuni la purtător. 

8.  3. SUBSECȚIUNEA 2: Paragraful 2: Motive de 
excludere a candidatului/ofertantului 

Se elimină 
Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități, 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

Text în vigoare 

9.  La art. 167, după alin. (1) se introduce un nou 
alineat, (11

(1
), cu următorul cuprins: 

1

3. La articolul 167, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alineatul (1

) Autoritatea contractantă este obligată să excludă 
din procedura de atribuire orice operator economic, 
organizat ca societate pe acțiuni, al cărui capital social 
este reprezentat prin acțiuni la purtător și care nu 
face dovada deținătorului acțiunilor. 

1

„(1

), cu 
următorul cuprins: 

1

 

) Autoritatea contractantă este obligată să 
excludă din procedura de atribuire orice 
operator economic, organizat ca societate pe 
acțiuni, al cărui capital social este reprezentat 
prin acțiuni la pu rtător și care nu face dovada 
identității deținătorilor/beneficiarilor reali 
ai acțiunilor la purtător”. 

Autor: Bumb Ioan Sorin – P.N.L. 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
Anexa nr. 2 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
Crt. 

Text propunere legislativă 
(respinsă de Senat) Amendamente respinse/autor Motivarea Cameră 

Decizională 
1.  La articolul 53, după alineatul (1), 

se introduce un nou alin. (2) cu 
următorul cuprins: 
(2) În vederea respectării 
principiilor transparenței și a 
tratamentului egal, autoritatea 
contractantă are dreptul de a 
solicita, iar operatorul are obligația 
de a prezenta 
deținătorului/beneficiarului 
acțiunilor la purtător, în situația în 
care forma de organizare a 
operatorului economic 
ofertant/candidat, terț susținător 
sau subcontractant la procedură este 
de societate pe acțiuni, cu capital 
social reprezentat prin acțiuni la 
purtător. 

1. După alineatul (1) al articolului 53, se 
introduce un nou alineat, alin. (2), cu 
următorul cuprins: 
„(2) În vederea respectării principiilor 
transparenței și a tratamentului egal, 
autoritatea contractantă solicită, iar 
operatorul prezintă 
deținătorul/beneficiarul real al acțiunilor 
la purtător, în situația în care forma de 
organizare a operatorului economic 
ofertant/candidat, terț susținător sau 
subcontractant la procedură este de 
societate pe acțiuni cu capital social 
reprezentat prin acțiuni la purtător.  
Autor: Florin ROMAN – deputat PNL 
 
 
 
 

 
 
 

În condițiile în care în 
temeiul Legii 
nr.98/2016 

Motivarea susținerii 

se atribuie 
contracte din bani 
publici, 

 

este imperativ 
ca acționariatul 
operatorilor 
economici să fie 
cunoscut atât de către 
autoritatea 
contractantă, cât și de 
către populație. 

 

Motivarea respingerii - 
Vot 

Camera 
Deputaților 

2.  La art. 167, după alin. (1) se 
introduce un nou alineat, (11

(1

), cu 
următorul cuprins: 

1

2. La articolul 167 după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alineatul (1

) Autoritatea contractantă este 
obligată să excludă din procedura 
de atribuire orice operator 

1

„(1

) 
cu următorul cuprins: 

1) Autoritatea contractantă exclude din 
procedura de atribuire operatorul 
economic, organizat ca societate pe acțiuni 

Motivarea susținerii Camera 
Deputaților Pentru a elimina 

situațiile de conflict 
de interese, în care 
Liviu Dragnea, în 
calitate de Președinte 



 
 

economic, organizat ca societate pe 
acțiuni, al cărui capital social este 
reprezentat prin acțiuni la 
purtător și care nu face dovada 
deținătorului acțiunilor. 

cu acțiuni la purtăt or, care nu prezintă 
autorității deținătorul/beneficiarul real 
al acțiunilor.” 
Autor: Florin ROMAN – deputat PNL 
 
 
 
 
 
 
 

al Consiliului 
Județean Teleorman, 
a atribuit contracte de 
lucrări către 
TelDrum, firmă 
controlată de Liviu 
Dragnea, prin 
deținerea de acțiuni 
la purtător. 
 
Motivarea respingerii - 
Vot 
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