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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

achizițiilor publice 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi 
comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2021 privind modificarea și completarea 
unor acte normative în domeniul achizițiilor publice (PLx nr.191/2021). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații 
și propuneri, conform avizului nr.177/01.04.2021. 
 Senatul a adoptat proiectul de lege în data de 04.05.2021. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.98/2016, a Legii nr.99/2016, precum şi a Legii nr.100/2016, în sensul restricţionării condiţiilor 
de participare a operatorilor economici din statele terţe la procedurile de achiziţii publice. Astfel, 
proiectul de lege vizează, în principal, modificarea definiţiei „operatorului economicˮ, introducerea 
unei reglementări, potrivit căreia, prin ordin comun al ministrului economiei, antreprenoriatului şi 
turismului şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, se aprobă lista ţărilor care 
se încadrează în categoriile prevăzute în noua definiţie a operatorului economic. Proiectul de lege 
transpune prevederile art.25 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.94 din 28 martie 2014, şi, respectiv, art.43 din 
Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 
achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/ 17/CE, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.94 din 28 martie 2014. 
 În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților 
este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de lege și au 
hotărât, cu unanimitate de voturi (12 voturi pentru) avizarea favorabilă a acestuia.     
 Prin conținutul său normativ proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.                                                   
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