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C ă t r e,  

  

                                 Comisia pentru industrii și servicii 

                                 Domnului președinte Bende SÁNDOR 
 

                                 Comisia juridică, de disciplină și imunități                                             

                                 Doamnei președinte Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru 

industrii și servicii, respectiv, Comisia juridică, 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. 54/2022 pentru completarea 

Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, transmis cu adresa nr. PL-x 278/2022 

din 25 mai 2022, înregistrată la Comisia pentru politică economică, reformă și 

privatizare sub nr. 4c-1/244 din 25 mai 2022,  Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională.  
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 54/2022 pentru 

completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, inițiativă pe care membrii 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au dezbătut-o în şedinţa 

din 27 septembrie 2022 
 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

          PREŞEDINTE 

 

Costel Neculai DUNAVA 

https://193.226.121.238/pls/parlam/structura2015.mp?idm=322&cam=2&leg=2020
anda.constantinescu
Conf cu originalul
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 54/2022 pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și ale 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii și 

servicii, respectiv, Comisia juridică, 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. 54/2022 pentru completarea Legii           

nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, transmis cu adresa nr. PL-x 278/2022 din 

25 mai 2022, înregistrată la Comisia pentru politică economică, reformă și 

privatizare sub nr. 4c-1/244 din 25 mai 2022. 

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. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 54/2022 pentru 

completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale în şedinţa din                     

16 mai 2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constituția României, republicată. 

          Consiliul Legislativ a acordat un aviz favorabil, cu observații și propuneri, 

proiectului de lege, transmis cu adresa nr. 449  din 20 aprilie 2022. 

           



3 

 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările 

ulterioare. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează instituirea unei excepţii 

de la prevederile art.117, conform căreia entitatea contractantă are dreptul de a aplica 

procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de 

ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, având ca obiect execuţia restului 

rămas de executat pentru realizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producere energie 

electrică în situaţia în care acesta reprezintă mai puţin de 40% din stadiul fizic aferent 

obiectivului de investiţii. Totodată, se propune introducerea unui alineat distinct la 

art.180, conform căruia, în cazul atribuirii unor contracte potrivit excepţiei 

menţionate, entitatea contractantă poate decide să nu excludă din cadrul procedurii 

de atribuire operatorii economici prevăzuţi la alin.(1) lit.g) al aceluiaşi articol din 

actul normativ de bază. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru politică economică, reformă și privatizare au examinat iniţiativa legislativă 

și documentele care o însoțesc în ședința din 27 septembrie 2022.   

Din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, 

reformă și privatizare au participat la dezbateri 11 deputaţi. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Agenției 

Naționale pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.), domnul Bogdan Dobrin – 

secretar general. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere), să transmită Comisiei 

pentru industrii și servicii, respectiv, Comisiei juridice de disciplină și imunități 

un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 54/2022 pentru completarea Legii                

nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, în forma adoptată de Senat. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

 

                PREŞEDINTE    
                                                                                                                                   
 

        Costel Neculai DUNAVA                                                                                                                        
                                                                                                                                                   

                                                  SECRETAR 
                                                                                                                                             
 

                                                                  Bogdan-Alin STOICA                                                                                
  
                                                                                                                    Şef serviciu                                                                                                                                                                                  

                                                                                                       Lidia-Graziella Segărceanu     
                                                                                                                                                       

                                                                                                              Consilier parlamentar 

                                                                                                          Alina Cristina Hodivoianu 


