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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

                                                                                     
 

                                                       
 

     Comisia pentru industrii                   Comisia juridică, de disciplină  
               și servicii                                                      și imunități 
        București: 26.04.2016                              București: 26.04.2016   
            Nr. 4c-3/38/2016                                     Nr. 4c-11/134/2016 
 
 
 

PLENULUI  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

  
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra proiectului de 

Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, transmis pentru 

examinare în fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. PLx. 20 din 10 februarie 

2016.  

În conformitate cu prevederile art. 75, alin. (1) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 92, alin. (9), pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREȘEDINTE,     VICEPREȘEDINTE, 
         IULIAN IANCU                CIPRIAN NICA  
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PLx 20/2016 
 
 

R A P O R T    C  O  M  U  N   S U P L I M E N T A R 
 

asupra proiectului de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii 
 
 

În conformitate cu dispozițiile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități 
au fost sesizate, pentru dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind 
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, transmis cu adresa PLx-20 din 10.02.2016, 
înregistrat în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii cu nr. 4c-3/38/2016 din 11.02. 2016, iar în 
cadrul Comisiei juridice de disciplină și imunități cu nr. 4c-11/134/2016 din 11.02.2016. 

În ședința din data de 26 aprilie 2016, plenul Camerei Deputaților a hotărât 
retrimiterea la comisii a proiectului de Lege, pentru reanalizarea unor articole din cuprinsul lui.  

Reunite în ședința comună din data de 26 aprilie 2016, comisiile au hotărât să supună 
plenului Camerei Deputaților menținerea raportului inițial de adoptare cu amendamente, 
cu excepția amendamentelor cu privire la poziția 154, respectiv art. 102 alin. (3) și (4), și 
poziția 155, respectiv art. 103 lit. (c), care se regăsesc în anexa la prezentul raport suplimentar.   

Celelalte soluții normative prevăzute în raportul inițial se mențin. 
 

 
                    PREȘEDINTE,                   VICEPREȘEDINTE, 
        IULIAN IANCU              CIPRIAN NICOLAE NICA    
 

 
 

       SECRETAR,                SECRETAR, 
               ISTVAN ANTAL                                            SORIN CONSTANTIN STRAGEA 

 
 

          Consilier parlamentar,                                                        Consilier parlamentar, 

             Cristina DONEA                                                               Alina GRIGORESCU 
          
         Consilier parlamentar, 

             Viorela GONDOȘ  



ANEXĂ LA RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR 
 

PLx 20/2016 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 

la proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

 

Nr. Crt. Text adoptat de Senat Amendamente propuse/Observaţii Motivație 
154. Art.101.- (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără 

organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt 
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 
 
a) devine necesară achiziţionarea de la concesionarul iniţial a unor 
servicii sau lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul de 
concesiune iniţial, dar care au devenit strict necesare în vederea 
îndeplinirii acesteia; 
 
b) schimbarea concesionarului este imposibilă. 
 
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. b), schimbarea concesionarului 
este imposibilă atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ 
următoarele condiţii: 
 
a) schimbarea concesionarului nu poate fi realizată din motive 
economice sau tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea 
sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile 
existente achiziţionate în cadrul contractului de concesiune iniţial; 
 
b) schimbarea concesionarului ar cauza autorităţii contractante sau 
entităţii contractante dificultăţi semnificative sau creşterea 
semnificativă a costurilor. 
 
(3) În cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritatea 
contractantă, în vederea desfăşurării unei activităţi, alta decât cele 
 
 
 

Art. 102.-(1) Nemodificat  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
a) Nemodificat 
 
 
 
 
b) schimbarea concesionarului ar cauza entităţii 
contractante dificultăţi semnificative sau 
creşterea semnificativă a costurilor. 
 
 
 
 
(3) În cazul contractelor de concesiune atribuite 
de autoritatea contractantă, în vederea 
desfăşurării unei activităţi, alta decât cele 

Renumerotare 
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prevăzute în anexa nr. 2, nicio creştere a valorii nu poate depăşi 50% 
din valoarea concesiunii de lucrări sau de servicii iniţiale. 
 
 
(4) În cazul în care autoritatea contractantă efectuează mai multe 
modificări succesive, limitarea prevăzută la alin. (3) se aplică valorii 
fiecărei modificări în parte. Modificările succesive nu pot fi 
efectuate în scopul excluderii de la aplicarea dispoziţiilor 
prezentei legi. 
 

prevăzute în anexa nr. 2, nicio creştere a valorii 
nu poate depăşi 10% din valoarea concesiunii 
de lucrări sau de servicii iniţiale. 
 
(4) În cazul în care autoritatea contractantă 
efectuează mai multe modificări succesive, 
acestea nu pot depăși, cumulat, o majorare 
cu peste 10% din valoarea concesiunii de 
lucrări  sau concesiunii de servicii inițiale. 
 
Autor: Comisiile reunite 
 

155. Art.102.- Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea 
unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite în mod 
cumulativ următoarele condiţii: 
a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o 
autoritate contractantă sau o entitate contractantă care acţionează cu 
diligenţă nu ar fi putut să le prevadă; 
 
b) modificarea nu afectează caracterul general al concesiunii de lucrări 
sau de servicii; 
 
c) în cazul contractelor de concesiune atribuite de autorităţile 
contractante în vederea desfăşurării unei alte activităţi decât cele 
prevăzute în Anexa nr. 2, modificarea nu implică o creştere a valorii cu 
mai mult de 50% din valoarea concesiunii iniţiale, cu aplicarea în mod 
corespunzător a prevederilor art.101 alin.(4). 
 

Art. 103.-Nemodificat 
 
 
a) modificarea a devenit necesară în urma unor 
circumstanţe pe care o entitate contractantă 
care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le 
prevadă; 

 
b) Nemodificat 

 
c) în cazul contractelor de concesiune atribuite 
de autorităţile contractante în vederea 
desfăşurării unei alte activităţi decât cele 
prevăzute în Anexa nr. 2, modificarea nu implică 
o creştere a valorii cu mai mult de 10% din 
valoarea concesiunii iniţiale, cu aplicarea în mod 
corespunzător a prevederilor art.102 alin.(4). 
 
Autor: Comisiile reunite 
 

Renumerotare 
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