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BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

60/2001 privind achiziţiile publice, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa

Biroului Permanent nr. P.L.-X 552 din  20.09.2004.

PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu 

buget
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Cu adresa nr. P.L.-X  552 din 20.09.2004, Biroul Permanent, conform art.89 şi 107 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat, în procedură de urgenţă, pentru examinare şi
avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
60/2001 privind achiziţiile publice.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ
şi Consiliul Economic şi Social.

La lucrările comisiei au participat 23 deputaţi, din totalul de 26 membri ai comisiei.
Acest proiect de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 septembrie 2004.
Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi art. 86 din

Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării situaţiilor
excepţionale care pot genera revizuirea unor elemente de preţ, pentru contractele a căror
perioadă de îndeplinire este mai mare de 1 an.

In urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
75/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile
publice, în şedinţa din  12.10.2004, comisia a hotărât, cu majoritate de voturi,  elaborarea unui
raport cu amendamente:

asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001
privind achiziţiile publice
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AMEDAMENTE ADMISE

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

1. 1. La articolul I
punctul 1, articolul
41 se abrogă.”

Se elimină Abrogarea
adoptată de Senat
conduce la
lipsirea de
reglementări clare
care să faciliteze
punerea riguroasă
în practică a
prevederilor
legislaţiei în
domeniul
disciplinei
contractuale în
derularea
contractelor de
achiziţii publice.

Camera
Deputaţilor

2. 2. ART. IV – nou 2. După ART. III se introduce
un articol nou, ART. IV, cu
următorul cuprins:
“ART. IV – În termen de 60
de zile de la data publicării
prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
Ministerul Finanţelor
Publice, Ministerul
Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului
şi Ministerul Economiei şi
Comerţului vor elabora
normele metodologice de
punere în aplicare a
ordonanţei, ce vor fi aprobate
prin hotărâre a Guvernului.”

Camera
Deputaţilor 

Prezentul proiect de Lege  face parte din categoria legilor  ordinare.

PREŞEDINTE,
Ovidiu Muşetescu 

SECRETAR,
Dr. Daniel Ionescu
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                                         Expert parlamentar:
                                          Măţan Ofelia
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