
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

    Comisia pentru politică economică, 
                reformă şi privatizare 

                      Bucureşti,  18.02.2016 
                      Nr. 4c-1/42 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 16 și 18 februarie 2016 

 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 16 februarie 2016, în intervalul orar 830-1300, respectiv,                 
1400-1800.  

Din totalul de 24 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri                
23 deputaţi.  

 
Lucrările au fost conduse, alternativ de către domnul vicepreședinte Viorel 

Palașcă, respectiv, domnul Cornel Itu, secretar al Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
         1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 58/2015 pentru modificarea art. 51 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la 
contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță 
națională,  procedură de urgență,  PL-x 5/2016- AVIZ; 

2. Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale, procedură de urgență,  
PL-x 17/2016- AVIZ;  

3. Proiectul de Lege privind achizițiile publice, procedură de urgență,               
PL-x 18/2016- AVIZ;  

4. Proiectul de Lege privind remediile și căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a 
contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului 
Național de Soluționare a Contestațiilor, procedură de urgență,               
PL-x 19/2016- AVIZ;  

5. Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 
servicii, procedură de urgență,  PL-x 20/2016- AVIZ;  

6. Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Memorandumului de 
înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la 
Bucureşti la 15 februarie 2013, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 
494 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
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nr. 819 din 21.12.2013, procedură de urgență, PL-x 141/2013 – FOND COMUN cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; 

7. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul 
Regiunilor și Banca Europeană de Investiții. Analiza anuală a creșterii pentru 
2016. Consolidarea redresării și stimularea convergenței,                
COM (2015) 690 - final, examinare în fond; 

8. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru 
perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) 
nr. 1305/2013, inițiativă prioritară, COM (2015) 701 final, examinare în fond  și 
subsidiaritate. 
 
          La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2015 pentru modificarea 
art. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile 
compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, 
ordine publică și siguranță națională,  procedură de urgență,  PL-x 5/2016- AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Ministerului Apărării Naționale: domnul colonel Vasile Florin - șef secție și 
domnul Bogdan Popescu – consilier juridic.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,               
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
achizițiile sectoriale, procedură de urgență,  PL-x 17/2016- AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Curții de Conturi a României: doamna vicepreședinte Doina Dascălu și 
doamna director Cristina Breden, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice: domnul 
președinte Bogdan Pușcaș. 
  Reprezentantul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, domnul președinte 
Bogdan Pușcaș, a precizat faptul că prin inițiativa legislativă se urmărește 
reglementarea achiziţiilor sectoriale în România, intervenţiile legislative fiind 
argumentate în Expunerea de motive prin asigurarea „transpunerii prevederilor 
obligatorii ale Directivei 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 
nr. L 94/243 din 28 martie 2014” . Astfel, sunt stabilite atât cadrul juridic al modului 
de realizare de către entităţile contractante a achiziţiilor sectoriale, a procedurilor de 
atribuire a contractelor sectoriale şi de organizare a concursurilor de soluţii, 
instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor 
sectoriale.  

Domnul președinte Bogdan Pușcaș a spus că noua reglementare are în vedere 
aplicarea în unele cazuri a unor reguli mai restrictive exclusiv autorităților 
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contractante, restul entităților contractante (întreprinderi publice sau companii private 
care beneficiază de un drept special sau exclusiv) dispunând de libertate în stabilirea 
anumitor reguli, cu respectarea însă a principiilor instituite de legislația europeană. 

În continuare, domnul președinte Bogdan Pușcaș a enumerat principalele 
elemente de noutate vizate de inițiativa legislativă. Astfel, se urmărește reglementarea 
procedurilor de atribuire a contractelor sectoriale de către entitățile contractante, a 
căror valoare estimată este mai mare decât pragurile reglementate de Directiva 
2014/25/UE.  

De asemenea, sunt reglementate în mod clar activitățile relevante ce intră în 
domeniul de aplicare, respectiv: gaze și energie termică, energie electrică, apă, servicii 
de transport, porturi și aeroporturi, servicii poștale și extracția de petrol și gaze și 
prospectarea și extracția de cărbune sau alți combustibili solizi. 

Doamna vicepreședinte Doina Dascălu le-a prezentat domnilor deputați 
principalele propuneri și observații pe care Curtea de Conturi le-a adus acestui proiect 
de lege, afirmând că acestea vor fi discutate în cadrul Comisiilor sesizate în fond. 

 De asemenea, doamna vicepreședinte Doina Dascălu a precizat faptul că, 
ținând cont de rolul Curții de Conturi care își desfășoară activitatea de audit ex-post 
(de regulă la un interval de timp considerabil față de data producerii faptei), este 
practic imposibil ca în situația în care se va aplica o amendă să se completeze toate 
elementele obligatorii ale unui proces verbal contravențional în mod special cele care 
vizează completarea informațiilor privind stabilirea cu precizie a datei săvârșirii 
faptei, așa cum prevede Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 la art. 16 alin. (1). Astfel, în 
situația în care nu este completată data comiterii faptei, procesul verbal este considerat 
nul, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului               
nr. 2/2001. 

Domnii deputați au dorit să știe dacă proiectul de lege supus dezbaterii 
împreună cu pachetul de legi similare,  având ca obiect de reglementare achizițiile și 
care se află în dezbatere la Comisie, sunt destul de clare și de transparente pentru a fi 
înțelese de către toți cei interesați. 

Doamna vicepreședinte Doina Dascălu a spus că o lege, oricât de bune ar fi 
gândită, nu poate să acopere toate situațiile ce pot fi întâlnite în practică, iar în ceea ce 
privește gradul de înțelegere a celor cărora li se adresează această lege, acest lucru 
depinde de cel care citește legea, de gradul său de pregătire, etc. Tocmai de aceea, 
doamna vicepreședinte Doina Dascălu a spus că legislația primară va fi mai bine 
explicată și mai detaliată prin intermediul legislației secundare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,               
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

      Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
achizițiile publice, procedură de urgență,  PL-x 18/2016- AVIZ.  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Bursei Române de Mărfuri: domnul președinte Septimiu Stoica, domnul 
Alexandru Coita – director strategie și domnul Emanuel Cernat – consultant, Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice: domnul președinte Bogdan Pușcaș. 

Reprezentantul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, domnul președinte 
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Bogdan Pușcaș, a dorit sa sublinieze faptul că proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare crearea cadrului legal privind achizițiile publice din România, urmărind 
transpunerea parțială a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 
2004/18/CE. De asemenea, domnul președinte Bogdan Pușcaș a precizat că, prin 
același proiect se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

În continuare, domnul președinte Bogdan Pușcaș a enumerat principalele 
elemente de noutate cuprinse în inițiativa legislativă. Astfel, duratele minime ale 
procedurilor de atribuire vor fi mai scurte decât cele reglementate prin legislația 
actuală. De asemenea, identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic se realizează pe baza criteriului ”prețul cel mai scăzut” sau 
criteriului ”costul cel mai scăzut” care are la bază costurile pe durata de viață a 
obiectului achiziției publice sau criteriului ”cel mai bun raport calitate-preț” care are la 
bază în aspecte calitative, de mediu și/sau sociale , astfel încât autoritățile contractante 
sunt încurajate să ia în considerare și alți factori, iar nu exclusiv prețul. 

În încheiere, domnul președinte Bogdan Pușcaș a subliniat faptul că, în ceea ce 
privește criteriul  ”prețul cel mai scăzut”, acesta nu va fi utilizat în cazul procedurilor 
de atribuire privind serviciile intelectuale și care prezintă un grad de complexitate 
ridicat, ci doar criteriul ”cel mai bun raport calitate-preț”. 

Reprezentantul Bursei Române de Mărfuri, domnul președinte Septimiu Stoica, 
le-a prezentat domnilor deputați o propunere de amendare a textului inițiativei 
legislative. 

Domnia sa a spus că se dorește preîntâmpinarea apariției unor platforme de 
tranzacționare nesupravegheate care ar putea pune în pericol integritatea tranzacțiilor.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu               
majoritate de voturi (o abținere), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în 
forma adoptată de Senat. 

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 
publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune și pentru 
organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, 
procedură de urgență,  PL-x 19/2016- AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Curții de Conturi a României: doamna vicepreședinte Doina Dascălu și 
doamna director Cristina Breden, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice: domnul 
președinte Bogdan Pușcaș. 

Reprezentantul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, domnul președinte 
Bogdan Pușcaș, a dorit să precizeze faptul că, prin inițiativa legislativă se urmărește 
reglementarea unui sistem de remedii şi căi de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de achiziţie sectorială şi a contractelor 
de concesiune, precum şi organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
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Soluţionare a Contestaţiilor, în vederea transpunerii prevederilor Directivei 
89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989, precum şi ale Directivei 92/13/CEE 
a Consiliului din 25 februarie 1992. 

În continuare, domnul președinte Bogdan Pușcaș a enumerat principalele 
reglementările cuprinse în proiectul de lege. Astfel, prin intermediul inițiativei 
legislative este recunoscut dreptul oricărui membru al asocierii de a depune 
contestaţie. Ca urmare, în cazul unei asocieri de operatori economici, care depun o 
ofertă comună, se prevede expres că orice membru al asocierii poate depune o 
contestaţie.  

De asemenea, domnul președinte Bogdan Pușcaș a subliniat faptul că, există 
obligativitatea notificării prealabile a autorităţii contractante. Astfel, operatorii 
economici pot sesiza în mod direct autoritatea contractantă asupra unor eventuale 
nereguli, înainte de a depune contestaţie la Consiliu sau la instanţa de judecată. Lipsa 
notificării prealabile duce la imposibilitatea sesizării Consiliului sau instanţei 
competente. Formularea unei notificări prealabile are ca efect suspendarea de drept a 
încheierii contractului, sub sancţiunea nulităţii absolute a contractului. Procedura nu 
presupune niciun fel de costuri sau garanţii suplimentare pe care ar trebui să le suporte 
operatorul economic. 

Domnul președinte Bogdan Pușcaș a precizat că o altă reglementare importantă 
ține de sistemul administrativ - jurisdicţional de soluţionare a contestaţiilor. Astfel, 
contestaţia în faţa Consiliului este gratuită şi poate fi formulată doar dacă se face 
dovada notificării prealabile obligatorii. În ce priveşte soluţionarea de către Consiliu, 
contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, în etapa de până la 
data deschiderii ofertelor, vor fi soluţionate de un complet, iar cele din etapa de după 
data deschiderii ofertelor vor fi soluţionate de un complet diferit. în fiecare etapă, 
contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri vor fi conexate. 

Doamna vicepreședinte Doina Dascălu a spus că la această inițiativă legislativă 
există 3 propuneri de amendare, explicând motivele care au stat la baza inițierii 
acestor propuneri de modificare a textului. 

Domna sa a afirmat că acestea vor fi discutate în cadrul Comisiilor sesizate în 
fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,               
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

 Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, procedură de urgență,               
PL-x 20/2016- AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Curții de Conturi a României: doamna vicepreședinte Doina Dascălu și 
doamna director Cristina Breden, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice: domnul 
președinte Bogdan Pușcaș. 

Reprezentantul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, domnul președinte 
Bogdan Pușcaș, a dorit să precizeze faptul că, prin inițiativa legislativă se urmărește 
crearea cadrului legal aplicabil procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune 
de lucrări şi contractelor de concesiune de servicii de către autorităţile contractante şi 
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entităţile contractante, urmărind transpunerea parţială a Directivei 2014/23/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea 
contractelor de concesiune, pe coordonatele necesităţii adaptării şi actualizării 
legislaţiei naţionale cu noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul 
îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi care derivă din calitatea sa de stat 
membru al Uniunii Europene.  

 În continuare domnul președinte Bogdan Pușcaș a enumerat principalele 
elemente de noutate cuprinse în proiect. Astfel, inițiativa legislativă prevede  
reglementarea procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi de 
concesiune de servicii de către autorităţile contractante sau entităţile contractante, a 
căror valoare este mai mare decât pragul reglementat de Directiva 2014/23/UE. De 
asemenea, se reglementează, în mod specific, faptul că un contract de concesiune 
presupune în mod necesar transferul către operatorul economic concesionar a unei 
părţi semnificative a riscului de exploatare a lucrărilor/serviciilor ce fac obiectul 
concesiunii. 

În încheiere, domnul președinte Bogdan Pușcaș a subliniat faptul că,  prin 
intrarea în vigoare a proiectului de lege se abrogă Legea parteneriatului               
public-privat nr. 178/2010, Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii şi orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative. 

Doamna vicepreședinte Doina Dascălu a explicat motivele care au stat la baza 
elaborării propunerilor de amendare a textului proiectului de lege. 

Domnia sa a afirmat că acestea vor fi discutate în cadrul Comisiilor sesizate în 
fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,               
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

Pe punctul șase al ordinii de zi a fost înscrisă cererea de reexaminare a Legii 
privind aprobarea Memorandumului de înţelegere încheiat între statul român şi 
The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013, ca urmare 
a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 494 din 21 noiembrie 2013, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21.12.2013,  PL-x 141/2013– 
FOND COMUN cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

Președintele de ședință, domnul deputat Cornel Itu a precizat faptul că, prin 
Decizia nr. 494/21.11.2013 Curtea Constituțională a admis obiecția de 
neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că dispozițiile 
Legii privind aprobarea Memorandumului de înţelegere încheiat între statul 
român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 februarie 
2013,sunt neconstituționale. 

De asemenea, domnul deputat Cornel Itu le-a prezentat domnilor deputați 
raportul preliminar din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități prin 
care au admis cererea de reexaminare și au propus respingerea legii. 
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În  urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, membrii celor două 
Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să admită cererea de reexaminare a 
Legii privind aprobarea Memorandumului de înţelegere încheiat între statul român şi 
The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr. 494 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 decembrie 2013 şi să propună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea Legii privind aprobarea Memorandumului de 
înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la 
Bucureşti la 15 februarie 2013. 

Pe punctul șapte al ordinii de zi a fost înscrisă inițiativa - Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 
Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții. Analiza anuală a creșterii pentru 2016. Consolidarea 
redresării și stimularea convergenței, COM (2015) 690 - final, examinare în fond. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei s-a 
hotărât cu unanimitate de voturi aprobarea unui proiect de opinie favorabil asupra 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții. Analiza anuală a creșterii pentru 2016. Consolidarea 
redresării și stimularea convergenței, care a fost înaintat Comisiei pentru afaceri 
europene din cadrul Camerei Deputaților. 

Pe punctul opt al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea de Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin 
pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013,               
COM (2015) 701 final - examinare în fond și subsidiaritate. 

La dezbaterea acestei iniţiative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: doamna director Raluca Zamfirescu.  

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna director Raluca 
Zamfirescu, a precizat faptul că ministerul susține actul legislativ european. 

În continuare, doamna director Raluca Zamfirescu a enumerat principalele 
prevederi ale inițiativei. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei și de 
către invitat s-a hotărât cu unanimitate de voturi aprobarea unui proiect de opinie 
favorabil asupra Propunerii de Regulament de instituire a Programului de sprijin 
pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 şi de modificare a 
Regulamentelor (UE)  nr. 1303/ 2013 şi (UE) nr. 1305/2013, care a fost înaintat 
Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Camerei Deputaților. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 

lucrările în ziua de 18 februarie 2016, începând cu orele 1000 până la orele 1230, cu 
următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile 

agricole și alte forme de asociere în agricultură,  PL-x 673/2015 – studiu; 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006,  PL-x 674/2015 – studiu. 
 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 

fie dat într-o şedinţă ulterioară.   
 
 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 

fie dat într-o şedinţă ulterioară.   
 

 
 

 
     VICEPREŞEDINTE, 
 
        Viorel PALAȘCĂ 
 
 

                                               SECRETAR,   
 
                          Cornel ITU 
 
                                                 
       

Consilier parlamentar:                       
                    Alina Hodivoianu 
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