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 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
transmis cu adresa nr. PL-x 565 din 7 decembrie 2017, înregistrată sub nr. 4c-1/351 din              
7 decembrie  2017.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în 
şedinţa din 4 decembrie 2017, în conformitate cu prevederile                                                  
articolului 75 alineatul (2) teza a  III-a din Constituţia României, republicată. 

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.  

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 6 februarie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea                
de motive, avizul negativ al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 600 din                     
25 iulie 2017 și punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr. 1242 din                      
18 august 2017, prin care menţionează că nu susţine adoptarea inițiativei legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât                         
dispozițiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioar e, reprezintă transpunerea reglementările 
Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, care la                                  
art. 2 alin. (1) pct. 4 prevede că <<„organisme de drept public" înseamnă organismele 
care au toate caracteristicile următoare: 

a) sunt înfiinţate în scopul specific de a răspunde unor necesităţi de interes 
general, fără caracter industrial sau comercial; >> 
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Mai mult decât atât, paragraful (10) din preambulul Directivei 2014/24/UE 
prevede că „(...) un organism care funcţionează în condiţii normale de piaţă, care 
urmăreşte obţinerea unui profit şi care suportă pierderile care rezultă din exercitarea 
activităţii sale nu ar trebui să fie considerat ca fiind un „organism de drept public”, 
deoarece necesităţile de interes general, pentru îndeplinirea cărora a fost creat sau pentru 
care i s-a încredinţat sarcina de a le îndeplini, pot fi considerate a avea caracter industrial 
sau comercial." 

Faţă de considerentele menționate mai sus , membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi                                         
(2 voturi împotrivă și 3 abțineri), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 
 

                       PREŞEDINTE                                             SECRETAR  
    
                    Gheorghe ȘIMON                                               George-Gabriel VIȘAN 
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