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Proces Verbal 
încheiat în şedinţele comisiei din datele de 23, 24 şi 25 noiembrie 2010 

 
 
 

Şedinţa comisiei din data de 24.11.2010 a fost condusă de domnii preşedinţi 
de şedinţă Robert Negoiţă şi Cristian Boureanu, în conformitate cu ordinea de zi, 
cu introducerea la punctul 12 Diverse:  
121-propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.L.x 
712/2007);  
122-propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.L.x 
741/2007); 
123-proiect de Lege pentru completarea art.13 din 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 (P.L.x 768/2007); 
124-proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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 (P.L.x 
821/2007); 
125-propunere legislativă pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul 
Oficial nr.418 din 15 mai 2006 (P.L.x294/2008); 
126-propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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 (P.L.x313/2008); 
127-proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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 
(P.L.x117/2009);  
128-proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile 
publice (P.L.x225/2009); 
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129-propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.34/2006, 
consolidată în 04/10/2007 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii (P.L.x224/2008); 
1210-proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(P.L.x212/2009); 
1211-proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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 
(P.L.x468/2009); 
1212-propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii (P.L.x 471/2010); 
1213- propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii (P.L.x 626/2010), 
1214-propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie public, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii (P.L.x 644/2010); 
1215- proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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 (P.L.x 
606/2010), care a fost aprobată în unanimitate.  

Cu propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, propunere 
legislativă privind modificarea Legii nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor 
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, comisia a fost sesizată 
în fond. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Gărzii Financiare sub conducerea domnului comisar gen. Ladanyi Arpaid. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Robert Negoiţă, Cristian Boureanu, Nicuşor Păduraru şi Istvan Antal.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate aprobarea 
propunerii legislative cu amendamente admise.  

Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003, comisia a fost sesizată în 
fond. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sub conducerea domnului secretar 
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de stat Vasile Timiş şi ai Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sub 
conducerea domnului preşedinte Alexandru Pătruţi.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Robert Negoiţă şi Cristian Boureanu.  

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii 
asupra proiectului de lege cu o săptămână deoarece nu s-au prezentat la dezbateri 
reprezentanţii Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, comisia a 
fost sesizată în fond. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorului. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Robert Negoiţă, Mircea Toader şi Cristian Boureanu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii 
asupra proiectului de lege cu o săptămână pentru definitivarea amendamentelor. 

Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi a Legii 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 comisia a fost sesizată 
pentru raport comun împreună cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Agenţiei Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice şi ai Asociaţiei Române a Apei. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Cristian Boureanu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii 
asupra proiectului de lege cu o săptămână pentru analizarea amendamentelor 
înaintate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
abrogarea art.8 din Legea nr.178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, 
comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru sănătate şi familie. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Sănătăţii. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Robert Negoiţă şi Cristian Boureanu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2010 privind modificarea 
art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor 
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măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, comisia a fost 
sesizată pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Justiţiei.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Robert Negoiţă, Nicuşor Păduraru, Istvan Antal, Mircea Toader şi 
Cristian Boureanu.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, s-
a abţinut domnul deputat  Istvan Antal, avizarea favorabilă a proiectului de lege în 
forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, comisia a fost 
sesizată pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Administraţiei şi 
Internelor şi ai Departamentului pentru Afaceri Europene.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Robert Negoiţă, Nicuşor Păduraru şi Cristian Petrescu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare.  

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul domnul  
deputat Robert Negoiţă.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu proiectul de lege de la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de Lege 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2010 pentru 
modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, comisia a fost sesizată pentru 
aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi Robert Negoiţă şi Nicuşor Păduraru. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea 
favorabilă a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.   
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Cu proiectul de lege de la punctul 10 de pe ordinea de zi, proiect de Lege 
pentru modificarea art.20665 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, comisia a 
fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi Robert Negoiţă, Adrian Bădulescu, Istvan Antal, Cristian Boureanu, 
Mircea Toader şi Nicuşor Păduraru. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, s-
a abţinut domnul deputat Istvan Antal şi a votat împotrivă domnul deputat Cristian 
Boureanu, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.   

Cu proiectul de lege de la punctul 11 de pe ordinea de zi, proiect de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, comisia a fost sesizată pentru aviz la 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Gărzii Financiare sub conducerea 
domnului comisar gen. Ladanyi Arpaid. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi Robert Negoiţă şi Nicuşor Păduraru. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât  în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.   

Cu proiectele de lege de la punctul 12 Diverse, care au acelaşi obiect de 
reglementare, comisia a fost sesizată în fond. 
 La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Robert Negoiţă, Cristian Boureanu, Mircea Toader, Viorel Balcan, Istvan 
Antal, Nicuşor Păduraru şi Cristian Petrescu.    

Membrii comisiei au hotărât să ia ca bază raportul întocmit de comisie, 
Anexa cu amendamente, respectiv poziţiile 1-416, la proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 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 (P.L.x 606/2010), cu care comisia a fost 
sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, împreună 
cu amendamentele cuprinse în avizul transmis de Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic la propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie public, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.L.x 644/2010), 
analizând împreună şi celelalte proiecte şi propuneri susmenţionate. 

In urma dezbaterii s-a hotărât adoptarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea şi 
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completarea Ordonanţei 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 (P.L.x 606/2010), cu amendamente admise. 
De asemenea s-au adoptat legile de aprobare a ordonanţelor de urgenţă nr.: 
94/2007 (P.L.x 821/2007); 143/2008 (P.L.x117/2009);  228/2008 
(P.L.x212/2009);; 19/2009 (P.L.x225/2009) şi 72/2009 (P.L.x468/2009) care şi-au 
produs efectele şi s-au respins proiectele de lege şi propunerile legislative cu 
(P.L.x712/2007); (P.L.x 741/2007); (P.L.x 768/2007); (P.L.x294/2008); 
(P.L.x313/2008); (P.L.x224/2008); (P.L.x468/2009); (P.L.x 471/2010); (P.L.x 
626/2010) şi (P.L.x 644/2010) care au fost analizate odată cu proiect de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2010 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 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 (P.L.x 606/2010), care a fost 
considerat ca bază în dezbatere. 

Şedinţele comisiei din datele de 23 şi 25 noiembrie 2010 au avut loc la nivel 
de raportori. 

 
 

 
 
Intocmit, 
Expert parlamentar 
Dr.Maria Cristina Bălănescu 
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