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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 

 

         COMISIA PENTRU INDUSTRII  

                      ȘI SERVICII 

 

 

   

 

BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
                                                                                               

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii  legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, transmisă cu adresa nr. Plx. 25 din 

12  februarie  2018, Comisiei  pentru  industrii  și  servicii  și  Comisiei  juridice,  de  disciplină  și 

imunități, pentru dezbatere în fond. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, propunerea  legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 
 
 
 
 
 

          PREŞEDINTE,                                                                                 PREŞEDINTE, 
 

          Eugen NICOLICEA                                                                            Iulian IANCU 
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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale 

 

În  conformitate  cu prevederile  art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților,  republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia juridică, 
de disciplină şi imunități au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, transmisă cu adresa nr. 
Plx. 25 din 12  februarie 2018,  înregistrat  la Comisia pentru  industrii și servicii sub nr. 4c‐3/42 
din 13.02.2018 și la Comisia juridică, de disciplină și imunități sub nr. 4c‐11/78 din 13.02.2018. 

Consiliul  Legislativ,  prin  avizul  nr.  857/12.10.2017,  a  avizat  negativ  propunerea 
legislativă. 

Guvernul, prin adresa nr.155/DPSG/13.02.2018, nu susține adoptarea acestei propuneri 
legislative. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa în şedința din data de 5 
februarie  2018. 

Comisia  pentru  politică  economică,  reformă  și  privatizare,  în  ședința  din  data  de 
27.02.2018, a avizat negativ propunerea legislativă, cu majoritate de voturi. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului,  în ședința din data 
de 27.02.2018, a avizat negativ propunerea legislativă. 
    Propunerea  legislativă  are  ca  obiect  de  reglementare  completarea  Legii  nr.99/2016 
privind achizițiile  sectoriale,  în  vederea  excluderii  operatorilor  economici  emitenți  de  acțiuni  la 
purtător  sau alte  titluri de participare  la purtător din procedura de atribuire a  contractelor de 
achiziție sectorială/acordurilor ‐ cadru, de atribuire prin procedura simplificată, de atribuire prin 
procedură proprie, de achiziție directă de produse sau servicii, precum şi interzicerea încheierii 
unor  noi  contracte  subsecvente  cu  aceste  societăți  în  cazul  acordurilor‐cadru  existente  la  data 
intrării în vigoare a legii. 
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În conformitate cu prevederile art. 61  și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  cele  două  comisii  sesizate  în  fond  au 
dezbătut propunerea în ședințe separate: 

Comisia pentru  industrii  şi  servicii  a  examinat  inițiativa  în  şedința din 6 martie 2018.  La 
lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați din totalul de 19 membri ai comisiei. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, 
cu  modificările  și  completările  ulterioare,  la  dezbateri  a  participat  domnul  Bogdan  Pușcaș, 
președinte al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat propunerea legislativă în ședința din 
data de 19 martie 2018. Membrii comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri a participat domnul Gyorgy Attila, secretar 
de stat în Ministerul Finanțelor Publice. 

 
În  urma  dezbaterilor  şi  a  opiniilor  exprimate, membrii  celor două  comisii  sesizate  în 

fond  au  hotărât,  cu  majoritate  de  voturi,  să  propună  plenului  Camerei  Deputaților 
respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente:  
  ‐  societățile  cu  acțiuni  la  purtător  sunt  reglementate  de  Legea  societăților  comerciale 
nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  ‐  interzicerea  operatorilor  economici  emitenți  de  acțiuni  la  purtător  de  la  procedura  de 
atribuire a contractelor de achiziție poate fi apreciată ca fiind discriminatorie; 
  ‐  Legea  nr.99/2016  privind  achizițiile  sectoriale  a  transpus  Directiva  2014/25/UE, 
nediscriminarea și egalitatea de tratament  fiind unul dintre principiile care se regăsesc la art.36 
din directivă. 

 
În  raport  cu  obiectul  şi  conținutul  său,  propunerea  legislativă  face  parte  din  categoria 

legilor ordinare.  
Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 

pct.  1  din  Regulamentul  Camerei  Deputaților,  republicat,  cu  modificările  și  completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 
 
PREȘEDINTE,                                                                                         PREȘEDINTE, 

         EUGEN NICOLICEA                                                                                   IULIAN IANCU 
 
 
 
 
 
             SECRETAR,                                                                                                SECRETAR, 
  Alina Elena TĂNĂSESCU                                                                          Roxana MÎNZATU 
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Consilier parlamentar,                                                                           Șef serviciu, Cristina Neicu 
     Alina Grigorescu                                                                       Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 
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