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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor 
 
 

PLx.nr.35/2013 
 
Domnului deputat Liviu-Bogdan Ciucă 
Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 
Domnului deputat Iulian Iancu 
Preşedintele Comisiei pentru industrii și servicii 

 
 
 

AVIZ 
asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2012 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 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis spre avizare, în procedură de 

urgență, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2012 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 (PLx.35/2013). 

Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare 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, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Prezenta ordonanță de urgență reglementează în principal: 
 ajustarea pragurilor peste care există obligaţia efectuării unei publicităţi 

la nivel european, în sensul corelării cu noile prevederi europene; 

 corelarea cu prevederile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ 

şi ale noului Cod civil; 

 se propune modificarea domeniului de aplicare a ordonanţei de urgenţă 

cu reglementarea regimului juridic al contractelor la care face referire, 

cât şi schimbarea naturii juridice a contractului de achiziţie publică, în 

sensul în care acesta este contract administrativ şi nu unul comercial; 

 se instituie obligaţia notificării în SEAP de către autorităţile contractante 

a achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei a 5.000 euro, fără 

TVA; 

 se propune ca termenul de verificare a documentaţiilor de atribuire de 

către ANRMAP să fie redus de la 14 la 10 zile; 

 un termen mai scurt, respectiv 3 zile pentru evaluarea documentaţiilor 

de atribuire care reprezintă o revenire la o documentaţie de atribuire 

respinsă de ANRMAP şi de 2 zile pentru verificarea eratelor la invitaţiile 

de participare/anunţurile de participare; 

 se corelează prevederile ordonanţei de urgenţă cu cele ale H.G. 

nr.801/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr.525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; 

 se propune publicarea în SEAP a denumirii 

ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terțului 

susținător; 

 pentru fluidizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică organizate pe loturi, se propune stabilirea termenelor de 

aşteptare până la încheierea contractelor în funcţie de valoarea estimată 

a fiecărui lot; 

 completarea contravenţiilor aplicate în cazul încălcării prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil Ordonanţa de Urgență a 

Guvernului cu observaţii şi propuneri conform avizului nr. 943/19.11.2012; 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 12.02.2013. 

Conform prevederilor art.75, alin.(1) din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au 

dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor 

prezenţi, avizarea favorabilă a acestuia. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

                                                              
                                                                   
 

PREŞEDINTE, 
                                           Daniel Vasile Oajdea 
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