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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Achiziţii Publice 

  
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, trimisă cu adresa nr. PL-x 
509/2015. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
şedinţa din 23 iunie 2015. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din 8 septembrie 
2015. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
prezenţi la lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de Lege, cu un amendament admis prezentat în Anexă. 
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Anexă 
 
 

AMENDAMENT ADMIS 
 

Nr.
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivare 

1. LEGE 
pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2015 

privind privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru 

Achiziţii Publice 

nemodidificat  

2.   
Art.3.  
d) controlul modului în care 
autorităţile contractante 
atribuie contractele de 
achiziţie publică şi de 
concesiune de lucrări publice 
şi de servicii; 

La art. 3, după lit.d) se introduce o 
nouă literă, după cum urmează: 
 
 
 
 
 
 
d¹) aplică sancţiunile 
contravenţionale prevăzue de lege 
autorităţilor contractante şi/sau 
persoanelor fizice implicate în 
derularea activităţilor de achiziţii 
publice; 
 

Autor: Dep. P.N.L. Vasile Horga 

 

 


	AVIZ

