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RAPORT COMUN 
asupra cererii de reexaminare a Legii privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1) 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 

 
În temeiul dispoziţiilor art.137 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată 
spre dezbatere în fond, împreună cu Comisia pentru industrii şi servicii cu  
reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1) 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, (reexaminare  la  solicitarea Preşedintelui României), trimisă cu 
adresa nr. PLx 185 din 2 iunie 2014, înregistrat la Comisia  juridică, de disciplină 
şi imunităţi sub nr.4c-11/613 din 2 iunie 2014, iar la Comisia pentru industrii şi 
servicii sub nr.4c-3/246 din 2 iunie 2014. 

Această lege, adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu 
respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată, a fost transmisă spre promulgare, Preşedintelui României la  data de 
26 martie 2014. 

În conformitate cu  dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată, Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare 
asupra  legii transmisă spre promulgare, supunând atenţiei faptul că, prin Legea 
nr.193/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 
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, s-a 
abrogat punctul ce prevedea introducerea lit.b1) a art.8 în legea achiziţiilor 
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publice, potrivit căruia „orice regie autonomă sau  companie naţională/societate 
comercială cu  capital integral ori majoritar deţinut de o autoritate contractantă, 
astfel cum este definită la  lit.a), sau de  către un alt organism de drept public” şi 
a fost introdus art.161. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat legea privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului în şedinţa din 27 mai 2014, în 
forma trimisă la promulgare, cu respingerea motivelor invocate în cererea de 
reexaminare. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cele două comisii au dezbătut legea şi cererea de 
reexaminare în şedinţa comună din data de  9 februarie 2016, la care au participat 
22 de deputaţi din totalul de 26 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, respectiv toţi membri Comisei pentru industrii şi servicii. 

La lucrările comisiilor reunite a participat, în calitate de invitat, din 
partea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice domnul Căpitanu Sorin – 
director general. 

În urma examinării legii, a solicitărilor formulate în cererea de 
reexaminare, precum şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiilor, s-a 
hotărât, cu majoritate de  voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, 
respingerea cererii de reexaminare şi adoptarea Legii privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea  art.8 lit.b1) 
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, în forma trimisă la promulgare. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria 
legilor ordinare.  

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera decizională este Camera Deputaţilor. 
 
                             
              VICEPREŞEDINTE,                           VICEPREŞEDINTE,                             
            Nicolae Ciprian NICA                            Marin GHEORGHE                

 

 

             SECRETAR,                                                    SECRETAR,        

         Sorin Constantin STRAGEA                     Radu Bogdan ŢÎMPĂU 

 

 
Consilier parlamentar,        Consilieri parlamentari,  
 Florica Manole           Isabela Patricia Robe 
         Cristina Donea 
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