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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR  
 

Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

4c-13/751/2020 
 

 Comisia pentru industrii și 
servicii 

4c-3/396/2020 

 Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 
4c-2/172/2020 

 
 

București, 03.03.2021 

   

 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comunasupra Propunerii legislative pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu 

impact asupra sistemului achizițiilor publice, transmisă cu adresa nr.  Plx. 484/2020. 

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

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 91 alin. (9) 

pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai - Alexandru BADEA 
 

 PREŞEDINTE, 
 

SàndorBENDE 
 
 

 PREŞEDINTE, 
 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ  
 

 

florica.manole
Conf cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

 
Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
4c-13/751/2020 

 

 Comisia pentru industrii și 
servicii 

4c-3/396/2020 

 Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 
4c-2/172/2020 

 
 

  Bucureşti, 03.03.2021 
Plx. 484/2020 

 
 

RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.23/2020 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului 

achiziţiilor publice 
 

În conformitate cu dispozițiile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 
industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, 
cu Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.23/2020 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor 
publice,transmisă comisiilor cu adresa Plx. 484/2020. 

Senatul, în şedinţa din data de 11.08.2020, a respins propunerea legislativă. 
Consiliul Legislativ, prin adresa nr. 623/26.06.2020, a avizat negativ propunerea 

legislativă. 
 Consiliul Economic și Social,prin adresa nr. 5002/19.07.2020, avizează actul normativ după 
cum urmează: 
 reprezentanții ai părții sindicale și reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale  

ale  societății  civile  au votat  pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act normativ; 
 4 reprezentanți ai părții patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de 

act cu o motivare; 
 3 reprezentanți ai părții patronale s-au abținut de la vot. 

Inițiativa are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2020, cu un nou articol, art. XII, care să prevadă anularea obligaţiilor fiscal-bugetare rezultate 
din contractele de cesiune finanţate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, neachitate 
până la data de 1 ianuarie 2017. 
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În conformitate cu dispozițiile art.  61, art. 63 și art. 129 alin. (1) dinRegulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cele trei comisii sesizate în fond 
au dezbătut inițiativa în ședințe separate. 

Comisia pentru industrii și servicii  a examinat inițiativa în ședința din data de 2 februarie 
2021.  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci  a examinat inițiativa în ședința desfășurată în sistem 
mixt, în data de 16 februarie 2021. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat propunerea în şedinţa din data de 
23.02.2021, desfășurată în sistem mixt.  

La cele trei comisii, deputații și-au înregistrat prezența conform listei de prezență. 
 În urma dezbaterilor, membrii celor trei comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice deoarece aceasta a fost declarată 
neconstituțională în ansamblul său și abrogată prin Ordonanța de urgență nr. 114/2020 
privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor 
publice
 În raport cu obiectul şiconţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare.  
 Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 91 alin. (9) pct. 
1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 

. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
Mihai - Alexandru BADEA 

 

 PREȘEDINTE, 
Sàndor BENDE 

 

 PREȘEDINTE, 
Bogdan-Iulian HUȚUCĂ  

 
 

 

 

SECRETAR, 
Cristian Tudor BĂCANU 
 
 
 
 
 
 

 SECRETAR, 
Oana-Marciana ÖZMEN 

 SECRETAR, 
Iulius Marian FIRCZAK  

 
 
 
 
 

Șef serviciu, 
Alina Grigorescu 

 

 Șef birou, 
Cristina Neicu 

 
 
 

 Șef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
 

Consilier parlamentar,  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=215&cam=2&leg=2020�
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Laura Gheorghe 
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