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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 
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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea OUG 
nr.34/2006 consolidată în 04/10/2007 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 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea OUG nr.34/2006 consolidată în 04/10/2007 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, transmisă cu adresa nr.P.l.x 224 din 16 
aprilie 2008, înregistrată la comisie sub nr.23/236 din 17 aprilie 2008. 
  Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 14 aprilie 2008. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au avizat negativ 
propunerea legislativă, cu avizele nr.Pl-x 224 din 12 mai 2008, respectiv 
nr.26/2312 din 13 mai 2008. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1594 din 20.11.2007, a avizat  
propunerea legislativă, formulând observaţii şi propuneri care nu au fost preluate. 

          Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa 3127 din 22.11. 
2007, nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea OUG nr.34/2006, astfel încât să li se interzică operatorilor economici 
posibilitatea de a subcontracta mai mult de un anumit procent din valoarea 
contractului de achiziţie publică. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 2 octombrie 2012 şi au hotărât, în unanimitate, 
respingerea acesteia, deoarece propunerea legislativă contravine Directivelor 
2004/17/CE şi 2004/18/CE, transpuse în totalitate prin OUG nr.34/2006. 
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  La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 28 
de membri ai comisiei. 
                  În raport de conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia 
României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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