PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia juridică, de disciplină
și imunități
București: 26.04.2016
Nr. 4c-11/132/2016

Comisia pentru industrii
și servicii
București: 26.04.2016
Nr. 4c-3/36/2016

PLENULUI
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra proiectului de
Lege privind achizițiile publice, transmis pentru examinare în fond, în procedură de
urgență, cu adresa nr. PLx. 18 din 10 februarie 2016.
În conformitate cu prevederile art. 75, alin. (1) din Constituţia României,
republicată, şi ale art. 92, alin. (9), pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREȘEDINTE,
IULIAN IANCU

VICEPREȘEDINTE,
IOAN CUPȘA
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PLx 18/2016

RAPORT C O M U N SUPLIMENTAR

asupra proiectului de Lege privind achizițiile publice
În conformitate cu dispozițiile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități
au fost sesizate, pentru dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind
achizițiile publice, transmis cu adresa PLx-18 din 10.02.2016, înregistrat în cadrul Comisiei
pentru industrii și servicii cu nr. 4c-3/36/2016 din 11.02. 2016, iar în cadrul Comisiei juridice de
disciplină și imunități cu nr. 4c-11/132/2016 din 11.02.2016.
În ședința din data de 26 aprilie 2016, plenul Camerei Deputaților a hotărât
retrimiterea la comisii a proiectului de Lege, pentru reanalizarea unor articole din cuprinsul lui.
Reunite în ședința comună din data de 26 aprilie 2016, comisiile au hotărât să supună
plenului Camerei Deputaților menținerea raportului inițial de adoptare cu amendamente,
cu excepția amendamentului cu privire la poziția 307, respectiv art. 234 alin. (1), care se
regăsește în anexa la prezentul raport suplimentar.
Celelalte soluții normative prevăzute în raportul inițial se mențin.
PREȘEDINTE,
IULIAN IANCU

VICEPREȘEDINTE,
IOAN CUPȘA

SECRETAR,
ISTVAN ANTAL

SECRETAR,
SORIN CONSTANTIN STRAGEA

Consilier parlamentar,

Consilier parlamentar,

Cristina DONEA

Alina GRIGORESCU

Consilier parlamentar,
Viorela GONDOȘ
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ANEXĂ LA RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR
AMENDAMENTE ADMISE

PLx 18/2016

la proiectul de Lege privind achizițiile publice

Nr. Crt.
307.

Text adoptat de Senat
-

Amendamente propuse/Observaţii
Motivație
Art. 234.- (1) În vederea realizării sarcinilor
prevăzute în Strategia naţională în domeniul
achiziţiilor publice şi în prezenta lege, personalul
Curţii de Conturi a României se majorează cu 250
de posturi.
Autor: Comisiile reunite

