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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

 

Comisia pentru industrii și servicii 
Tel : 021.316.03.43.                               Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 

 
 

București, 02.06.2020 
Nr. 4c-3/120/2019 

  
 

 
 

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ 

ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE ION MOCIOALCĂ 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

DOMNULUI PREȘEDINTE HALICI NICUȘOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă nr.114/2011 privind atribuirea 

anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, transmis 

cu adresa nr. P.L.x. 168 din 25 martie 2019. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege 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, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

     

 
PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T   P R E L I M I N A R   

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.32 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii 

publice în domeniile apărării şi securităţii 
 

 
           În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia 
juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 
proiectul de Lege pentru completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă nr.114/2011 
privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi 
securităţii, transmis cu adresa nr. P.L.x. 168 din 25 martie 2019, înregistrat la 
comisie sub nr.4c-3/120 din 26 martie 2019. 

          Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1174/12.12.2018, avizează favorabil 
propunerea legislativă. 
 Guvernul, prin adresa nr. 333/18.03.2019, nu susține adoptarea proiectului de 
Lege. 
          Senatul, în calitate de primă Camera sesizată, în ședința din 20.03.2019, a 
adoptat propunerea legislativă. 
 Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, în ședința din data 
de 03.04.2018, a avizat negativ proiectul de Lege.  
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în ședința din 
data de 09.04.2019 a avizat negativ proiectul de Lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.32 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2011. Potrivit expunerii de motive, prin 
proiect se urmăreşte condiţionarea atribuirii contractului de achiziţie publică de 
existenţa unei propuneri de offset, încă de la elaborarea ofertei, urmând ca în cazul 
semnării contractului, propunerea de offset să fie supusă negocierii. 
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         Comisia pentru industrii și servicii a examinat proiectul de Lege în ședința din 
02 iunie 2019. La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 
membri ai comisiei. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii  au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de 
Lege, deoarece reglementarea aspectelor legate de operațiunile compensatorii 
(offset) sunt considerate măsuri discriminatorii care încalcă atât principiile de bază 
ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, cât și procedurile de achiziție, 
împiedicând libera circulație a bunurilor și serviciilor. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii a participat, în calitate de 
invitați reprezentanți din partea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice .  
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege 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, cu modificările 
și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Șef birou, Cristina Neicu 


