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Către, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

Domnului Preşedinte Halici Nicuşor 

 
 

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

completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările 

legislative interne şi internaţionale în domeniul nuclear, transmis cu adresa PLx. 309 din 1 

iulie 2019 şi înregistrat la Comisia pentru industrii și servicii cu nr.4c-3/256/2019 din 2 

iulie 2019. 

 

        
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu

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

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale în scopul armonizării 

prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne şi internaţionale în 
domeniul nuclear 

 
În conformitate cu prevederile art. 96 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, a proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările 
legislative interne şi internaţionale în domeniul nuclear, transmis cu adresa PLx. 309 
din 1 iulie 2019 şi înregistrat la Comisia pentru industrii și servicii cu nr.4c-3/256/2019 
din 2 iulie 2019. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de Lege 
în şedinţa din 26 iunie 2019, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (2) teza III-a din 
Constituía României. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observații și propuneri actul 
normativ, prin adresa nr.205/20.03.2019. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil actul normativ, prin adresa 
nr.913/26.02.2019. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în 
şedinţa din data de 03.09.2019 a avizat negativ proiectul de lege în forma adoptată de 
Senat, aviz nr. 4c-7/285 din 03.09.2019. 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în şedinţa din 
data de 17.09.2019 a avizat negativ proiectul de lege în forma adoptată de Senat, aviz nr. 
4c-1/136 din 17.09.2019. 
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Guvernul României nu susține inițiativa legislativă, punct de vedere transmis 
prin adresa nr.170/DPSG/06.02.2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.104 din Legea 
nr.98/2016, precum şi a art.117 din Legea nr.99/2016, în scopul corelării prevederilor 
acestor legi cu reglementările naţionale şi internaţionale din domeniul nuclear. 
Intervenţia legislativă vizează ca achiziţiile de produse, lucrări şi/sau servicii asociate, 
precum şi servicii de inginerie specializate, destinate instalaţiilor nucleare, să se poată 
realiza de la contractanţii originali (fabricanţii, furnizorii, prestatorii, proiectanţii, 
antreprenorii etc.), având în vedere că securitatea nucleară are prioritate absolută şi 
prezervarea proiectului unei instalaţii nucleare trebuie să constituie principiul de bază de 
la care trebuie pornit atunci când se achiziţioneză produse, lucrări şi/sau servicii de 
inginerie specializate, destinate instalaţiilor nucleare. 

Potrivit prevederilor art.61 și ale art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în 
ședința din 3 martie 2019. La lucrările comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi 
din totalul de 22 membri ai comisiei. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și ai SN Nuclearelectrica.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările 
legislative interne şi internaţionale în domeniul nuclear, în forma adoptată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian IANCU 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
Lucian Cumpătă 


