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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în 

domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată 
cu dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 

din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PLx 122/2017 din 13 
februarie 2017. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat 
proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 22 februarie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 
amendamente, redate în anexa la prezentul aviz. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Csep Eva Andrea  

 

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
 
 

Bucureşti, 27 februarie 2017 
Nr. 4c-7/192 
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Anexa  
 

Amendamente admise 
 
 

Nr. 
crt. 

Text ordonanţă 
Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 
amendamente 

 
1. 

 
Art.IX. - La art.235 din  Legea 
nr. 98/2006 privind achiziţiile 
publice, publicată înMonitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
390 din 23 mai 2016, după 
alineatul (3), se introduce un 
nou alineat, alin. (4), cu 
următorul cuprins: 
“(4) Prin ordin comun al 
ministrului fondurilor 
europene, al ministrului 
finanţelor publice şi al 
preşedintelui Agenţiei 
Naţionale pentru Achiziţii  
Publice, se stabilesc condiţiile 
contractuae generale şi specific 
pentru anumite categorii de 
contracte de achiziţie publică 
aferente obiectivelor de 
investiţii finanţate din fonduri 
publice” 
 

 
Art.IX. - La art. 235 din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
390 din 23 mai 2016, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin. (4), cu 
urmatorul cuprins: 
"(4) Prin hotărâre de guvern 
se stabilesc condiţiile 
contractuale generale şi 
specifice pentru anumite 
categorii de contracte de 
achiziţie publică aferente 
obiectivelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru simplificarea şi 
unitatea de soluţie în 
procedura de stabilire a 
condiţiilor contractuale 
generale şi specifice 
pentru această 
categorie de contracte. 

 
2. 

 
Art.X. - La data intrării în 
vigoare a ordinului prevăzut la 
art. 235 alin.(4) din Legea nr. 
98/2006 privind achiziţiile 
publice, cu completările aduse 
prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, se abroga Hotărârea 
Guvernului nr. 1405/2010 
privind aprobarea utilizării unor 
condiţii contractuale ale 
Federaţiei Internaţionale a 
Inginerilor Consultanţi în 
Domeniul Construcţiilor(FIDIC) 
pentru obiective de investiţii din 
domeniul infrastructurii de 
transport de interes national,  
finanţate din fonduri publice, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României , Partea I, nr. 51 şi 51 
bis din 20 ianuarie 2011 
 

 
Art.X. - La data intrării în 
vigoare a hotărârii de guvern 
prevazute la art. 235 alin. (4) 
din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, cu 
completarile aduse prin 
prezenta ordonanta de urgenta, 
se abroga Hotarârea Guvernului 
nr. 1.405/2010 privind 
aprobarea utilizarii unor conditii 
contractuale ale Federatiei 
Internationale a Inginerilor 
Consultanti în Domeniul 
Constructiilor (FIDIC) pentru 
obiective de investitii din 
domeniul infrastructurii de 
transport de interes national, 
finantate din fonduri publice, 
publicata în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 51 si 51 
bis din 20 ianuarie 2011. 
 

 
Corelare cu modificarea 
propusă la poziţia nr.1. 
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