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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 
 

Plx nr.368/2015 
AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.21 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 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, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, spre avizare proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

(PLx nr.368/2015). 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea  art.21 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin stipularea expresă a 

obligației pe care o au autoritățile contractante de a crește gradual valoarea 

achizițiilor publice derulate prin SEAP, la 60% în anul 2016, minim 80% începând 

cu anul 2017 și 100% începând cu anul 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă inițială, cu 

observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 1358/17.12.2014. 

Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 21 aprilie 2015. 

Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 

Prin conținutul și obiectul de reglementare, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) 

din legea fundamentală, Camera Deputaților este Cameră decizională.  
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au 

dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor 

prezenţi, avizarea negativă a acestuia, având în vedere faptul că modificările 

propuse sunt cuprinse în Directiva 24/2014/CE privind achizițiile publice și de 

abrogare a Directivei 2004/18/CE care va trebui transpusă în integralitatea sa 

până la 18 aprilie 2016. 

                                                            
 PREŞEDINTE,   

Daniel Vasile Oajdea 


