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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

 

București, 20.03.2023 
Nr. 4c-3/357/2022 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 
DOAMNEI PREȘEDINTE LAURA-CĂTĂLINA VICOL-CIORBĂ 

 

COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, 
REFORMĂ ȘI PRIVATIZARE 

DOMNULUI PREȘEDINTE COSTEL NECULAI DUNAVĂ 
 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.54/2022 pentru completarea 

Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, transmis cu adresa nr. Plx 278/2022 

din 18.05.2022. 

 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.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 

 
PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

simona.tirzioru
Original
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RAPORT  PRELIMINAR  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 54/2022 pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (3) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru industrii și servicii, au fost 
sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 54/2022 pentru 
completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, transmis cu adresa nr. 
PL-x 278/2022 din 18.05.2022.  
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 449 din 20.04.2022, a avizat favorabil 
proiectul de ordonanța de urgență, cu observații și propuneri.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 16.05.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.99/2016. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează instituirea unei excepţii 
de la prevederile art.117, conform căreia entitatea contractantă are dreptul de a 
aplica procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială 
de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, având ca obiect execuţia 
restului rămas de executat pentru realizarea şi dezvoltarea capacităţilor de 
producere energie electrice în situaţia în care acesta reprezintă mai puţin de 40% 
din stadiul fizic aferent obiectivului de investiţii. Totodată, se propune introducerea 
unui alineat distinct la art.180, conform căruia, în cazul atribuirii unor contracte 
potrivit excepţiei menţionate supra, entitatea contractantă poate decide să nu 
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excludă din cadrul procedurii de atribuire operatorii economici prevăzuţi la alin. 
(1) lit.g) al aceluiaşi articol din actul normativ de bază. 

Potrivit prevederilor art.62 și art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în 
şedinţa din data de 13.03.2023. La dezbateri fost prezenți deputați conform listei de 
prezență.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii, au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 54/2022 pentru 
completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cu amendamente 
respinse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport 
preliminar. 

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

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale   
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

 
 
 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu 
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Anexa 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente respinse/autor 1.Motivare susţinerii  
2.Motivare respingerii  

Camera decizională 

1.   
 
 
-------------------- 

La articolul unic punctul 1, la articolul 1171 se 
introduce un nou alineat, alin.(2) cu următorul 
cuprins: 
”(2) În cazul proiectelor de producție a energiei 
electrice și termice cu emisii reduse de  carbon, 
bazate pe tehnologii nucleare, atribuirea 
contractelor sectoriale se realizează prin 
procedura de negociere, fără  o invitație 
prealabilă la o procedură concurențială de oferte 
indiferent de stadiul fizic al obiectivului de 
investiții. 
Autor: deputat Oana Murariu 

1. 
2.Prin vot s-a respins amendamentul 

Camera Deputaților 

 
 
 
 
 
 

 
 


