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           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 8 martie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Drăgușanu  
Vasile-Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, 
Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Grindeanu Sorin Mihai, Titi Holban, Daniel Iane, 
Murgu Neagu, Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu 
Florin, Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
1. Plx nr. 17/2016 - Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale; 
2. Plx nr. 18/2016 - Proiectul de Lege privind achizițiile publice; 
3. Plx nr. 20/2016 - Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile 

de servicii. 
4. Diverse. 

 
 Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Vasile Oajdea,  
președintele comisiei. 
 La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat din partea Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice, domnul Căpitanu Sorin – director. 
 

1. Plx nr. 17/2016 - Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale  
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei 
şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 
achizițiile sectoriale. 
 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea achizițiilor sectoriale în România, 
intervențiile legislative fiind argumentate prin asigurarea transpunerii parțiale a Directivei 
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2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 
achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ. Termenul de 
transpunere a directivei este 18 aprilie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, 
iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 09.02.2016. 

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin. (1) din Constituția României, 
republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

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 unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă 
cu amendamentele a acestuia. 

 
2.  Plx nr. 18/2016 - Proiectul de Lege privind achizițiile publice; 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei 
şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 
achizițiile publice. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind 
achizițiile publice din România, urmărind transpunerea parțială a Directivei 2014/24/UE 
a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile 
publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CΕ. Termenul de transpunere a directivei este 
18 aprilie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, 
iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 09.02.2016. 

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin. (1) din Constituția României, 
republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

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 unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă 
cu amendamentele a acestuia. 

 
3. Plx nr. 20/2016 - Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii. 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei 



şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. 
 Proiectul de lege are ca obiect crearea cadrului legal aplicabil procedurilor de 
atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și contractelor de concesiune de servicii 
de către autoritățile contractante și entitățile contractante, urmărind transpunerea parțială 
a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind atribuirea contractelor de concesiune. Termenul de transpunere a directivei este 
18 aprilie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, 
iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 09.02.2016. 

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin. (1) din Constituția României, 
republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 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 unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă 
cu amendamentele a acestuia. 
 
 

4. Diverse  
 

 Domnul deputat Valerian Vreme a prezentat cererea de parteneriat a Centrului de 
Resurse pentru Societatea Civilă în vederea organizării primei ediţii a conferinţei 
internaţionale “CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION FORUM –CIP 
FORUM 2016”, în data de 30 martie 2016, între orele 08:00 - 20:00, la Palatul 
Parlamentului, Bucureşti. 
 Evenimentul “CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION FORUM –
CIP FORUM 2016” este gândit ca o platformă deschisă pentru comunitatea liderilor şi 
decidenţilor din administraţie, instituţii publice sau private, specialiştilor în securitate sau 
inovatorilor din România, fiind dezbătute teme strategice, la cel mai înalt nivel. 
Coordonarea ştiinţifică a evenimentului este realizată de Academia Naţională de 
Informaţii “Mihai Viteazul”. 
 Cu unanimitate de voturi s-a hotărât să se dea curs invitației. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
                                           Daniel Vasile Oajdea 
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