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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

PLx nr.505/2018 
AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.55/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile 

apărării şi securității  
 

 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 pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 
urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții 
publice în domeniile apărării şi securității (PLx nr.505/2018). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.114/2011, urmărindu-se, în principal, înlocuirea pragurilor de aplicare 
pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii 
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2367, precum şi modificarea art.102 pentru a se 
accentua faptul că este vorba de cazuri distincte de aplicare a procedurii de negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în sensul aplicării corecte a art.28 alin.(1) lit.(a) 
şi (b) din Directiva 2009/81/CE. Totodată, se realizează corelarea prevederilor ordonanţei cu 
noua legislaţie în domeniul achiziţiilor publice referitoare, printre altele, la corelarea cu noile 
atribuţii ale Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), abrogarea unor prevederi în sensul 
asigurării unei abordări unitare în ceea ce priveşte funcţia ex-ante a ANAP, precum şi mărirea 
pragului de 75.000 euro la 100.000 euro în cazul contractelor aferente cumpărăturilor directe 
care beneficiază de praguri valorice naţionale sub pragurile de aplicare a Directivei 2009/81/CE. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, 
conform avizului nr. 614/22.06.2018. 
 Consiliul Superior de Apărare a Țării a avizat favorabil inițiativa legislativă prin 
Hotărârea nr.65/2018. 
 Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 03.10.2018. 

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 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 (10 voturi pentru), avizarea favorabilă a acestuia.  
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