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                                                                    AVIZ 

asupra propunerii  legislative pentru completarea art.270  
alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de  

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice  
şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în  

Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
propunerea legislativă pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
publicată în Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006, trimisă cu adresa nr. 
Pl-x 294 din 12 mai 2008, înregistrată sub  nr. 21/79 din 13 mai 2008.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 6 mai 2008. 

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

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă 
menţionată mai sus, în şedinţa din  18 iunie 2008. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul negativ al Consiliului Legislativ trimis cu adresa 
nr. 1631 din 26 noiembrie 2007 şi punctul de vedere al Guvernului transmis 
cu adresa nr. 60 din 11 ianuarie 2008 prin care nu susţine adoptarea acestei 
iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare, au constatat că propunerea legislativă nu se justifică, 
întrucât  introducerea obligativităţii achitării unei taxe de timbru la depunerea 
contestaţiei în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este 
neconstituţională deoarece art. 21 alin. (4) din Constituţia României, 
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republicată, prevede faptul că accesul la jurisdicţiile speciale administrative 
este gratuit şi facultativ. Aceste principiu al gratuităţii jurisdicţiilor a fost 
preluat şi de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Pe de altă parte, exercitarea abuzivă a dreptului de a depune 
contestaţii în cadrul procedurii de atribuire îndreptăţeşte autoritatea 
contractantă şi la măsuri reparatorii care, la solicitarea autorităţii contractante, 
pot fi acordate acesteia de către instanţele de judecată. 

Faţă de considerentele susmenţionate, membrii Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
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