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                                                  A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea  

Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a  

Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale 

 

 

 
 

             În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a 

fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege  pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 99/2016 

privind achiziţiile sectoriale (PLx363/2021), transmis cu adresa nr. PL-x 363 din                                      

20 septembrie 2021, înregistrat sub nr. 4c-1/342 din 21 septembrie 2021.  

              Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege    

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a 

Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu respectarea prevederilor art. 75 

alin. (2) teza a III-a din Constituția României, republicată, în şedinţa din                        

14 septembrie 2021.  

               Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                               

Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

  Potrivit reglementărilor art. 62, art. 54 alin. (3) și art. 131 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 8 februarie 2022, desfășurată 
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atât la sediul Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice 

pentru alți membri. 

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr. 98/2016, precum şi a Legii nr. 99/2016. Potrivit expunerii de 

motive, se impune completarea cadrului legislativ al achiziţiilor verzi astfel încât 

autorităţile/entităţile contractante să utilizeze factori de evaluare privind protecţia 

mediului, în cadrul criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ sau cel 

mai bun raport calitate-cost pe care îl utilizează pentru a identifica oferta cea mai 

avantajoasă din punct de vedere economic. Astfel, ar urma să se identifice oferta 

cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, care să conţină aspecte ce aduc 

beneficii mediului înconjurător, prin utilizarea factorilor de evaluare privind 

protecţia mediului. 

  Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motiv, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, transmis 

cu adresa nr. 4025 din 19 mai 2021, precum și avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu adresa nr. 383 din 31 mai 2021. 
 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi (5 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de Lege  pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii 

nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, în forma adoptată de Senat. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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