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R A P O R T   SUPLIMENTAR 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 

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

transmis cu adresa nr. PL.x 606 din 9 noiembrie 2010 şi înregistrat la comisii sub nr. 23/297 din 12 noiembrie 2010, 

respectiv 31/973 din 12 noiembrie 2010. 

       În temeiul art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

  



            Senatul, în calitate de primă camera sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 19 octombrie 2010, cu 

respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

           Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au avizat favorabil proiectul de 

lege cu avizele nr.26/1696 din 24 noiembrie 2010, nr.21/317 din 23 noiembrie 2010, respectiv nr. 36/230 din 18 noiembrie 

2010. 

           Consiliul Legislativ prin avizul nr.785 din 22 iunie 2010, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu 

unele observaţii şi propuneri. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.337/2006. Prin modificările şi completările aduse se doreşte, în principal, flexibilizarea sistemului 

achiziţiilor publice cu asigurarea funcţionării acestuia în limitele stabilite prin directivele Uniunii Europene în domeniu. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege susmenţionat în şedinţa din 24 

noiembrie 2010, iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în şedinţele din 06, 07 şi 08 decembrie 2010. 

Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 14 decembrie 2010, în temeiul dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, a hotărât retrimiterea iniţiativei legislative Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi si Comisiei pentru industrii şi servicii în vederea reexaminării art. 260 alin. (3) şi depunerii unui 

raport suplimentar cu privire la art. 260 alin. (3). 

 



 La dezbateri au fost prezenţi 25 de deputaţi din totalul de 26 de membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii şi 15 de 

deputaţi din totalul de 27 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

          În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii şi de către 

invitaţi, s-a hotărât cu majoritate de voturi, adoptarea art. 260 alin. (3) din proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii,  în formularea din anexa la raportul suplimentar. 

         În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
                    PREŞEDINTE,                                                                                                   PREŞEDINTE, 
                     Daniel BUDA                                                                                                      Iulian IANCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          SECRETAR                                                                                                      SECRETAR, 
             Gabriel ANDRONACHE                                                                                        Marin MIRCEA 
 
 
 
                                                                                                                                                                     Consilier, Silvia Vlăsceanu 
Consilier, Ciprian Bucur 
 



Anexa 
 
 
 

3  53. Alineatul (1) al articolului 260 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 260 (1) Numărul membrilor Consiliului 
şi numărul persoanelor cu statut de personal 
tehnico-administrativ se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 

  
 
(1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
26. La articolul I, după punctul 53 
se introduce un nou punct, punctul  
531 , cu următorul cuprins: 
„531. La articolul 260, după 
alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alineatul (3), cu următorul 
cuprins 
 
«(3) Preşedintele Consiliului 
trebuie să fie licenţiat in drept.»” 
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