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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanţa 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, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură de 

urgenţă, prin adresa nr. PL.x 185 din 5 iunie 2013, cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 

lit.b1)din Ordonanţa 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. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 18 iunie 

2013. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu un amendament admis 

prezentat în Anexa la prezentul aviz. 

 

      PREŞEDINTE        SECRETAR 

        MARIN ALMĂJANU     ION MARCEL CIOLACU  
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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                                                                                                                                                                   ANEXA 
Amendament admis 

 
  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au admis următorul amendament: 
 

Nr. 
Crt. Textul OUG 31/2013 Amendamente propuse Comentariu 

1. Articolul 8 , litera b1 ) 
 
„b1) orice regie autonomă sau companie 
naţională/societate comercială cu capital 
integral ori majoritar deţinut de o 
autoritate contractantă, astfel cum este 
definită la lit.a), sau de către un alt 
organism de drept public, cu exceptia 
transportatorilor aerieni.” 

Litera b1) a articolului 8 se modifică şi 
se completeaza după cum urmează: 
 b1) orice regie autonomă sau companie 
naţională/societate comercială cu capital 
integral ori majoritar deţinut de o autoritate 
contractantă, astfel cum este definită la 
lit.a), sau de către un alt organism de drept 
public; cu excepţia trasportatorilor aerieni şi 
a  operatorilor economici din industria 
de apărare aflaţi sub autoritatea 
Ministerului Economiei ” 
 
Autori:  
Dan Coriolan Simderu, deputat PNL 
Vasile Horga, deputat PNL 

 
În conformitate cu prevederile OUG 34 
operatorii economici din industria de 
apărare aflaţi sub autoritatea 
Ministerului Economiei au calitatea de 
autorităţi contractante. fapt ce 
determină automat obligaţia acestor 
entităţi de a respecta cu stricteţe 
prevederile acestei legi. 
 
Cu toate acestea, specificul şi domeniul 
strategic în care îşi desfăşoară 
activitatea aceşti operatori economici, 
obligă la o prudenţă mărită în cazul 
încheierii contractelor care au legătură 
cu producţia sau comercializarea de 
arme, muniţii şi material de război, 
atât intern cât şi extern. 
 
Pentru realizarea la termen  şi în 
condiţii de calitate  a acestor contracte, 
operatorii economici din industria de 
apărare  trebuie să achiziţioneze 
materii prime, utilaje sau alte 
materiale  necesare acestei activităţi. 
 
Ori în situaţia în care ar efectua aceste 
demersuri pe calea procedurilor de 
achiziţie publică, consecinţa ar fi o 
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Nr. 
Crt. Textul OUG 31/2013 Amendamente propuse Comentariu 

blocare a activităţilor acestor operatori 
economici şi astfel ar fi puşi în situaţia 
de a nu-şi respecta termenele 
contractuale asumte şi implicit ar 
putea pierde clienţi tradiţionali. 
 
Legislaţia naţională ce reglementează 
acest domeniu instituie practic un 
regim special pentru această activtate. 
Ţinând cont de toate aceste 
condiţionalităţi,  este necesară 
exceptarea contractelor de achiziţe 
publică din domeniul apărării de la 
prevederile acestei ordonanţe. 
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