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BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, 

transmisă cu adresa nr. P.L.x. 189 din 27 martie 2019. 

 În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

     

 
 

PREȘEDINTE,     PREȘEDINTE,  

  IULIAN IANCU    HALICI NICUȘOR 

 
 

simona.tirzioru
Original
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București, 19.02.2020 

 
 

R A P O R T   C O M U N 

asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea art.187 din 

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice 

  
 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, 
transmisă cu adresa nr. P.L.x. 189 din 27 martie 2019. 
          Consiliul Legislativ, cu avizul nr.18/16.01.2019, avizează negativ propunerea 
legislativă. 

Guvernul, prin adresa nr. 381/25.03.2019, nu susține adoptarea propunerea 
legislativă. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 
în ședința din 25 martie 2019. 
 Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în ședința din 
09.04.2019, a avizat negativ propunerea legislativă. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în ședința din 
09.04.2019, a avizat negativ propunerea legislativă. 
 Comisia pentru muncă și protecție socială, în ședința din 09.04.2019, a avizat 
negativ propunerea legislativă. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.187 din 
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin introducerea a 4 noi alineate, respectiv alin.(11) - (14), urmărindu-se 
stabilirea unui criteriu suplimentar referitor la salarizarea personalului 
antreprenorului, în procedurile de achiziţie publică pentru lucrările de execuţie sau 
de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport, derulate de 
autorităţile contractante publice.  
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 Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat propunerea legislativă 
în ședința din 09.04.2019. În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii 
comisiei au hotărât să respingă propunerea legislativă. Membrii comisiei au fost 
prezenți conform listei de prezență. 
 Comisia pentru industrii și servicii a examinat proiectul de Lege în ședința din 
18.02.2020. La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 
membri ai comisiei. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 
respingerea propunerii legislative privind modificarea şi completarea art.187 din 
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice din următoarele considerente: 
1. Adoptarea actului normativ creează discriminări între categoriile de operatori 
economici; 
2. Stabilirea criteriului suplimentar referitor la salarizarea personalului vizează 
doar operatorii economici care, prin contractele de achiziții publice atribuite vor 
realiza proiecte de infrastructură de transport, măsurile fiind susceptibile să încalce 
dispozițiile art. 16 alin. (1) din Constituția României, republicată, referitoare la 
egalitatea în fața legii. 
 La şedinţa comisiei pentru industrii şi servicii au participat, în calitate de 
invitați, domnul Cojoacă Eugen – președinte și doamna Manea Liana – director din 
partea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. 
 În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 
91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

PREȘEDINTE,     PREȘEDINTE, 

   IULIAN IANCU    HALICI NICUȘOR 

 

 

 

SECRETAR,     SECRETAR 

     ADNAGI SLAVOLIUB   AIDA CRISTINA CĂRUCERU 

 
 

 

 

  Șef birou, Cristina Neicu    Consilier parlamentar, Alina Grigorescu 


