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BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de 
urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020. 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
      

 

 

  PREȘEDINTE,     PREȘEDINTE, 

         SÁNDOR BENDE   LAURA-CĂTĂLINA VICOL-CIORBĂ 

simona.tirzioru
Original



2 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Tel : 021.316.03.43.  Fax : 021.315.34.01. e-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

 
 Comisia pentru industrii   Comisia juridică, de disciplină, 
             și servicii          și imunități 
     Nr. 4c-3/433/2020          Nr. 4c- 13/817/2020 

 
 

București, 23.02.2022 
 
 

R A P O R T       C O M U N   

asupra proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi 

unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 
102 din 4 februarie 2020 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, 
spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi 
unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 
din 4 februarie 2020, transmis cu adresa nr. P.L.x.519 din 08.09.2020.  
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.579 din 16.06.2020, avizează favorabil 
propunerea legislativă, cu observații și propuneri.  
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.4334 din 03.06.2020, avizează 
favorabil prezentul act normativ.  
 Guvernul, prin adresa nr. 2615 din 12.04.2021, nu susține adoptarea 
inițiativei legislative în forma prezentată. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
condițiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României, republicată.  
 Comisia pentru sănătate și familie, în ședința din 21.09.2020, a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2020, în sensul stabilirii unor măsuri pentru asigurarea 
transparenţei achiziţiilor publice realizate de către Oficiul Naţional pentru Achiziţii 
Centralizate şi de autorităţile publice în perioada stării de urgenţă şi a pandemiei 
create de virusul COVID-19. 
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 În conformitate cu prevederile art. 63, ale art. 64 și ale art. 131 alin. (1) din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, membrii comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat 
proiectul de lege în ședința din data de 03.06.2021, iar membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 22.02.2022. 
  La lucrările comisiilor au fost prezenți deputați conform listelor de prezență. 
 La ședința Comisiei pentru industrii și servicii a participat, în calitate de 
invitat, dna. Liana Manea, director în cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții 
Publice. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 
respingerea proiectului de lege din următoarele considerente: 
1. Dispozițiile cuprinse în acest proiect fiind în contradicție cu prevederile 
legislației europene în materia achizițiilor publice; 
2. Normele cuprinse în proiectul de lege nu sunt armonizate cu prevederile 
legislației achizițiilor publice. 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificări și completări, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
  PREȘEDINTE,     PREȘEDINTE, 

         SÁNDOR BENDE   LAURA-CĂTĂLINA VICOL-CIORBĂ 

 

 

 

  SECRETAR,     SECRETAR, 

 OANA-MARCIANA ÖZEMN LÁSZLÓ-ZSOLT LADÁNYI 

 

 
 
 
 
 
 

 Șef birou, Cristina Neicu    Consilier parlamentar, Alina Grigorescu 


