Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI
Bucureşti, 19 februarie 2016
PROCES VERBAL
din zilele de 16 şi 18 februarie 2016
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 16 şi 18 februarie 2016.
La lucrările şedinţei din ziua de 16 februarie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 20 deputaţi
neparticipând la lucrările comisiei domnul deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul
domnul deputat Motreanu Dan-Ştefan (PNL) şi domnul deputat Oajdea Vasile Daniel (ND).
La lucrările şedinţei din ziua de 18 februarie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi
neparticipând la lucrările comisiei domnul deputat Almăjanu Marin (PNL), doamna deputat
Cătăniciu Steluţa Gustica (ALDE), domnul deputat Dragnea Nicolae-Liviu (PSD), domnul
deputat Motreanu Dan-Ştefan (PNL) şi domnul deputat Oajdea Vasile Daniel (ND).
Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut loc în data de
16 februarie a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor-Paul Dobre, preşedinte al
Comisiei.
La şedinţă au participat ca invitaţi: domnul Bogdan Puşcaş - preşedinte în cadrul Agenţiei
Naţionale pentru Achiziţii Publice; domnul Cezar Soare - secretar de stat şi doamna Vasilica
Baciu - şef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
doamna Lenuţa Achim - vicepreşedinte în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor; doamna Adriana Chira - director în cadrul Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură; domnul József Birtalan - preşedinte în cadrul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici; domnul Viorel Lascu - secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului,
Apelor şi Pădurilor
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 16 februarie 2016 au figurat următoarele puncte:
AVIZE
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1. PLx. 17/2016 - Proiect de Lege privind achiziţiile sectoriale
2. PLx. 18/2016 - Proiect de Lege privind achiziţiile publice
3. Plx. 19/2016 - Proiect de Lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concediune şi
pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
4. PLx. 20/2016 - Proiect de Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
SESIZĂRI ÎN FOND
5. PL-x 641/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru
elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari
din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
6. PL.x 556/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici
7. PLx. 863/2015 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative
8. PLx. 395/2013 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind achiziţiile sectoriale
(PLx. 17/2016), care are ca obiect de reglementare modul de realizare de către părțile
contractante a achizițiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale și de
organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate
pentru atribuirea contractelor sectoriale, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu
executarea contractelor sectoriale. Domeniul de aplicare al proiectului de lege nu include
serviciile de interes general fără caracter economic.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de
voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind achiziţiile publice
(PLx. 18/2016), care are ca obiect de reglementare modul de realizare a achizițiilor publice,
procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de organizare a concursurilor de
soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de
achiziție publică, precum și anuminte aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de
achiziție publică. Scopul legii îl constituie: promovarea concurenței între operatorii economici,
garantarea tratamentului egal și nediscriminarea între operatorii economici, obținerea celui mai
bun raport calitate-preț, asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică,
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asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de achiziție publică și organizarea
concursurilor de soluții de către autoritățile contractante.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind remediile şi căile de
atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a
contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor (Plx. 19/2016), care are ca obiect de reglementare remediile, căile
de atac și procedura de soluționare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicțională sau judiciară,
în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a
contractelor de concesiune, precum și organizarea și funcționarea Consiliului de Soluționare a
Contestațiilor. Prezenta lege se aplică și cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor
pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și a celor privind
executarea, anularea, rezoluționarea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor. Scopul
legii îl constituie realizarea, la nivel național, a unor mecanisme și proceduri efective, rapide și
eficiente de sesizare și remediere a neregulilor, care să garanteze respectarea dispozițiilor legale
privind atribuirea contractelor.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind concesiunile de
lucrări şi concesiunile de servicii (PLx. 20/2016), care are ca obiect de reglementare modul de
atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii,
regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu
efectuarea acestora. Scopul legii îl constituie promovarea concurenței între operatorii
economici, utilizarea resurselor în condiții de eficiență, economier și eficacitate, asigurarea
integrității procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și de servicii,
asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de servicii de
către autoritățile contractante și entitățile contractante.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse
lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat,
precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
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(PL-x 641/2013), care are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru
elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari
din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore. Potrivit Expunerii de motive,
”desfășurarea Programului, Laptele și Cornul” aduce în atenție necesitatea revizuirii
reglementărilor existente în ceea ce privește modul de ambalare, distribuție și depozitare a
produselor acordate în cadrul programului”.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul
Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de
voturi de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea Legii
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (PL.x 556/2015), care are ca obiect de
reglementare modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în sensul
întăririi respectării principiilor egalităţii de şanse, nediscriminării şi echităţii între funcţionarii
publici. Modificarea condițiilor pentru participarea la concursul sau examenul de promovare în
gradul profesional imediat superior pentru funcționarii care sunt în concediul de creșterea
copilului până la doi ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap. Suspendarea raportului de
serviciu pentru săvârșirea unei infracțiuni de natura celor prevăzute la art.54 lit.h), să fie
opțională și nu obligatorie, precum şi posibilitatea suspendării raportului de serviciu în interes
personal. Modificarea art.98 în sensul posibilității continuării activității după pensionare, pentru
asigurarea funcționării în bune condiții a activității în instituțiile publice.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx. 863/2015) care are ca obiect de
reglementare modificarea și completarea unor acte normative, principalele măsuri fiind:
finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare locală, oferind posibilitatea finalizării
obiectivelor de investiţii din cadrul Programului; acordarea posibilităţii unităţilor administrativ
teritoriale de a contracta împrumuturi din venituri din privatizare, în limita sumei de 700.000
mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital în vederea furnizării energiei
termice în sezonul rece; majorarea sumei alocate unităţilor administrativ teritoriale pentru
împrumuturile din venituri din privatizare în vederea prefinanţării/cofinanţării proiectelor
finanţate din fonduri externe nerambursabile; achiziţionarea, de către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, de microbuze/autobuze pentru transportul elevilor din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru a fi donate Republicii Moldova;
modificarea nivelului cotei virate de investitori/proprietari către Inspectoratul de Stat în

5

Construcţii; susţinerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare pentru Formaţiunea Medicală
ROL 2 până la închiderea Alertei internaţionale determinate de epidemia de Ebola.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici (PLx. 395/2013) care are ca obiect de reglementare modificarea
Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul instituirii obligativităţii existenţei acordului conducătorilor
autorităţilor sau instituţiilor publice pentru realizarea redistribuirii funcţionărilor publici cărora
le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
Ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.351/2015 se constată că dispoziţiile
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.82/2013 sunt neconstituţionale.
Supus dezbaterilor, membrii comisiei au adoptat proiectul de lege privind respingerea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.82/2013 cu unanimitate de voturi.
În ziua de 18 februarie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru
constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Victor-Paul DOBRE

Radu BABUŞ

Întocmit:
Şef serviciu, Sofia CHELARU
Consultant parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU

