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RAPORT

asupra
proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 
nr.114/2020 privind modiflcarea si completarea unor acte normative cu 

impact in domeniul achizitiilor publice
L446/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara ?i 
pia^a de capital, prin adresa L446/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului nr.114/2020 privind modificarea si 
completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizipiilor publice, inifiat de 
Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanpei de urgenpa a 
Guvernului nr.114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact 
in domeniul achizipiilor publice, care prevede instituirea unor masuri in domeniul 
achizijiilor publice, prin modificarea cadrului legal existent, avand ca scop eficientizarea §i 
flexibilizarea procesului de control ex ante exercitat de Agen^ia Na^ionala pentru Achizitii 
Publice (ANAP), mai buna corelare cu sensul urmarit de legislafia europeana, transpunerea 
corespunzatoare a directivelor europene in domeniul atribuirii contractelor de concesiune, 
achizipiilor publice ?i achizipiilor sectoriale, precum §i sprijinirea implementarii proiectelor 
de infrastructura, cu finanpare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de 
dezangajare pentru anul 2020. De asemenea, se prevede suplimentarea schemelor de 
personal ale Curpii de Apel Bucure§ti si Tribunalului Bucuresti si menpinerea drepturilor 
salariale ale personalului ANAP la nivelul anterior subordonarii la Secretariatul General al 
Guvernului.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanta de urgenpa.
Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitapi $i validari, Comisia pentru 

administrapie publica ^i Comisia pentru afaceri europene au avizat negativ proiectul 
de lege.

Comisia economica, industrii $i servicii a transmis avizul favorabil.



In sedinta din data de 28.07.2020, desfa§urata prin mijloace electronice, m 
conformitate cu prevederile art.133^ din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile completarile ulterioare, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege si 
avizele primite 5i au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte un raport de admitere a 
proiectului de lege pentru respingerea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr.114/2020 
privind modificarea ?! completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizijiilor 
publice, cu amendamente admise, cuprinse in anexa la prezentul raport.

Prin amendamentele adoptate, in conformitate cu normele de tehnica legislativa, se 
propune respingerea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr.114/2020.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara ^i piafa de capital supune spre 
dezbatere $i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente 
admise asupra proiectului de lege pentru respingerea Ordonantei de urgenfa a 
Guvernului nr.114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu 
impact in domeniul achizitiilor. Prin adoptarea acestui raport, se supune Plenului 
Senatului proiectul de lege privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.114/2020.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din 
Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(13 din Constitutia Romaniei ^i ale art.92 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretary

Senator Viorel Arca^ Senator Romulus Bulacu
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Anexa la raportui nr, XXII/424/28.07.2020

Amendamente admise

la

proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgenfa a Guvernului nr.114/2020 privind modificarea si completarea unor
acte normative cu impact in domeniul achizitiilor

(L446/2020)

ObservatiiAmendamente admiseProiect de legeNr.
crt.

Amendament de tehnica 
legislativa (in vederea 
respingerii Ordonan^ei de 
urgenfa 
nr.114/2020)

Titlul legii:

Lege pentru respingerea Ordonan^ei de 
urgen5:a a Guvernului nr.114/2020 privind 
modificarea §1 completarea unor acte 
normative cu impact in domeniul achizifiilor

Titlul legii:

Lege pentru aprobarea Ordonanfei de 
urgenfa a Guvernului nr.114/2020 privind 
modificarea si completarea unor acte 
normative cu impact in domeniul achizitiilor

1

Guvernuluia

Amendament de tehnica 
legislativa (in vederea 
respingerii Ordonan^ei de 
urgenta 
nr.114/2020]

Articol unic - Se respinge Ordonan^a de 
urgenta a Guvernului nr.114/2020 privind 
modificarea si completarea unor acte 
normative cu impact in domeniul achizitiilor

Articol unic - Se aproba Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr.114/2020 privind 
modificarea 5i completarea unor acte 
normative cu impact in domeniul achizitiilor

2

Guvernuluia


