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Comisia pentru buget, finanpe, activitate bancara piafa de capital

Nr. XXII/ 414/13.07.2020

RAPORT
asupra

propunerii legislative pentru completarea Ordonan^ei de urgen(a nr.23/2020 pentru 
modificarea $i completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizi(iilor

publice

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 jll^27/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra propunerii legislative pentru 
completarea Ordonanpei de urgenpa nr.23/2020 pentru modificarea ^i completarea unor acte 
normative cu impact asupra sistemului achizipiilor publice, initiate de 
Coco? Vasile - deputat PSD; Neaja Eugen - deputat PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea fi completarea unor acte normative cu 
impact asupra sistemului achizipiilor publice cu un nou articol, art. XII, care sa prevada ca 
obliga^iile fiscal-bugetare rezultate din contractele de cesiune finantate in cadrul Programului 
National de Dezvoltare Locala, neachitate pana la data de 1 ianuarie 2017, sa se anuleze.

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativa.
2 iunie 2020, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de 
neconstitutionalitate invocata si a constatat ca OUG nr.23/2020 este neconstitutionala in 
ansamblul sau.
In aceste conditii Curtea Constitutionala precizeaza ca propunerea legislativa nu poate fi 
promovata sub actuala forma.

Consiliul Economic si Social
Reprezentantii partii sindicale si reprezentantii asociafiilor si fundafiilor neguvernamentale 
ale societatii civile au votat pentru avizarea favorabila a proiectului de act normativ.
4 reprezentanti ai partii patronale au votat pentru avizarea nefavorabila a proiectului de act 
normativ.



In sedinta din data de 13.07.2020, desfasurata prin mijloace electronice, m 
conformitate cu prevederile art.133^ din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 
si completarile ulterioare, membrii Comisiei au analizat propunerea legislativa si avizele 
primite si au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte un raport de respingere, avand in 
vedere observatiile din avizul Consiliului Legislativ.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital supune spre 
dezbatere ^i adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere a propunerii legislative.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 
legilor ordinare si urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din 
Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.Cl) din Constitutia Romaniei §i ale art.92 din 
Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, 

Senator Viorel Arca^

Secretar,

Senator Romulus Bulacu
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