
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare  
                            Bucureşti,  09.12.2013
                            Nr. 4c-1/308 
                            PL-x 457/2013 

 
                                                              AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind parteneriatul public-privat 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi 
avizare, cu proiectul de Lege privind parteneriatul public-privat, trimis cu adresa 
nr. PL-x 457 din 11 noiembrie 2013, înregistrată sub nr. 4c-1/308 din                  
11 noiembrie  2013.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 
legislativă, în şedinţa din 5 noiembrie 2013.   

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

  Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia a dezbătut 
iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din  9 decembrie 2013. 

     Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ transmis cu 
adresa nr. 930 din 29 august 2013. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise, 
care sunt  redate în ANEXA la prezentul aviz. 

    În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

                PREŞEDINTE           SECRETAR    
   
               Mihai TUDOSE                                                      Cornel ITU 
 
 
 
              Consilier parlamentar 
                       Anca Chiser 
 



             ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1. Art. 12.- Partenerul public poate contribui la 
finanţarea realizării investiţiilor cu resurse financiare 
publice provenind exclusiv din fonduri externe 
nerambursabile postaderare şi din contribuţia 
naţională aferentă acestora, în condiţiile 
prevăzute de legislaţia Uniunii Europene. 

Art. 12.- Partenerul public poate contribui la 
finanţarea realizării investiţiilor cu resurse 
financiare publice, în condiţiile prevăzute de lege, 
cu respectarea limitelor impuse de carul legal cu 
privire la datoria publică şi deficit.
 
               Autor: deputat Gheorghe Udrişte 

Este necesar si trebuie ca partenerul
public să aibă libertatea de a contribui
cu orice fel de fonduri aflate la
dispoziţia sa în momentul respectiv, în
funcţie de oportunitatea investiţiei şi
existenţa resurselor. Pot exista situaţii
în care partenerul public să fie interesat
să facă anumite proiecte având la
dispoziţie resursele necesare. 
 

2. Art. 33.- Contractul de parteneriat public-privat 
încheiat în conformitate cu prevederile prezentei legi 
este asimilat actelor administrative, în sensul 
prevederilor Legii contenciosului administrativ  
nr.554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi este supus regimului juridic al 
contractelor administrative. 
 

Art. 33.- Contractul de parteneriat public-privat 
încheiat în conformitate cu prevederile prezentei 
legi este contract administrativ. 
 
 
               Autor: Comisia economică 

Modificarea este necesară pentru
unitate de reglementare şi pentru
clarificarea etapelor de parcurs în caz
de eventual litigiu şi evitarea
paralelismului legislativ cu prevederile
O.U.G. nr. 34/2006. 

3. Art. 46……………………………………… 
            (2) Competenţa de soluţionare a eventualelor 
litigii izvorâte din executarea contractului de 
parteneriat public-privat aparţine instanţelor 
judecătoreşti competente din România. 

Art. 46……………………………………… 
            (2) Competenţa de soluţionare a 
eventualelor litigii izvorâte din executarea de 
parteneriat public–privat este stabilită de Cap. IX 
– „Soluţionarea contestaţiilor” din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
               Autor: Comisia economică 
 

Modificarea este necesară pentru 
unitate de reglementare şi pentru 
clarificarea etapelor de parcurs în caz 
de eventual litigiu şi evitarea 
paralelismului legislativ cu 
prevederile O.U.G. nr. 34/2006. 

 


	                                                              AVIZ

		2013-12-10T11:50:24+0200
	Constantinescu  Anda Elena 




