
Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureºti, 08.06.1998.
                                                                  Nr. 464, 615/XVIII/3

A V I Z
asupra propunerii legislative privind regimul concesiunilor, iniþ iatã de un grup de

deputaþ i, ºi asupra proiectului de Lege privind regimul concesiunilor, iniþ iat de
Guvern, întocmit potrivit art.63 din Regulamentul Camerei Deputaþ ilor

În conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei
Deputaþilor, comisia noastrã a fost sesizatã cu adresa nr.268 din octombrie 1997 ºi 36
din februarie 1998 pentru dezbaterea ºi avizarea acestor proiecte de lege, cu acelaºi
obiect de reglementare, fiind însoþite de avizele favorabile ale Consiului Legislativ..

În cadrul ºedinþelor din data de 07.041998 ºi 04.06.1998 comisia a
examinat atât propunerea legislativã, cât ºi proiectul de lege iniþiat de Guvern ºi a dat
avizul favorabil cu amendamente admise în Anexa nr.1 ºi amendamente respinse în
Anexa nr.2.

Conform art.74 alin.(1) din Constituþia României proiectul de lege are un
caracter organic.

VICEPRE ªEDINTE,                                      SECRETAR,

       Alexandru Dumitru Radu                                Ioan Bivolaru

  Exp.parlam.
Viorela Gondoº
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Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor                                                                                                                                    Anexa nr.1
Comisia pentru industrii si servicii

A M E N D A M E T E      A D M I S E
la proiectul de Lege privind regimul concesiunilor

Nr.
crt.

Text proiect de lege
- Guvern -

Amendamente propuse de comisie
Autori

Motivaþie

0 1 2 4
1. Titlu

Lege privind regimul concesiunilor
Titlu

Lege privind regimul concesiunii bunurilor ºi
serviciilor publice

Dep. Robert Kalman Raduly

Corelarea titlului cu obiectul
legii (vezi art.1).

Concesionarea bunurilor
proprietate privatã sau a
serviciilor cu caracter privat nu
fac obiectul acestei legi, acestea
fiind reglementare prin alte acte
normative.

2. (2) Concesionarea se face în baza unui
contract prin care o persoanã, numitã
“concedent”, transmite, pentru o perioadã
determinatã, de cel mult 50 de ani, unei alte
persoane, numitã “concesionar”, care
acþioneazã pe riscul ºi rãspunderea sa, dreptul
ºi obligaþia de exploatare a unui bun sau
serviciu public, în schimbul unei redevenþe.

Art.1 alin.2 devine art.2, nemodificat

Dep. Mihai Popa



2

0 1 2 4
3. Art.3 Guvernul, consiliile locale sau

judeþene aprobã, prin hotãrâre, concesionarea
altor bunuri sau servicii publice, care nu
figureazã în lista prezentatã la articolul 2 din
prezenta lege.

Art.3 devine art.4 cu urmãtorul conþinut:
Art.4 Guvernul, consiliile locale sau judeþene

pot aproba, prin hotãrâre, concesionarea altor
bunuri sau servicii publice, care nu sunt cuprinse
în art.3 din prezenta lege.

Pentru claritatea textului.

4. Art.4 (1) Redevenþa obþinutã prin
concesionare se face venit la bugetul de stat
sau la bugetele locale, dupã caz.

(2) Modul de calcul ºi de platã al redevenþei
se stabileºte de ministerele de resort ori de
cãtre autoritãþile  administraþiei publice locale,
dupã caz, cu avizul Ministerului Finanþelor.
Totodatã, se vor stabili ºi cazurile exceptate de
la plata redevenþei, cele în care o cotã parte din
aceasta se reþine de cãtre concedent, precum ºi
cele în care plata se poate face în naturã.

Art.4 devine art.5, cu urmãtorul cuprins;
Art.5 (1) nemodificat

(2) Modul de calcul ºi de platã al redevenþei se
stabileºte de cãtre ministerele de resort ori de cãtre
autoritãþile  administraþiei publice locale, cu avizul
Ministerului Finanþelor sau direcþiile generale ale
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat
din judeþe ºi din municipiul Bucureºti, dupã caz.
Totodatã, se vor stabili ºi cazurile exceptate de la
plata redevenþei, cele în care o cotã parte din
aceasta se reþine de cãtre concedent, precum ºi cele
în care plata se poate face în naturã.

(3) Avizul prevãzut la alin.(2) se va acorda în
termen  de 10 zile de la data solicitãrii acestuia.

Dep.Robert Raduly, dep.Constantin Drumen,
dep.Oana Manolescu, dep.Haralambie Irimescu,
dep.Mihai Popa

Pentru respectarea princi-
piului decentralizãrii, precum ºi
pentru asigurarea fluenþei
procedurii de concesionare.

5. Art.6 Iniþiativa concesionãrii o poate avea
potenþialul concedent sau orice investitor
interesat.

Art.6 devine art.7, cu urmãtorul cuprins:
Art.7 Iniþiativa concesionãrii o poate avea

potenþialul concedent sau orice persoanã care

Pentru definirea noþiunii de
“investitor interesat”.
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poate avea calitatea de concesionar potrivit art.6
(2) din prezenta lege, denumitã în continuare
investitor interesat.

Dep.Robert Raduly, dep.Mihai Popa

6. Art.7 Iniþierea concesionãrii are la bazã un
studiu de oportunitate, efectuat în prealabil de
cãtre potenþialul concedent, care va cuprinde,
în principal, urmãtoarele elemente:

a) descrierea bunului sau serviciului public
ce urmeazã sã fie concesionat;

b) motivele , de ordin economic, financiar,
social ºi de mediu care justificã acordarea
cencesiunii;

c) investiþiile necesare pentru modernizare
sau extindere;

d) nivelul minim al redevenþei, dupã caz;
e) modalitatea de acordare a concesiunii

avutã în vedere; dacã se recurge la procedura
licitaþiei publice deschise cu preselecþie sau la
procedura de negociere directã, trebuie
motivatã acestã opþiune;

f) durata estimatã a concesionãrii;
g) termenele previzibile pentru realizarea

procedurii de concesionare;
h) avizul obligatoriu al Oficiului Central de

Stat pentru Probleme Speciale ºi al Statului
Major General, privind încadrarea obiectului
concesiunii în infrastructura sistemului
naþional de apãrare, dupã caz.

Art.7 devine art.8, cu urmãtorul cuprins:
Art.8 Iniþierea concesionãrii are la bazã un

studiu de oportunitate, efectuat în prealabil de
cãtre potenþialul concedent, care va cuprinde, în
principal, urmãtoarele elemente:

a) descrierea bunului sau serviciului public ce
urmeazã sã fie concesionat;

b) motivele , de ordin economic, financiar,
social ºi de mediu care justificã acordarea
cencesiunii;

c) investiþiile necesare pentru modernizare sau
extindere;

d) nivelul minim al redevenþei, dupã caz;
e) modalitatea de acordare a concesiunii avutã

în vedere; dacã se recurge la procedura licitaþiei
publice deschise cu preselecþie sau la procedura de
negociere directã, trebuie motivatã acestã opþiune;

f) durata estimatã a concesionãrii;
g) termenele previzibile pentru realizarea

procedurii de concesionare;
h) avizul Oficiului Central de Stat pentru

Probleme Speciale ºi al Statului Major General,
privind încadrarea obiectului concesiunii în
infrastructura sistemului naþional de apãrare, dupã
caz, care se va emite în termen de 15 zile de la

Pe de o parte în
conformitate cu preambulul,
elementele enumerate în
cuprinsul alineatului sunt
obligatorii la elaborarea
studiului de oportunitate, ceea
ce duce la initilitatea reluãrii
ideii de “obligativitate” din
textul ultimei litere, iar pe de
altã parte fixarea unui termen
de rãspuns la solicitatea de aviz
se impune pentru asigurarea
derulãrii operative a procedurii
de concesionare.
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data solicitãrii.

Dep.Robert Raduly, dep.Constantin Drumen,
dep.Oana Manolescu, dep.Haralambie Irimescu,
dep.Mihai Popa

7. Articol nou Art.81 În cazul nerespectãrii termenelor
stabilite la art.5 alin.(2), respectiv art.8 litera h)
avizele solicitate se considerã favorabile.

Dep.Oana Manolescu, dep.Robert Raduly,
dep.Mihai Popa, dep. Irimescu Haralambie

Pentru eliminarea posibili-
tãþii ca prin nerespectarea ter-
menelor de cãtre autoritãþi terþe,
potenþialul concedent ºi inves-
titorul interesat sã poatã fi întâr-
ziaþi în derularea procedurii de
concesionare.

8. Art.9 (1) La primirea propunerii de
concesionare, formulatã de un investitor
interesat, potenþialul concedent este obligat sã
procedeze la întocmirea studiului de
oportunitate, într-un termen de 30 zile, în cazul
în care pãrþile nu convin asupra unui alt
termen, în scopul luãrii unei decizii privind
concesionarea.

(2) In cazul în care concedentul ºi
concesionarul convin ca studiul de oportunitate
sã fie redactat de o firmã de consultanþã
independenã, costul acestuia va fi suportat de
cãtre concesionar.

Art.9 devine art.10, cu urmãtoarul cuprins:
Art.10 (1) nemodificat

(2) In cazul în care potenþialul concedent ºi
investitorul interesat convin ca studiul de
oportunitate sã fie întocmit de o firmã de
consultanþã agreatã de pãrþi, costul acestuia va fi
suportat de cãtre investitorul interesat respectiv..

Dep.Ioan Bivolaru

Reformulare în scopul
utilizãrii denumirii corecte a
pãrþilor ºi pentru stabilirea
obligaþiei de platã numai în
dreptul investitorului interesat
respectiv.
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9. Art.12 (1) In cazul procedurii licitaþiei

publice, concedentul are obligaþia sã elaboreze
caietul de sarcini al concesiunii ºi
instrucþiunile privind organizarea ºi
desfãºurarea procedurii de concesionare.

(2) Caietul de sarcini va cuprinde, în
principal, condiþiile de exploatare ale
concesiunii, investiþiile care urmeazã a fi
realizate de cãtre concesionar, clauze
financiare ºi de asigurãri, regimul bunurilor
utilizate de concesionar ºi obligaþiile privid
protecþia mediului.

(3) Conþinutul cadru al documentaþiei
menþionate la alin.1 va face obiectul unor
norme metodologice aprobate de guvern.

Art.12 devine art.13, cu urmãtorul cuprins:
Art.13 (1) In cazul procedurii licitaþiei publice,

potenþialul concedent are obligaþia sã elaboreze
caietul de sarcini al concesiunii ºi instrucþiunile
privind organizarea ºi desfãºurarea procedurii de
concesionare.

(2) nemodificat

(3) Conþinutul cadru al caietului de sarcini al
concesiunii ºi instrucþiunile privind organizarea ºi
desfãºurarea procedurii de concesionare vor face
obiectul unor norme metodologice aprobate prin
Hotãrâre de Guvern.

Dep.Ioan Bivolaru

Pentru o mai bunã
formulare.

Pentru tratarea unitarã a
acestor probleme.

10. Art.13 In cazul procedurii licitaþiei publice
dechise, concedentul are obligaþia sã publice în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a ºi
într-un cotidian de circulaþie naþionalã ºi unul
de circulaþie localã, anunþul licitaþiei publice
deschise, care va conþine în mod obligatoriu:

a) denumirea ºi sediul concedentului;
b) obiectul ºi durata concesiunii;
c) locul unde poate fi studiatã documentaþia

menþionatã la art.12 alin.1;

 Art.13 devine art.14, cu urmãtorul cuprins:
Art.14 a) – d) nemodificat

Pentru claritatea textului þi
în scopul asigurãrii
transparenþei procedurii.
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d) acte doveditoare privind calitãþile ºi

capacitãþile care le sunt cerute ofertanþilor;
e) data ºi locul de primire a ofertelor;

f) durata în care ofertanþii rãmân angajaþi
prin termenii ofertelor lor.

(literã nouã)

e) locul de depunere ºi termenul de primire al
ofertelor;

f) nemodificat

g) data, ora ºi locul de deschidere a ofertelor.
Dep.Oana Manolescu, dep.Haralambie

irimescu, dep.Mihai Popa, dep.Constantin Drumen

11. Art.15 (1) Ofertanþii transmit ofertele lor în
douã plicuri sigilate, unul exterior ºi unul
interior.

(2) Pe plicul exterior se va indica licitaþia
publicã pentru care este depusã oferta. Plicul
exterior va trebui sã conþinã:

a) o fiºã de informaþii privind ofertantul ºi o
declaraþie de participare semnatã de ofertant,
fãrã îngroºãri, ºtersãturi sau modificãri;

b) acte doveditoare privind calitãþile ºi
capacitãþile ofertanþilor, conform solicitãrilor
concedentului, precum ºi garanþia de
participare la licitaþia publicã.

(3) Pe plicul interior se va înscrie numele
sau denumirea ofertantului, precum ºi
domiciliul sau sediul social al acestuia, dupã
caz. Acest plic va conþine oferta propriu-zisã.

(4) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei
de evaluare în ziua fixatã pentru deschiderea
lor ºi vor fi înregistrate în ordinea primirii lor,

Art.15 devine art.16, cu urmãtorul cuprins:
Art.16 (1) nemodificat

(2) nemodificat
a) nemodificat

b) acte doveditoare privind calitãþile ºi
capacitãþile ofertanþilor, conform caietului de
sarcini, precum ºi garanþia de participare la licitaþia
publicã.

(3) nemodificat

(4) nemodificat
Dep.Robert Raduly, dep.Constantin Drumen,

dep.Oana Manolescu, dep.Haralambie Irimescu,

Pentru precizarea unicã a
modalitãþii în care sunt stabilite
solicitãrile concedentului pri-
vind ofertanþii.
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într-un registru special, þinut de cãtre
concedent la sediul sãu.

dep.Mihai Popa

12. Art.16 (1) Comisia de evaluare va fi
alcãtuitã dupã cum urmeazã:

a) în cazul în care concedentul este unul din
ministerele prevãzute la art.5 lit.a) al prezentei
legi, din reprezentanþi ai ministerelor
respective ºi ai Ministerului Finanþelor, numiþi
în acest scop;

b) în cazul în care concedentul este un organ
de specialitate prevãzut la art.5 lit.a), din
reprezentanþi ai acestuia ºi ai Ministerului
Finanþelor, numiþi în acest scop;

c) în cazul în care concedentul este unul din
consiliile locale sau consiliile judeþene
prevãzute la art.5 lit.b), din reprezentanþi ai
consiliului local sau ai consiliului judeþean ºi ai
direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat din judeþe sau din
municipiul Bucureºti, numiþi în acest scop;

d) în cazul în care concedentul este una din
instituþiile prevãzute la art.5 lit.b), din
reprezentanþii instituþiilor publice respective, ai
consiliului local sau ai consiliului judeþean ºi ai
direcþiilor generale ale finaþelor publice ºi
controlului financiar de stat din judeþe sau din
municipiul Bucureºti, numiþi în acest scop.

Art.16 devine art.17, cu urmãtorul cuprins:
Art.16(1) nemodificat
a) în cazul în care potenþialul concedent este

unul din ministerele prevãzute la art.5 lit.a) al
prezentei legi, din reprezentanþi ai ministerelor
respective ºi ai Ministerului Finanþelor, numiþi în
acest scop;

b) în cazul în care potenþialul concedent este un
organ de specialitate prevãzut la art.5 lit.a), din
reprezentanþi ai acestuia ºi ai Ministerului
Finanþelor, numiþi în acest scop;

c) în cazul în care potenþialul concedent este
unul din consiliile locale sau consiliile judeþene
prevãzute la art.5 lit.b), din reprezentanþi ai
consiliului local sau ai consiliului judeþean, dupã
caz, ºi ai direcþiilor generale ale finanþelor publice
ºi controlului financiar din raza teritorialã
administrativã respectivã, numiþi în acest scop;

d) în cazul în care potenþialul concedent este
una din instituþiile prevãzute la art.5 lit.b), din
reprezentanþii instituþiilor publice respective, ai
consiliului local sau ai consiliului judeþean ºi ai
direcþiilor generale ale finaþelor publice ºi
controlului financiar din raza teritorialã
administrativã respectivã, numiþi în acest scop.

Este necesar a se realiza o
corespondenþã între concedent
ºi reprezentanþii acestuia în
comisia de evaluare. Nu este
clar în ce comisii vor intra ºi
reprezentanþii municipiului
Bucureºti.
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(2) În cazul în care bunul sau serviciul

supus concesionãrii declaºeazã procedurile de
mediu, potrivit legislaþiei în vigoare, comisia
de evaluare va include în componenþa sa ºi un
reprezentant al autoritãþii competente pentru
protecþia mediului.

(3) Componenþa comisiei de evaluare se
aprobã prin decizia concedentului. Totodatã,
concedentul desemneazã preºedintele comisiei
de evaluare, care, la rândul sãu, desemneazã
secretarul comisiei, însãrcinat cu redactarea
procesului verbal.

(4) La ºedinþele comisiei de evaluare
preºedintele acesteia poate invita personalitãþi
recunoscute pentru experienþa ºi competenþa
lor în materia ce face obiectul licitaþiei publice.
Aceste personalitãþi beneficiazã de un vot
consultativ.

(2) În cazul în care bunul sau serviciul supus
concesionãrii implicã declaºarea procedurilor de
mediu, potrivit legislaþiei în vigoare, comisia de
evaluare va include în componenþa sa ºi un
reprezentant al autoritãþii competente pentru
protecþia mediului.

(3) Componenþa comisiei de evaluare, precum
ºi preºedintele ºi secretarul acesteia se aprobã prin
decizia potenþialului concedent.

(31) Regulamentul cadru de organizare ºi
funcþionare se va stabili prin Hotãrâre de Guvern.

(4) nemodificat

Dep.Ioan Bivolaru

Componenþa comisiei din
care trebuie sã facã parte
preºedintele ºi secretarul
trebuie sã fie atributul
concedentului.

Pentru tratarea unitarã a
activitãþii acestor comisii
comunale, judeþene, etc.

13. Art.17 (1) ªedinþa de deschidere a plicurilor
este publicã.

(2) Numai plicurile primite în condiþiile
prevãzute la art.15 din prezenta lege pot fi
deschise.

(3) Dupã deschiderea plicurilor exterioare,
comisia de evaluare eliminã ofertele care nu
conþin totalitatea documentelor ºi datelor

Art.17 devine art.18, cu urmãtorul cuprins:
Art.18 (1) nemodificat

(2) Numai plicurile primite în condiþiile
prevãzute la art.14 (e) din prezenta lege pot fi
deschise.

(3) nemodificat

Pentru o formulare corectã
a textului.
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cerute la art.15 sau în instrucþiunile privind
organizarea ºi desfãºurarea procedurii de
concesionare ºi întocmeºte un proces verbal în
care se va menþiona rezultatul deschiderii
plicurilor respective.

(4) Deschiderea plicurilor interioare ale
ofertelor reþinute poate fi efectuatã numai dupã
semnarea procesului verbal de cãtre toþi
membrii comisiei de evaluare ºi de cãtre
ofertanþi.

(4) Deschiderea plicurilor interioare ale
ofertelor reþinute se efectueazã numai dupã
semnarea procesului verbal de cãtre toþi membrii
comisiei de evaluare ºi de cãtre ofertanþi.

Dep.Constantin Drumen

14. Art.18 (1) Comisia de evaluare analizeazã
ofertele din plicurile interioare ºi poate, atunci
când considerã necesar, sã cearã precizãri cu
privire la conþinutul ofertei lor.

(2) Comisia de evaluare alege oferta pe care
o considerã cea mai bunã din punct de vedere
al satisfacerii criteriilor de selecþie enunþate în
instrucþiunile privind organizarea ºi
desfãºurarea procedurii de concesionare.
Aceste criterii au în vedere suma investiþiilor
propuse, preþul prestaþiilor, costul lor de
utilizare, valoarea lor tehnicã, modul de
rezolvare a obligaþiilor privind protecþia
mediului ºi a problemelor sociale, garanþiile
profesionale ºi financiare propuse de cãtre
fiecare ofertant ºi termenele de realizare a
lucrãrilor de investiþii.

Art.18 devine art.19, cu urmãtorul cuprins:
Art.18 (1) Comisia de evaluare analizeazã

ofertele din plicurile interioare ºi poate, atunci
când considerã necesar, sã cearã precizãri, în scris,
cu privire la conþinutul ofertei lor.

(2) Comisia de evaluare alege oferta care a
întrunit punctajul cel mai bun în, conformitate cu
criteriile încluse în caietul de sarcini. Aceste
criterii au în vedere suma investiþiilor propuse,
preþul prestaþiilor, costul lor de utilizare, valoarea
lor tehnicã, modul de rezolvare a obligaþiilor
privind protecþia mediului ºi a problemelor sociale,
garanþiile profesionale ºi financiare propuse de
cãtre fiecare ofertant ºi termenele de realizare a
lucrãrilor de investiþii.

Dep.Ioan Bivolaru

Pentru a elimina orice
tratare subiectivã o modului de
stabilire a ofertei câºtigãtoare.
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15. Art.19 In cazul în care mai multe oferte

sunt considerate echivalente, comisia de
evaluare poate cere ofertanþilor, pentru a-i
departaja, sã prezinte noi oferte, într-un termen
fixat de aceasta, urmându-se aceeaºi
procedurã.

Art.19 devine art.20, cu urmãtorul cuprins:
Art.20 In cazul în care mai multe oferte sunt

considerate echivalente, comisia de evaluare cere
ofertanþilor, pentru a-i departaja, sã prezinte noi
oferte, într-un termen fixat de aceasta, urmându-se
aceeaºi procedurã.

Dep.Ioan Bivolaru

Crearea unei noi oferte nu
trebuie sã fie o soluþie opþionalã
a comisiei, pentru a nu crea
premizele departajãrii pe criterii
subiective.

16. Art.23 (1) In cazul procedurii licitaþiei
publice deschise cu preselecþie, concedentul
are obligaþia sã elaboreze un anunþ de primire
de candidaturi în care va menþiona:

a) obiectul concesiunii ºi obiectivele
specifice pe care ºi le propune concedentul, în
mod suficient de clar, pentru a permite
candidaþilor sã aprecieze, în cunoºtinþã de
cauzã, interesul pe care concesiunea l-ar putea
prezenta pentru ei;

b) actele doveditoare privind calitãþile ºi
capacitãþile care le sunt solicitate candidaþilor;

c) termenul de primire a candidaturilor;
d) criteriile de selecþie a candidaþilor.
(2) Anunþul de primire de candidaturi este

publicat în aceleaºi condiþii ca ºi cele
prevãzute la art.13, iar termenul de primire a
candidaturilor este acelaºi cu cel prevãzut la
art.14 din prezenta lege.

Art.23 devien art.24, cu urmãtorul cuprins:
Art.23(1) nemodificat

a) obiectul concesiunii ºi obiectivele specifice
pe care ºi le propune potenþialul concedent, în mod
suficient de clar, pentru a permite candidaþilor sã
aprecieze, în cunoºtinþã de cauzã, interesul pe care
concesiunea l-ar putea prezenta pentru ei;

b) nemodificat

c) nemodificat
d) nemodificat
(2) nemodificat
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17. Art.24 (1) Candidaturile sunt înaintate în

plicuri sigilate comisiei de evaluare instituite
conform art.16 din prezenta lege.

(2) Comisia de evaluare analizeazã
documentele prezentate ºi întocmeºte lista
candidaþilor admiºi la prezentarea unei oferte,
þinând cont de criteriile de selecþie precizate în
anunþul de primire de candidaturi.

Art.24 devine art.25, cu urmãtorul cuprins:
Art.25 (1) Candidaturile sunt înaintate în plicuri

sigilate comisiei de evaluare instituite conform
art.17 din prezenta lege.

(2) nemodificat

18. Art.25 Concedentul informeazã candidaþii
respinºi despre neacceptarea candidaturii lor.
La solicitatea în scris a candidaþilor respinºi, în
termen de 10 zile calendaristice de la primirea
comunicãrii de respingere a candidaturii lor,
concedentul comunicã motivele neacceptãrii
candidaturii lor.

Art.25 devine art.26, cu urmãtorul cuprins:
Art.26 Potenþialul concedent informeazã

candidaþii respinºi despre neacceptarea
candidaturii lor. La solicitatea în scris a
candidaþilor respinºi, în termen de 10 zile
calendaristice de la primirea comunicãrii de
respingere a candidaturii lor, potenþialul concedent
comunicã motivele neacceptãrii candidaturii lor.

19. Art.26 (1) Concedentul informeazã
candidaþii ale cãror candidaturi au fost
selectate asupra datei ºi locului unde aceºtia
pot studia dosarul de prezentare al
concesionãrii.

(2) Începând cu data stabiltã potrivit
prevederilor alin.1, candidaþii dispun de un
termen, care nu poate fi mai mic de 20 de zile
calendaristice ºi nu poate depãºi 60 de zile
calendaristice, pentru a-ºi prezenta ofertele.

Art.26 devine art.27, cu rumãtorul cuprins:
Art.27 (1) Potenþialul concedent informeazã

candidaþii ale cãror candidaturi au fost selectate
asupra perioadei ºi locului unde aceºtia pot studia
dosarul de prezentare al concesionãrii.

(2) nemodificat

Pentru o mai bunã
formulare a textului ºi
renumerotare.
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(3) Dupã depunerea ofertelor, procedura

licitaþiei publice deschise cu preselecþie se
desfãºoarã conform prevederilor art.15 ºi
art.17 – 22 din prezenta lege.

(3) Dupã depunerea ofertelor, procedura
licitaþiei publice deschise cu preselecþie se
desfãºoarã conform prevederilor art.16 ºi art.18 –
23 din prezenta lege.

20. Art.27 (1) In cazul procedurii de negociere
directã, concedentul angajeazã discuþiile pe
care le considerã utile ºi, în urma acestora,
atribuie concesiunea, în mod liber ºi direct,
persoanei fizice sau persoanei juridice de drept
privat, române sau strãine, pe care acesta o
alege.

(2) Procedura de negociere directã este
aplicabilã în cazul în licitaþia publicã nu a
condus la desemnarea unui câºtigãtor sau în
cazul concesiunilor privind anumite bunuri sau
servicii publice stabilite prin hotãrâri ale
guvernului.

Art.27 devine art.28, cu urmãtorul cuprins:
Art.28 (1) In cazul procedurii de negociere

directã, potenþialul concedent angajeazã discuþiile
pe care le considerã utile ºi, în urma acestora,
atribuie concesiunea, în mod liber ºi direct,
persoanei fizice sau persoanei juridice de drept
privat, române sau strãine, pe care acesta o alege.

(2) Procedura de negociere directã este
aplicabilã în cazul în care licitaþia publicã nu a
condus la desemnarea unui câºtigãtor sau în cazul
concesiunilor privind anumite bunuri proprietate
publicã a statului sau servicii publice de interes
naþional stabilite prin hotãrâri ale guvernului.

Dep.Robert Raduly, dep.Mihai Popa

Pentru o formulare mai
precisã a textului ºi definirea
clarã a bunurilor ºi serviciilor
care pot fi exceptate procedurii
de negociere directã.

21. Art.28 (1) Cu excepþia concesiunilor
privind anumite bunuri sau servicii publice
stabilite de guvern, concedentul are obligaþia
sã publice în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a ºi într-un cotidian de circulaþie
naþionalã ºi unul de circulaþie localã, intenþia
de a recurge la procedura de negociere directã.

Art.28 devine art.29, cu urmãtorul cuprins:
Art.29 (1) Concedentul are obligaþia sã publice

în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
într-un cotidian de circulaþie naþionalã ºi unul de
circulaþie localã, iniþiativa de a recurge la
procedura de negociere directã cu excepþia
concesiunilor privind anumite bunuri proprietate
publicã a statului sau servicii publice de interes
naþional stabilite de guvern, în conformitate cu
art.27 (2).

Reformulare pentru clarita-
tea textului ºi în scopul corelãrii
cu art.27 alin.(2).
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(2) Anunþul, publicat conform prevederilor

alineatului (1), trebuie sã precizeze:
a) denumirea ºi sediul concedentului;
b) obiectul concesiunii;
c) modalitatea prin care concedentul

înþelege sã poarte negocierile.

(2) nemodificat
Dep.Robert Raduly, dep.Constantin Drumen,

dep.Mihai Popa

22. Art.29 (1) Contractul de concesiune se
încheie în termen de 30 de zile de la data la
care concedentul a informat ofertantul despre
acceptarea ofertei sale, dacã prin caietul de
sarcini nu s-a stabilit altfel.

(2) Nerespectarea termenului prevãzut la
alin.(1) poate atrage plata de daune interese de
cãtre parte în culpã.

(3) Refuzul ofertantului declarat câºtigãtor
de a încheia contractul de concesiune atrage
dupã sine pierderea garanþiei sale de
participare ºi, dacã este cazul, plata de daune
interese.

(4) Contractul de concesiune va cuprinde
clauzele prevãzute în caietul de sarcini ºi
caluzele convenite de pãrþile contractante, în
completarea celor din caietul de sarcini ºi fãrã
a contraveni obiectivelor concesiunii prevãzute
în caietul de sarcini.

(5) La încheierea contractului de
concesiune, pãrþile vor conveni asupra
cazurilor de încetare a contractului, prin
înscrierea unor clauze specifice referitoare la

Art.29 devine art.30, cu urmãtorul cuprins:

Art.30 (1)  nemodificat

(2) nemodificat

(3) Refuzul ofertantului declarat câºtigãtor de a
încheia contractul de concesiune atrage dupã sine
pierderea garanþiei sale de participare, anularea
licitaþiei ºi, dacã este cazul, plata de daune
interese.

Dep.Ioan Bivolaru
(4) nemodificat

(5) nemodificat

Trebuie creatã instituþia
anulãrii licitaþiei, pentru a crea
temeiul legal pentru desfãºu-
rarea unei noi licitaþii.



14

0 1 2 4
reziliere unilateralã sau rãscumpãrare.

(6) In toate cazurile, contractul de
concesiune va menþiona interdicþia pentru
concesionar de a încredinþa sau a
subconcesiona, în tot sau în parte, unei alte
persoane, obiectul concesiunii fãrã autorizarea
prealabilã din partea concedentului.

(7) Contractul de concesiune va cuprinde ºi
clauze contractuale referitoare la împãrþirea
responsabilitãþilor de mediu între concedent ºi
concesionar.

(6) nemodificat

(7) Contractul de concesiune va cuprinde ºi
clauze contractuale referitoare la împãrþirea
responsabilitãþilor de mediu între concedent ºi
concesionar menþionate în caietul de sarcini.

Dep.Oana Manolescu, dep.Constantin Dru-
men, dep. Mihai Popa, dep. Haralambie Irimescu

Pentru precizarea responsa-
bilitãþilor de mediu, care fac
obiectul împãrþirii.

23. Art.31 (1) Contractul de concesiune va fi
încheiat, în conformitate cu legea românã,
indiferent de naþionalitatea sau cetãþenia
concesionarului, pentru o duratã care nu va
putea depãºi 50 de ani, începând de la data
semnãrii sale. Durata concesiunii se stabileºte
în funcþie de perioada de amortizare a
investiþiilor ce urmeazã sã fie realizate de cãtre
concesionar.

(2) Guvernul, consiliul judeþean sau local,
dupã caz, pot sã prevadã, prin hotãrârea de
aprobare a concesiunii, ca pentru anumite
bunuri sau servicii publice, contractul de
concesiune sã producã efecte juridice numai
dupã aprobarea lui de cãtre aceeaºi autoritate,
adoptând în acest scop, o hotãrâre de aprobare

Art.31 devine art.32, cu urmãtorul cuprins:
Art.32 (1) nemodificat

(2) Guvernul poate sã prevadã prin hotãrârea
de aprobare a concesiunii ca pentru bunurile
proprietate publicã a statului sau servicii publice
de inters naþional exceptate de la licitaþie,
contractul de concesionare sã producã efecte
juridice numai dupã aprobarea lui prin hotãrâre de
guvern.

Reformulare în corelaþie cu
reformularea art.27 alin.(2).
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a contractului de concesiune.

(3) Pentru soluþionarea eventualelor litigii,
pãrþile pot stipula în contract clauza
compromisorie.

(4) La expirarea duratei sale iniþiale,
contractul de concesiune poate fi prelungit
pentru o perioadã egalã cu jumãtate din durata
iniþialã, prin simplul acord de voinþã al pãrþilor.

(3) nemodificat

(4) nemodificat

Dep. Robert Raduly, dep. Mihai Popa

24. Art.32 (1) Concedentul poate modifica
unilateral partea reglementarã a contractului de
concesiune, cu notificarea prealabilã a
concesionarului, din orice motiv legat de
interesul naþional sau local, dupã caz.

(2) In cazul în care modificarea unilateralã a
contractului îi aduce un prejudiciu,
concesionarul are dreptul sã primeascã în mod
prompt o despãgubire adecvatã ºi efectivã. In
caz de dezacord între concedent ºi concesionar
cu privire la suma despãgubirii, aceasta va fi
stabilitã de cãtre instanþa judecãtoreascã
competentã. Acest dezacord nu poate în nici un
caz sã permitã concesionarului sã se sustragã
obligaþiilor sale contractuale.

Art.32 devine art.33, cu urmãtorul cuprins:
Art.32 (1) Concedentul poate solicita

renegocierea pãrþii reglementare a contractului de
concesiune notificând în acest sens pe concesionar
în cazul în care considerã cã sunt afectate interesul
naþional sau local sau în cazul în care
reglementãrile contravin legislaþiei în vigoare.

(2) nemodificat

Dep.Titus Gheorghiof, dep.Ioan Bivolaru,
dep.Robert Raduly

Nu se poate pune problema
modificãrii unilaterale, ci a
renegocierii în cele douã cazuri
stipulate.
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25. Art.36 Incetarea contractului de concesiune

poate avea loc în urmãtoarele situaþii:
a) la expirarea duratei stabilite în contractul

de concesiune;
b) în cazul în care interesul naþional o

impune, prin denunþarea unilateralã de cãtre
concedent, cu plata unei despãgubiri în sarcina
concedentului;

c) în cazul nerespectãrii obligaþiilor
contractuale de cãtre concesionar, prin reziliere
unilateralã de cãtre concedent, cu plata unei
despãgubiri în sarcina concesionarului;

d) în cazul nerespectãrii obligaþiilor
contractuale de cãtre concedent, prin reziliere
unilateralã de cãtre concesionar, cu plata de
despãgubiri în sarcina concedentului;

e) la dispariþia, dintr-o cauzã de forþã
majorã, a bunului concesionat sau în cazul
imposibilitãþii obiective a concesionarului de
a-l exploata, prin renunþare, fãrã plata unei
despãgubiri.

Art.36 devine art.37, cu urmãtorul cuprins:
Art. 37 (1) nemodificat
a) nemodificat
b) în cazul în care interesul naþional o impune,

prin denunþarea unilateralã de cãtre concedent, cu
plata unei despãgubiri juste ºi prealabile în sarcina
concedentului;

c) –e) nemodificate

(2) Despãgubirile prevãzute în alin.(1) sunt
stabilite de cãtre pãrþi de comun acord, iar în caz
de divergenþã în justiþie.

Dep.Robert Raduly

Pentru protejarea conceden-
tului în conformitate cu art.41
alin.3 din Constituþie.

26. Art.39 (1) Constituie contravenþii la
dispoziþiile prezentei legi, dacã nu au fost
sãvârºite în astfel de condiþii încât sã fie
considerate, potrivit legii penale, infracþiuni,
urmãtoarele fapte:

a) nerespectarea dispoziþiilor privind
publicitatea prevãzute la art.13, art.23 alin.(2)
ºi art.28 alin.(1);

Art.39 devine art.40, cu urmãtorul cuprind:
a) nerespectarea dispoziþiilor privind

publicitatea prevãzute la art.14, art.24 alin.(2) ºi
art.29 alin.(1);

b) nerespectarea termenelor prevãzute la art.10,
art.15, art.22 alin.(2), art.26, art.27 alin.(2), art.36
alin.(1) ºi art.41;

Renumerotare.
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b) nerespectarea termenelor prevãzute la

art.9, art.14, art.21 alin.(2), art.25, art.26
alin.(2), art.35 alin.(1) ºi art.40;

c) substituirea, de cãtre membrii comisiei de
evaluare precum ºi de cãtre angajaþii
concedentului, a documentelor incluse în
ofertele iniþiale cu alte documente;

d) divulgarea oricãrei informaþii nedestinate
publicãrii, de cãtre angajaþii concedentului, cât
ºi de orice persoanã implicatã în procesul de
instituire a unei concesiuni.

(2) Contravenþiile  prevãzute la alin.(1) se
sancþioneazã, dupã cum urmeazã:

 a) cele prevãzute la litera b), cu amendã de
la 2.000.000 lei pânã la 10.000.000 lei;

b) cele prevãzute la litera a), cu amendã de
la 5.000.000 lei pânã la 25.000.000 lei,

c) cele prevãzute la litera c) ºi d), cu
amendã de la 10.000.000 lei pânã la
50.000.000 lei.

(3) Cuantumul amenzilor poate fi majorat,
în funcþie de rata inflaþiei, prin hotãrâre a
guvernului.

(4) Amenzile prevãzute ca sancþiuni pentru
sãvârºirea contravenþiilor menþionate la
alin.(1), pot fi aplicate atât persoanelor fizice
cât ºi persoanelor juridice.

(5) Constatarea contravenþiilor cuprinse în
dispoziþiile prezentei legi ºi aplicarea
sancþiunilor se fac de cãtre persoane anume

c) – d) nemodificate

(2) – (6) nemodificate
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împuternicite de cãtre ministerele de resort.

(6) Dispoziþiile Legii nr.32/1968 privind
stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor se
aplicã contravenþiilor din prezenta lege.

Dep.Robert Raduly, dep.Constantin Drumen,
dep.Oana Manolescu, dep.Haralambie Irimescu,
dep.Mihai Popa

27. Art.43 In termen de 60 de zile de la data
publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al
României, Agenþia Naþionalã pentru
Privatizare va elabora norme metodologice
cadru în aplicarea acestei legi, aprobate prin
hotãrâre de guvern.

Art.43 devine art.44, cu urmãtorul cuprins:
Art.44 In termen de 60 de zile de la data

publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al
României, Ministerul Privatizãrii ºi Consiliul
pentru Reformã vor elabora norme metodologice
cadru în aplicarea acestei legi, aprobate prin
hotãrâre de guvern.

Dep.Robert Raduly

Ministerul Privatizãrii ºi
Consiliul pentru Reformã au
preluat competenþele Agenþiei
Naþionale pentru Privatizare,
care a fost desfiinþatã.

                                                                    VICEPRE ªEDINTE,                                                             SECRETAR,

                                                                 Alexandru Dumitru Radu                                                        Ioan Bivolaru

Expert parlamentar,
   Viorela Gondoº
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Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor
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A M E N D A M E T E    R E S P I N S E
la proiectul de Lege privind regimul concesiunilor

Nr.
crt.

Text proiect de lege
- Guvern -

Amendamente propuse de comisie
Autori

Motivaþie
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1. Art.5 (1) Au calitatea de concedent, în

numele statului, judeþelui, oraºului sau
comunei:

a) ministerele sau alte organe de specialitate
ale administraþiei publice centrale, pentru
bunurile proprietate publicã a statului ori
pentru serviciile publice de interes naþional;

b) consiliile judeþene, consiliile locale sau
instituþiile publice de interes local, pentru
bunurile proprietate publicã a judeþelui,
oraºului sau comunei ori pentru serviciile
publice de interes local.

(2) Calitatea de concesionar o poate avea
orice persoanã fizicã ºi/sau persoanã juridicã
de drept privat, românã sau strãinã.

Art.5 devine art.6, cu urmãtorul cuprins:
Art.6(1) nemodificat

(2) În accepþiunea prezentei legi poate avea
calitatea de concesionar orice persoanã juridicã de
drept privat, românã sau strãinã.

Dep. Ioan Bivolaru

Responsabilitatea
concesionãrii bunurilor sau
serviciile publice nu trebuie
coborâtã pânã la nivelul
persoanelor fizice ºi mai ales
strãine. Înseamnã cã Guvernul
va încheia contracte cu
persoane fizice.
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2. Art.7 Iniþierea concesionãrii are la bazã un

studiu de oportunitate, efectuat în prealabil de
cãtre potenþialul concedent, care va cuprinde,
în principal, urmãtoarele elemente:

a) descrierea bunului sau serviciului public
ce urmeazã sã fie concesionat;

b) motivele , de ordin economic, financiar,
social ºi de mediu care justificã acordarea
cencesiunii;

c) investiþiile necesare pentru modernizare
sau extindere;

d) nivelul minim al redevenþei, dupã caz;
e) modalitatea de acordare a concesiunii

avutã în vedere; dacã se recurge la procedura
licitaþiei publice deschise cu preselecþie sau la
procedura de negociere directã, trebuie
motivatã acestã opþiune;

f) durata estimatã a concesionãrii;
g) termenele previzibile pentru realizarea

procedurii de concesionare;
h) avizul obligatoriu al Oficiului Central de

Stat pentru Probleme Speciale ºi al Statului
Major General, privind încadrarea obiectului
concesiunii în infrastructura sistemului
naþional de apãrare, dupã caz.

Art.7 devine art.8, cu urmãtorul cuprins:
Art.8 nemodificat

a) nemodificat

b) nemodificat

c) nemodificat

d) nemodificat
e) nemodificat

f) nemodificat
g) nemodificat

h) avizul Ministerului Apãrãrii Naþionale,
privind încadrarea obiectului concesiunii în
infrastructura sistemului naþional de apãrare, dupã
caz, care se va emite în termen de 10 zile de la
data solicitãrii.

Dep.Ioan Bivolaru

Pe de o parte în
conformitate cu preambulul,
elementele enumerate în
cuprinsul alineatului sunt
obligatorii la elaborarea
studiului de oportunitate, ceea
ce duce la initilitatea reluãrii
ideii de “obligativitate” din
textul ultimei litere, iar pe de
altã parte fixarea unui termen
de rãspuns la solicitatea de aviz
se impune pentru asigurarea
derulãrii operative a procedurii
de concesionare.

Singura instituþie autorizatã
prin lege sã coordoneze
infrastructura sistemului
naþional de apãrare este
M.Ap.N.

M.Ap.N. va stabili care este
direcþia din cadrul sãu care se
va ocupa de elaborarea acestor
avize.

Adresabilitatea este M.p.N.
ºi nu una din direcþiile sale.

O.C.S.P.C. nu are astfel de
autorizãri.
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3. Art.11 (1)  Licitaþia publicã poate fi
deschisã sau deschisã cu preselecþie.

(2) Licitaþia publicã este deschisã atunci
când orice persoanã fizicã sau persoanã
juridicã de drept privat, românã sau strãinã,
poate prezenta o ofertã.

(3) Licitaþia publicã este deschisã cu
preselecþie atunci când nu pot prezenta oferte
decât persoanele fizice sau persoanele juridice
de drept privat, române sau strãine, pe care
concedentul le-a selecþionat pe baza unor
criterii elaborate în prealabil de cãtre acesta.

Art.11 devine art.12, cu urmãtorul cuprins:
Art.12(1) nemodificat

(2) Licitaþia publicã este deschisã atunci când
orice persoanã juridicã de drept privat, românã sau
strãinã, poate prezenta o ofertã.

(3) nemodificat

Dep. Ioan Bivolaru

Responabilitatea
concesionãrii bunurilor sau
serviciilor publice nu poate fi
coborâtã la nivelul persoanelor
fizice. Ar însemna ca Guvernul
sã încheie contracte de
concesiune cu persoane fizice.

4. Art.31 (1) Contractul de concesiune va fi
încheiat, în conformitate cu legea românã,
indiferent de naþionalitatea sau cetãþenia
concesionarului, pentru o duratã care nu va
putea depãºi 50 de ani, începând de la data
semnãrii sale. Durata concesiunii se stabileºte
în funcþie de perioada de amortizare a
investiþiilor ce urmeazã sã fie realizate de cãtre
concesionar.

(2) Guvernul, consiliul judeþean sau local,
dupã caz, pot sã prevadã, prin hotãrârea de
aprobare a concesiunii, ca pentru anumite
bunuri sau servicii publice, contractul de
concesiune sã producã efecte juridice numai
dupã aprobarea lui de cãtre aceeaºi autoritate,
adoptând în acest scop, o hotãrâre de aprobare

Art.31 devine art.32, cu urmãtorul cuprins:
Art.32 (1) nemodificat

(2) eliminare
Dep. Titus Gheorghiof

Deoarece într-un contract
sinalagmatic tratamentul
egalitar al pãrþilor trebuie sã fie
garantat.
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a contractului de concesiune.

(3) Pentru soluþionarea eventualelor litigii,
pãrþile pot stipula în contract clauza
compromisorie.

(4) La expirarea duratei sale iniþiale,
contractul de concesiune poate fi prelungit
pentru o perioadã egalã cu jumãtate din durata
iniþialã, prin simplul acord de voinþã al pãrþilor.

(3) nemodificat

(4) nemodificat

                                                                    VICEPRE ªEDINTE,                                                             SECRETAR,

                                                                 Alexandru Dumitru Radu                                                        Ioan Bivolaru

Expert parlamentar,
   Viorela Gondoº


