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         În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege privind contractele de investiţii de 
interes public, transmis cu adresa nr. PL.x 171 din 29 mai 2012 şi înregistrat cu nr. 31/395 
din 31 mai 2012. 
         Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. 
(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
         Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa 
din 21 mai 2012, urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75, alin.(2), teza a 
III-a din Constituţia României republicată. 
        Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de lege, prin avizul nr. 1275 din 5 
decembrie 2011. 
        Guvernul, prin punctul de vedere transmis, cu adresa nr. 354 din 6 martie 2012, nu 
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
        Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea obligaţiei de a fi făcute 
publice contractele încheiate de către statul român cu partenerii români sau străini care 
privesc, atât investiţiile, cât şi vânzarea-cumpărarea de active/acţiuni în cadrul companiilor 
care gestionează resurse de interes naţional. 
         În conformitate cu prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 28 august 2012. 
        Din numărul total de 22 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
participat la dezbateri 18 deputaţi. 
         În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege privind 



contractele de investiţii de interes public, întrucât, conform art. 1166 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil, republicată, “ Contractul este acordul de voinţe între două 
sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic“. 
În acest sens, publicitatea unor contracte, precum şi a clauzelor acestora ar trebui să 
rămână la aprecierea părţilor contractante. În ceea ce priveşte contractele încheiate de statul 
roman cu partenerii străini în domeniul investiţiilor, care gestionează resurse de interes 
naţional, acestea sunt perfectate în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale în 
domeniul investiţiilor, la care România este parte. 
         În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare.  
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