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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru industrii                                            Comisia juridică, de disciplină 
              si servicii                                                                           şi imunităţi      
Bucureşti, 08.09.2010                                                             Bucureşti, 08.09.2010 
   Nr.23/138/2010                                                                       Nr. PL.x.299/2010 
 
 

 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra Cererii de reexaminare a 
Legii privind parteneriatele încheiate între sectoarele public şi privat (P.L.x 
299/2010), formulată de Preşedintele României, în temeiul art.77 din Constituţia 
României, republicată, retrimisă cu adresa nr.P.L.x 299/2010 din 1 septembrie 2010 şi 
înregistrată cu nr. 31/463/2010, respectiv nr. 23/138/2010 din 2 septembrie 2010. 

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

 
 

 
                 PREŞEDINTE,                                              PREŞEDINTE, 
 
                   Iulian Iancu                                                   Daniel Buda     
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru industrii si servicii                                                                 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi          
           Bucureşti, 08.09.2010                                                                                                      Bucureşti, 08.09.2010 
            Nr.23/138/2010                                                                                                                  Nr. PL.x.299/2010 
 

RAPORT   COMUN 
asupra cererii de reexaminare a Legii privind parteneriatele încheiate între sectoarele public şi privat 

 
 

În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PL-x 
299/2010 din 1 septembrie 2010, înregistrată la nr.31/463 din 2 septembrie 2010, respectiv cu nr.23/138/2010, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere, cu cererea de 
reexaminare a Legii privind parteneriatele încheiate între sectoarele public şi privat, formulată de Preşedintele 
României, în temeiul art.77 din Constituţia României, republicată. 

  Legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională,  în şedinţa din 28 iunie 
2010 şi trimisă la promulgare la 5 iulie 2010. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilo art. 75 din Constituţia României şi ale 
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Legea trimisă spre promulgare are ca obiect de reglementare modul de realizare a unui proiect de 
parteneriat public-privat ce are ca obiectiv public proiectarea, finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, 
operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi transferarea unui bun sau serviciu public, după caz. 

Cererea de reexaminare vizează dispoziţiile art. 24, articol ce poate crea confuzie pe piaţă, ca urmare a 
neoperării distincţiei dintre regimul juridic general prevăzut de O.U.G. nr. 34/2006 şi cel derogatoriu, prevăzut de 
prezentul act normativ. Totodată, acest sistem este destinat exclusiv asigurării publicităţii procedurilor de atribuire 
reglementate de Directiva 2004/18/CE şi transpusă prin O.U.G. nr. 34/2006, iar utilizarea sa în alte scopuri poate constitui 
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o măsură de natură a contraveni dreptului comunitar. În acest sens, este util ca legiuitorul să asigure transparenţa 
procedurii prevăzută de prezenta lege, folosind o altă modalitate decât publicarea in SEAP. 

De asemenea, în cererea de reexaminare se propune şi modificarea art. 28 alin. (2) şi anume depunerea unei 
garanţii de 2% din valoarea estimată. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 24 august 2010, a aprobat cererea de 
reexaminare formulată de Preşedintele României  şi a adoptat proiectul de lege în forma trimisă Camerei Deputaţilor . 

  În conformitate cu prevederile art. 61 şi 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut cererea de reexaminare în şedinţa din data de 7 septembrie  2010, 
iar cei ai Comisiei pentru industrii şi servicii în şedinţa din 8 septembrie 2010.  

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, domnul Corneliu Burada, vicepreşedinte 
ANRMAP şi domnul Popică Alexandru, expert ANRMAP. 

La şedinţe au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, respectiv 27 deputaţi din totalul de 27 membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii.  

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere formulate, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, admiterea obiecţiunilor formulate în cererea de reexaminare şi să supună dezbaterii plenului Camerei Deputaţilor, 
Raportul de adoptare a Legii privind parteneriatele încheiate între sectoarele public şi privat, cu amendamente, ca 
urmare a reexaminării. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
                         PREŞEDINTE,                                                                                 PREŞEDINTE, 
 
                            Iulian Iancu                                                                                       Daniel Buda     
 
                          SECRETAR,                                                                                      SECRETAR,  
                      
                         Mircea Marin                                                                               Gabriel Andronache 
   
 
 
Consilier parlamentar,                                                                                                                                                                                                       Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu                                                                                                                                                                                                                    Iuliana Fuiorea 
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I.  A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege trimisă la 
promulgare 

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare 
comform cererii de 

reexaminare 
0 1 2 3 4 
1 Art. 24. - Partenerul public este 

obligat să publice în Sistemul 
Electronic de Achiziţii Publice 
(SEAP) şi, în cazul în care 
valoarea proiectului depăşeşte 5 
milioane de euro, în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, 
anunţul de intenţie a unui proiect 
de parteneriat public-privat. 
 
 

Art.24.- (1) Partenerul public este 
obligat să publice în Sistemul 
Electronic de Achiziţii Publice 
(SEAP) şi, în cazul în care valoarea 
proiectului depăşeşte 5 milioane 
euro, în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, anunţul de intenţie a unui 
proiect de parteneriat public-privat. 
(2) Sistemul Electronic de Achiziţii 
Publice (SEAP) pune la dispoziţia 
partenerului public, prin 
asigurarea unui nou flux de 
informaţii specializat, suportul 
tehnic necesar asigurării 
transparenţei procedurii complete 
de stabilire a parteneriatului 
privat, incluzând anunţul de 
intenţie, etapa de selecţie, etapa de 
negociere şi atribuirea 
contractului de parteneriat public-
privat. 
 

Nemodificat Se poate crea confuzie ca urmare a 
neoperării distincţiei dintre regimul 
juridic general prevăzut de O.U.G. 
36/2006 şi cel derogatoriu, prevăzut 
de prezentul act normativ. 
Totodată, acest sistem este destinat 
exclusiv asigurării publicităţii 
procedurilor de atribuire 
reglementate de Directiva 
2004/18/CE si transpusă prin O.U.G.  
nr. 34/2006, iar utilizarea sa în alte 
scopuri poate constitui o măsură de 
natură a contraveni dreptului 
comunitar.  
În acest sens, este necesară 
folosirea unei alte modalităţi decât 
publicarea în SEAP. 
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0 1 2 3 4 
2 Art. 28.  

 

(2) Orice investitor ofertant are 
posibilitatea de a contesta decizia 
privind desemnarea partenerului 
privat de către partenerul public şi 
orice alte decizii luate de aceasta 
pe perioada derulării procedurii de 
atribuire, în instanţă, cu 
obligarea acesteia la depunerea 
unei garanţii de 2% din valoarea 
estimată. 

 
  

Art. 28 
 
(2) Orice investitor 
interesat are posibilitatea 
de a contesta, la 
partenerul public sau în 
instanţă, decizia privind 
desemnarea partenerului 
privat şi orice alte decizii 
luate de acesta pe perioada 
derulării procedurii de 
atribuire, cu obligarea 
acestuia la depunerea 
unei garanţii de 2% din 
valoarea estimată. 
          Partenerul public 
este obligat să dea 
răspuns la contestaţii în 
termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la data 
depunerii contestaţiei, 
după care procedura se 
va continua. 
               Soluţia dată de 
instanţă devine 
obligatorie la data 
pronunţării unei 
hotărârii judecătoreşti 
definitive şi executorie. 
 

Autor: deputat Ruxandra 
Jipa, Daniel Buda si Ciprian 

Nica 
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0 1 2 3 4 
3 Art. 40. - Autoritatea Naţională 

pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
are dreptul de a solicita în instanţă 
constatarea nulităţii contractelor de 
parteneriat public privat încheiate 
cu încălcarea prevederilor 
prezentei legi, în condiţiile stabilite 
prin normele metodologice. 
 
 

 Art. 40. - Autoritatea 
Naţională pentru 
Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice are dreptul de a 
solicita în instanţă 
constatarea nulităţii 
absolute a contractelor de 
parteneriat public privat 
încheiate cu încălcarea 
prevederilor prezentei legi, 
în condiţiile stabilite prin 
normele metodologice. 
 

Autor: deputat PD-L 
Daniel Buda 
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II.    A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
1 Art. 28. -  

(2) Orice investitor ofertant are posibilitatea de a 
contesta decizia privind desemnarea partenerului 
privat de către partenerul public şi orice alte 
decizii luate de aceasta pe perioada derulării 
procedurii de atribuire, în instanţă, cu obligarea 
acesteia la depunerea unei garanţii de 2% din 
valoarea estimată. 
 

Art. 28 
 (2) Orice investitor interesat are 
posibilitatea de a contesta, la 
partenerul public sau în instanţă, 
decizia privind desemnarea partenerului 
privat şi orice alte decizii luate de acesta 
pe perioada derulării procedurii de 
atribuire. Partenerul public este 
obligat să dea răspuns la contestaţii în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data depunerii contestaţiei, după 
care procedura se va continua. O 
eventuală soluţie dată de instanţă 
devine obligatorie la data pronunţării 
unei hotărârii judecătoreşti definitive. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                                                                                                                                                                       Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu                                                                                                                                                                                                                    Iuliana Fuiorea 
 
 


		2010-09-09T11:20:33+0300
	Simona V. Tarzioru




