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                                                  A  V  I  Z 

asupra proiectul de Lege  privind respingerea Ordonanţei de urgenţă  

a Guvernului nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor  

măsuri privind investiţiile publice 
 

 

 

 

    În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu proiectul 

de Lege  privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2020 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 39/2018 privind parteneriatul 

public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice, transmis cu 

adresa nr. PL-x 97 din 9 martie 2020, înregistrată sub nr. 4c-1/54 din 10 martie 2020.  

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2020 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat şi 

pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice, în şedinţa din 2 martie 2020. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                   

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                               

Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

  Potrivit reglementărilor art. 62, art. 54 alin. (3) teza I și art. 131 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul 

de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 12 octombrie 2021, desfășurată atât la sediul 

Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru alți membri. 

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018, în sensul transferării proiectelor de 

investiţii în parteneriat public-privat, de la Comisia Naţională de Prognoză, către 

autorităţile publice centrale de profil. Se propune reorganizarea instituţiei parteneriatului 

public-privat şi derularea de fiecare partener public a procedurii de atribuire, în funcţie 

de specificul fiecărei categorii de investiţii, astfel ca fiecare partener să îşi atribuie unitar, 

pentru domeniul său de activitate, toate contractele de investiţii atribuite în parteneriat 
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public-privat ce îl vizează, procedură ce urmează să fie monitorizată de aceeaşi unitate 

care a atribuit contractul. Totodată, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) şi (10) 

din Legea nr. 500/2002 se va autoriza Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de 

Afaceri să efectueze virări de credite bugetare şi de angajamente, între capitole bugetare 

şi între programe, peste limitele prevazute, cu încadrarea în prevederile bugetare 

aprobate, în vederea finanţării Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei 

cinematografice. De asemenea, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, în baza 

comunicărilor transmise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, să 

aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor între capitolele bugetare. 

  Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea                 

de motive precum și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi 

propuneri, transmis cu adresa nr. 74 din 4 februarie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi                   

avizarea favorabilă a proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă               

nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind 

investiţiile publice, cu amendamente admise, care sunt redate în anexa ce face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

      PREŞEDINTE                                     SECRETAR                    

  

     Costel Neculai DUNAVA                                                     Gheorghe ȘOLDAN 

 

 

 
                                                                                                               Consilier parlamentar 

Alina Cristina HODIVOIANU 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXĂ 
 

 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

 

Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 7/2020 
pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr. 39/2018 

privind parteneriatul 

public-privat şi pentru 

stabilirea unor  

măsuri privind 

investiţiile publice. 

Text Senat Text propus de Comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

1.  -------------------- LEGE 

privind respingerea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 7/2020 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență nr. 39/2018 privind parteneriatul 

public-privat și pentru stabilirea unor 

măsuri privind investițiile publice 

LEGE 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 7/2020  pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență nr. 39/2018 

privind parteneriatul public-privat și pentru 

stabilirea unor măsuri privind investițiile publice  
 

       Autori:  dep. Sorin Năcuță 

                    dep. Cristina Burciu 

                    dep. Maria Stoian 

                    dep. Andrei Daniel Gheorghe 

                    dep. George-Cristian Tuță 
 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 

legislativă.  
 

2.  ----------------------- Articol unic.- Se respinge Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 7 din 28 ianuarie 

2020 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență nr. 39/2018 privind 

parteneriatul public-privat și pentru 

stabilirea unor măsuri privind investițiile 

publice, publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr. 93 din                          

7 februarie 2020. 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 7 din 28 ianuarie 2020  pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat și 

pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile 

publice, publicată în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr. 93 din  7 februarie 2020. 
 

        Autori:  dep. Sorin Năcuță 

                      dep. Cristina Burciu 

                      dep. Maria Stoian 

                      dep. Andrei Daniel Gheorghe 

                      dep. George-Cristian Tuță 

Se propune adoptarea 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 7/2020 

pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de 

urgență nr. 39/2018 privind 

parteneriatul public-privat și 

pentru stabilirea unor 

măsuri privind investițiile 

publice - în forma 

prezentată de Guvern. 
  

 


		2021-10-18T14:16:09+0300
	Constantinescu Anda-Elena




