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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         
 

                         Bucureşti,11.03.2002  
                            Nr.23/26/2002 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

DOMNULUI PREŞEDINTE 
VALER DORNEANU 

 
 

 
  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, vă trimitem, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat 
public-privat, primit cu adresa nr.35 din 5 februarie 2002. 
  La întocmirea raportului au fost avute în vedere avizele transmise 
de: 

- Consiliul Legislativ; 
- Consiliul Economic şi Social; 
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
- Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

                        PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
 
                          István Antal                                     Cristian Buzea                                   
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

                          Bucureşti,11.03.2002  
                            Nr.23/26/2002 
 
 
 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru avizare 

şi dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, trimis 

cu adresa nr.35 din 5 februarie 2002. 

  Proiectul de lege are drept scop stabilirea unui cadru juridic 

privind relaţiile dintre sectorul public şi setorul privat în scopul proiectării, 

finanţării şi construirii unor lucrări de utilitate publică, prin atragerea resurselor 

financiare şi a managementului privat. 

  În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în 

şedinţa din 6 martie 2002 şi a hotărât cu 24 voturi pentru, avizarea favorabilă 

a proiectului de lege cu amendamente admise şi amendamente respinse 

prezentate în anexă. 

  Amendamentele admise de comisie şi care se propun spre adoptare 

Camerei Deputaţilor se referă la: 
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  - eliminarea prevederii privind abilitarea Guvernului de a emite 

ordonanţe; 

  - precizări asupra termenilor folosiţi în textul ordonanţei; 

  - stabilirea unor termene precise în relaţiile dintre autoritatea 

publică şi investitorii privaţi parteneri la un contract de parteneriat public 

privat; 

  - introducerea unui articol II privind necesitatea republicării 

Ordonanţei Guvernului nr.16/2002. 

  Amendamentele respinse se referă la unele propuneri privind 

iniţiativa proiectelor public-privat. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 
                     PREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 
 
                       István Antal                                       Cristian Buzea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert, 
Daniel Bădina 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

Anexa 1 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2002 privind contractele  
de parteneriat public-privat 

 
 

Nr. 
crt. 

Text OG nr.16/2002 Amendamente admise 
Autorul 

 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1 LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2002 privind contractele de parteneriat 

public-privat 
 

Nemodificat  

2 Articol unic: Se aprobă Ordonanţa Guvernului 
nr.16 din 24 ianuarie 2002 privind contractele 
de parteneriat public-privat, adoptată în 
temeiul art.1pct. II    poz. 14    din     Legea 
nr.751/2002 privind abilitarea Guvernului 
de a emite   ordonanţe   şi   publicată   în  
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.94 
din 2 februarie 2002. 
 

Articolul unic devine articolul I, cu 
următorul cuprins: 
Art.I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului 
nr.16 din 24 ianuarie 2002 privind 
contractele de parteneriat public-privat, 
publicată   în  Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.94 din 2 februarie 
2002, cu următoarele modificări şi 
completări: 
 
Raportorii 

S-a eliminat prevederea 
privind abilitarea Guvernului 
de a emite ordonanţe. 
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0 1 2 3 

3.  ORDONANŢĂ 
privind contractele de parteneriat public-privat 

 

Nemodificat  

4.  CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 

Nemodificat  

5.  Art. 1. - Prezenta ordonanţă are ca obiect 
reglementarea proiectării, finanţării, 
construcţiei, exploatării, întreţinerii şi 
transferului oricărui bun public pe baza 
parteneriatului public-privat.  
 

Nemodificat  

6.  Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe, 
următorii termeni sunt definiţi astfel:  
 

Nemodificat  

7.  a) bun public - un bun care aparţine 
domeniului public al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale, astfel cum este 
definit la art. 3 alin. (1)-(4) din Legea nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia sau un bun privat 
al statului, astfel cum este definit la art. 4 din 
aceeaşi lege;  
 

La art.2, literele a) şi b) vor avea următorul 
cuprins: 
a) bun public şi bun privat - bunurile 
aflate în proprietatea publică sau privată  
a statului sau a unităţilor administrativ 
teritoriale şi care alcătuiesc, conform legii, 
domeniul public sau privat al statului sau 
al unităţilor administrativ teritoriale. 
 
Grup PD 
 

Precizare a definiţiei în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia. 

8.  b) proiect public-privat - un proiect care se 
realizează în întregime sau în majoritate cu 
resurse financiare proprii ori atrase de către un 

b) proiect public-privat - un proiect care se 
realizează în întregime sau în majoritate cu 
resurse financiare proprii ori atrase de către 

Completare pentru clarificarea 
definiţiei. 
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0 1 2 3 
investitor, pe baza unui model de parteneriat 
public-privat, din care va rezulta un bun 
public;  

un investitor, pe baza unui model de 
parteneriat public-privat, în urma căruia va 
rezulta un bun public;  
 
Raportorii 
 

9.  c) investitor privat - orice persoană juridică sau 
o asociaţie de persoane juridice, română sau 
străină, care este dispusă să întreprindă una sau 
mai multe dintre etapele de pregătire, 
finanţare, construcţie sau exploatare a unui bun 
public pe cont propriu şi în baza principiilor 
comerciale;  
 

Nemodificat  

10.  d) companie de proiect - o societate comercială 
rezidentă în România, funcţionând în baza 
legii, având drept unic scop un proiect public-
privat;  
 

Nemodificat  

11.  e) contract de parteneriat public-privat sau 
contract de proiect - actul juridic care 
statuează drepturile şi obligaţiile autorităţii 
publice şi ale investitorului pentru întreaga 
perioadă de funcţionare a parteneriatului 
public-privat, acoperind una sau mai multe 
dintre etapele de pregătire, finanţare, 
construcţie sau exploatare a unui bun public, 
pe o durată de timp determinată, dar nu mai 
mare de 50 de ani;  

La art.2, litera e) va avea următorul cuprins: 
e) contract de parteneriat public-privat - 
actul juridic care statuează drepturile şi 
obligaţiile autorităţii publice şi ale 
investitorului pentru întreaga perioadă de 
funcţionare a parteneriatului public-privat, 
acoperind una sau mai multe dintre etapele 
de pregătire, finanţare, construcţie sau 
exploatare a unui bun public, pe o durată de 
timp determinată, dar nu mai mare de 50 de 

Eliminarea sintagmei 
"contract de proiect" nefiind 
necesară o dublă denumire a 
unui termen folosit în 
ordonanţă. 
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 ani;  

Grup PD 
 

12.  f) tarif de utilizare - suma plătită de fiecare 
utilizator de bun public pentru accesul la acel 
bun public şi la serviciile oferite de compania 
de proiect;  
 

Nemodificat  

13.  g) autoritate publică centrală - Guvernul 
României reprezentat de unul sau mai multe 
ministere sau autorităţi ori instituţii publice, 
responsabile pentru proiectele publicprivate de 
interes naţional;  
 

Nemodificat  

14.  h) autoritatea administraţiei publice locale - 
organismul de decizie publică constituit şi 
funcţionând, după caz, la nivelul judeţului, 
municipiului, oraşului sau comunei, 
responsabil pentru proiectele public-private de 
interes local. Termenii "autoritate publică 
centrală" şi "autoritate publică locală" se 
utilizează sub denumirea comună de autoritate 
publică şi acesta se interpretează potrivit 
competenţelor legale şi tipului bunului public;  
 

La art.2, litera h) va avea următorul cuprins: 
h) autoritatea administraţiei publice locale - 
organismul de decizie publică constituit şi 
funcţionând, după caz, la nivelul judeţului, 
municipiului, oraşului sau comunei, 
responsabil pentru proiectele public-private 
de interes local. Termenii "autoritate publică 
centrală" şi "autoritate a administraţiei 
publice locale" se utilizează sub denumirea 
comună de autoritate publică şi acesta se 
interpretează potrivit competenţelor şi 
atribuţiilor legale aferente tipului bunului 
public;  
 
Grup PD 

Precizare a termenilor folosiţi 
în textul ordonanţei. 
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15.  Literă nouă La art.2, după lit.h) se introduce o nouă 
literă h1), care va avea următorul cuprins: 
h1) document ataşat scrisorii de intenţie - 
documentul depus de investitori 
împreună cu scrisoarea de intenţie. 
Documentul ataşat scrisorii de intenţie 
cuprinde toate informaţiile şi 
documentele solicitate de autoritatea 
publică prin anunţul de intenţie. 
 
Raportorii 
 

Definirea unui termen folosit 
în textul ordonanţei. 

16.  i) acord de proiect - actul juridic încheiat între 
autoritatea publică şi investitor în vederea 
definirii parteneriatului dintre părţi pe durata 
pregătirii unui proiect public-privat.  
 

Nemodificat  

17.  CAPITOLUL II 
Iniţierea proiectului 

 

Nemodificat  

18.  Art. 3. - (1) Iniţiativa unui proiect public-privat 
aparţine autorităţii publice.  
 

Nemodificat  

19.  (2) Pentru iniţierea proiectului public-privat 
iniţiatorul întocmeşte un studiu de 
prefezabilitate.  
 

La art.3, alineatul 2 va avea următorul 
cuprins: 
(2) Pentru iniţierea proiectului public-privat, 
autoritatea publică întocmeşte un studiu de 

Clarificarea textului 
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prefezabilitate. 
 
Raportorii 

20.  (3) Costurile generate de realizarea studiului 
de prefezabilitate cad în sarcina iniţiatorului.  
 

Nemodificat  

21.  Art. 4. - Autoritatea publică este obligată să 
publice în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, intenţia de iniţiere a unui 
proiect în condiţii de parteneriat public-privat.  
 

Art.4 va avea următorul cuprins: 
Art. 4. - Autoritatea publică este obligată să 
publice în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, intenţia de a iniţia un proiect 
în condiţii de parteneriat public-privat. 
 
Raportorii 
 

Clarificarea textului. 

22.  Art. 5. - (1) În termen de 60 de zile de la data 
publicării intenţiei de iniţiere a unui proiect de 
parteneriat public-privat autoritatea publică 
primeşte scrisori de intenţie din partea 
investitorilor interesaţi.  
 

La art.5, alineatele (1) şi (2) vor avea 
următorul cuprins: 
Art. 5. - (1) În termen de 60 de zile de la 
data publicării intenţiei de iniţiere a unui 
proiect de parteneriat public-privat 
autoritatea publică primeşte scrisori de 
intenţie însoţite de documentul ataşat 
scrisorii de intenţie, din partea 
investitorilor interesaţi.  
 
Raportorii 
 

Precizare în legătură cu 
documentele necesare pentru 
iniţierea unui proiect de 
parteneriat public-privat. 

23.  (2) În termen de 30 de zile de la expirarea 
termenului prevăzut la alin. (1) autoritatea 
publică va selecţiona cele mai bune oferte 

(2) În termen de 30 de zile de la expirarea 
termenului prevăzut la alin. (1) autoritatea 
publică va selecţiona cele mai bune scrisori 

Clarificarea textului. 
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exprimate în termeni tehnici, economici şi 
financiari de către investitori.  
 

de intenţie exprimate în termeni tehnici, 
economici şi financiari de către investitori.  
 
Raportorii 

24.  (3) În cazul în care nu au fost depuse scrisori 
de intenţie în termenul prevăzut la alin. (1), 
proiectul poate fi reluat numai prin iniţierea 
unei noi proceduri complete.  
 

Nemodificat  

25.  Art. 6. - (1) Pe baza selecţiei scrisorilor de 
intenţie exprimate autoritatea publică încheie 
cu fiecare dintre investitorii care îndeplinesc 
condiţiile conţinute în anunţul publicat în 
conformitate cu prevederile art. 4 câte un acord 
de proiect.  
 

La art.6, alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
Art. 6. - (1) După încheierea selecţiei 
scrisorilor de intenţie exprimate, autoritatea 
publică încheie cu fiecare dintre investitorii 
care îndeplinesc condiţiile conţinute în 
anunţul publicat în conformitate cu 
prevederile art. 4 câte un acord de proiect, în 
termen de 15 zile. 
 
Raportorii  
 

Stabilirea unui termen pentru 
autoritatea publică şi pentru 
investitorii privaţi care au 
trimis scrisori de intenţie. 

26.  (2) Acordul de proiect trebuie să definească 
precis obligaţiile şi drepturile fiecărei părţi, 
precum şi modalităţile de stingere reciprocă a 
obligaţiilor. Forma şi conţinutul acordului de 
proiect se stabilesc prin norme metodologice.  
 

Nemodificat  

27.  (3) Pentru negocierea condiţiilor de realizare a 
proiectului, pe baza clauzelor acordului de 

La art.6, alineatele (3) şi (4) vor avea 
următorul cuprins: 

Clarificarea textului. 
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proiect şi a studiului de prefezabilitate, 
autoritatea publică numeşte prin ordin sau 
decizie, după caz, una sau mai multe comisii 
de specialişti care să analizeze toate aspectele 
economice, financiare, tehnice şi juridice ale 
proiectului.  
 

(3) Pentru negocierea condiţiilor de realizare 
a proiectului de parteneriat public-privat, 
pe baza clauzelor acordului de proiect şi a 
studiului de prefezabilitate, autoritatea 
publică numeşte prin ordin sau decizie, după 
caz, una sau mai multe comisii de specialişti 
care să analizeze toate aspectele generale 
economico-financiare şi juridice ale 
proiectului.  
 
Raportorii 
 

28.  (4) Comisia numită conform alin. (3) va 
prezenta autorităţii publice rezultatele 
negocierii condiţiilor de realizare a proiectului 
şi propunerile de continuare a negocierii pe 
baza studiului de fezabilitate.  
 

(4) Comisia numită conform alin. (3) va 
prezenta autorităţii publice rezultatele 
negocierii condiţiilor de realizare a 
proiectului şi propunerile de continuare a 
negocierii cu investitorii selecţionaţi pe 
baza studiului de fezabilitate.  
 
Raportorii 
 

Clarificarea textului. 

29.  (5) Pe parcursul negocierilor membrii numiţi 
în comisia de negociere nu pot fi revocaţi sau 
înlocuiţi.  
 

Nemodificat  

30.  Art. 7. - (1) În paralel cu negocierile cu 
investitorii autoritatea publică elaborează 
studiul de fezabilitate al proiectului.  
 

Nemodificat  
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31.  (2) Studiul de fezabilitate este proprietatea 

exclusivă a autorităţii publice.  
 

Nemodificat  

32.  CAPITOLUL III 
Contractul de proiect 

 

Titlul capitolului III va avea următorul 
cuprins: 

CAPITOLUL III 
Contractul de parteneriat public-privat 

 

Clarificare conform 
prevederilor ordonanţei 

33.  Art. 8. - (1) Pe baza conţinutului studiului de 
fezabilitate şi a rezultatelor negocierilor purtate 
în conformitate cu prevederile art. 6 autoritatea 
publică va continua negocierile cu investitorii. 
În urma acestei negocieri autoritatea publică 
emite o decizie cuprinzând lista investitorilor, 
ierarhizaţi pe criteriul celei mai bune oferte în 
termeni tehnico-economici şi financiari.  
 

La art.8, alineatele (1) şi (2) vor avea 
următorul cuprins: 
Art. 8. - (1) Pe baza conţinutului studiului de 
fezabilitate şi a rezultatelor negocierilor 
purtate în conformitate cu prevederile art. 6 
autoritatea publică va continua negocierile 
cu investitorii. În urma acestei negocieri 
autoritatea publică emite o decizie 
cuprinzând lista investitorilor, ierarhizaţi pe 
criteriul celei mai bune oferte în termeni 
tehnico-economici şi financiari. Decizia se 
comunică în scris, simultan, tuturor 
investitorilor participanţi la selecţie. 
 
Raportorii 
 

Prevederea obligaţiei 
autorităţii publice de a 
comunica în scris decizia 
luată privind continuarea 
negocierilor. 

34.  (2) Împotriva deciziei menţionate la alin. (1) 
orice investitor poate depune la autoritatea 
publică o contestaţie scrisă, în termen de 10 
zile calendaristice de la data publicării 
acesteia în Monitorul Oficial al României, 

(2) Împotriva deciziei menţionate la alin. (1) 
orice investitor poate depune la autoritatea 
publică o contestaţie scrisă, în termen de 10 
zile calendaristice de la data comunicării 
deciziei. 

Clarificarea textului conform 
art.8 (1). 
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Partea a III-a.  
 

 
Raportorii 
 

35.  (3) Autoritatea publică este obligată să 
analizeze toate contestaţiile depuse în termen 
şi să transmită fiecărui contestatar un răspuns 
în scris, în termen de 10 zile calendaristice de 
la data expirării termenului de depunere a 
contestaţiilor.  
 

Nemodificat  

36.  (4) La finalizarea procedurii de depunere şi 
rezolvare a contestaţiilor autoritatea publică 
intră în negocierea finală a unui contract de 
proiect cu investitorul cel mai bine clasat.  
 

La art.8, alineatele (4), (5), (6), (7) şi (8) vor 
avea următorul cuprins: 
(4) La finalizarea procedurii de depunere şi 
rezolvare a contestaţiilor autoritatea publică 
intră în negocierea finală a unui contract de 
parteneriat public-privat cu investitorul 
cel mai bine clasat.  
 
Grup PD 
 

Eliminarea sintagmei contract 
de proiect, nefolosită în textul 
ordonanţei. 

37.  (5) În cazul în care negocierile cu primul clasat 
nu pot conduce la încheierea unui contract de 
proiect, autoritatea publică va începe 
negocierile, pe rând, cu următorii investitori 
selecţionaţi, în ordinea înscrierii pe lista 
investitorilor selecţionaţi, până la obţinerea 
unui rezultat favorabil.  
 
 

(5) În cazul în care negocierile cu primul 
clasat nu pot conduce la încheierea unui 
contract de parteneriat public-privat, 
autoritatea publică va începe negocierile, pe 
rând, cu următorii investitori selecţionaţi, în 
ordinea înscrierii pe lista investitorilor 
selecţionaţi, până la obţinerea unui rezultat 
favorabil.  
 

Eliminarea sintagmei contract 
de proiect, nefolosită în textul 
ordonanţei. 
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Grup PD 
 

38.  (6) Nefinalizarea unui contract de proiect cu 
nici unul dintre investitorii selecţionaţi obligă 
autoritatea publică la reluarea întregii 
proceduri.  
 
 

(6) Nefinalizarea unui contract de 
parteneriat public-privat cu nici unul 
dintre investitorii selecţionaţi obligă 
autoritatea publică la reluarea întregii 
proceduri.  
 
Grup PD 
 

Eliminarea sintagmei contract 
de proiect, nefolosită în textul 
ordonanţei. 

39.  (7) În cazul în care părţile au decis continuarea 
proiectului, acestea vor proceda la pregătirea şi 
negocierea termenilor şi clauzelor contractului 
de proiect.  
 

(7) În cazul în care părţile au decis 
continuarea proiectului, acestea vor proceda 
la pregătirea şi negocierea termenilor şi 
clauzelor contractului de parteneriat 
public-privat.  
 
Grup PD 
 

Eliminarea sintagmei contract 
de proiect, nefolosită în textul 
ordonanţei. 

40.  (8) Acordul părţilor privind crearea unei 
companii de proiect sau stabilirea unei alte 
forme de asociere între părţi se include în 
conţinutul contractului de negociere.  
 
 

(8) Acordul părţilor privind crearea unei 
companii de proiect sau stabilirea unei alte 
forme de asociere între părţi se include în 
conţinutul contractului în negociere.  
 
Raportorii 
 

Clarificarea textului. 

41.  Art. 9. - În vederea elaborării şi negocierii 
contractului de proiect autoritatea publică 
numeşte o comisie de negociere.  
 

Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
Art. 9. - (1) În vederea elaborării şi 
negocierii contractului de parteneriat 
public-privat autoritatea publică numeşte, 

Precizarea textului. 
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conform art.6, alin. (3)-(5), o comisie de 
negociere. 
 
Grup PD  
 

42.  Art. 10. - Contractul de proiect în formă 
negociată este supus spre aprobare 
Guvernului sau autorităţii locale, în funcţie 
de nivelul său de competenţă.  
 

Articolul 10 va avea următorul cuprins: 
Art. 10. - Contractul de parteneriat public-
privat în formă negociată este supus 
aprobării autorităţilor publice, potrivit 
competenţelor şi atribuţiilor legale ale 
acestora. 
 
Grup PD 
 

Reformulare 

43.  Art. 11. - (1) La finalizarea contractului de 
proiect compania de proiect transferă, cu titlu 
gratuit, bunul public autorităţii publice, în 
bună stare, exploatabil şi liber de orice sarcină 
sau obligaţie.  
 

La art.11 alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
Art. 11. - (1) La finalizarea contractului de 
parteneriat public-privat, bunurile 
publice create în cadrul proiectului se 
transferă, cu titlu gratuit, autorităţii 
publice, în bună stare, exploatabil şi liber de 
orice sarcină sau obligaţie.  
 
Grup PD 
 

Reformulare 

44.  (2) Proprietăţile rezultate prin implementarea 
proiectului şi terenurile ocupate de proiect nu 
pot fi înstrăinate, ipotecate, gajate sau să se 
constituie în garanţii pentru terţi.  

Nemodificat  



 

 13

0 1 2 3 
 

45.  CAPITOLUL IV 
Dispoziţii finale 

 

Nemodificat  

46.  Art. 12. - (1) Delimitarea terenurilor, a 
culoarelor şi a amplasamentelor necesare 
pentru realizarea proiectelor de parteneriat 
public-privat se realizează în baza 
documentaţiei de urbanism şi amenajare a 
teritoriului, aprobată potrivit legii, a studiilor 
de fezabilitate şi a proiectelor tehnice.  
 
 

La art.12 alineatele (1), (2), şi (3) vor avea 
următorul cuprins: 
Art. 12. - (1) Delimitarea terenurilor, a 
culoarelor şi a amplasamentelor necesare 
pentru realizarea proiectelor de parteneriat 
public-privat se realizează de către 
autoritatea publică, potrivit 
competenţelor şi atribuţiilor legale, în 
baza documentaţiei de urbanism şi 
amenajare a teritoriului, aprobată potrivit 
legii, a studiilor de fezabilitate şi a 
proiectelor tehnice. 
 
Raportorii 
 

Precizarea textului privind 
competenţele şi atribuţiile 
autorităţii publice. 

47.  (2) Pentru proiectele public-private de interes 
naţional terenurile aflate în proprietatea 
privată a judeţului, municipiului, oraşului sau 
comunei ori a persoanelor fizice sau juridice se 
expropriază potrivit dispoziţiilor art.21-40 din 
Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică şi intră în 
proprietatea publică a statului.  
 

(2) Pentru proiectele de parteneriat public-
privat, terenurile aflate în proprietatea 
privată a judeţului, municipiului, oraşului 
sau comunei ori a persoanelor fizice sau 
juridice se expropriază potrivit Legii nr. 
33/1994 privind exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică şi intră în proprietatea 
publică a statului sau a unităţii 
administrative teritoriale, după caz. 
 

Reformulare şi precizare 
conform termenilor folosiţi în 
textul ordonanţei. 
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Grup PD  
 

48.  (3) Terenurile aflate în proprietatea privată a 
statului pe care se execută proiecte de 
parteneriat public-privat, inclusiv cele 
destinate amplasării instalaţiilor, clădirilor şi 
dotărilor aferente, şi terenurile expropriate 
potrivit prevederilor alin. (2) trec gratuit în 
administrarea companiei de proiect, prin 
hotărâre a Guvernului.  
 

(3) Terenurile aflate în proprietatea privată a 
statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale pe care se execută proiecte de 
parteneriat public-privat, inclusiv cele 
destinate amplasării instalaţiilor, clădirilor şi 
dotărilor aferente, şi terenurile expropriate 
potrivit prevederilor alin. (2) trec gratuit în 
administrarea companiei de proiect, prin 
hotărâre a Guvernului sau a autorităţii 
administraţiei publice locale, după caz. 
 
Grup PD  
 

Precizarea textului privind 
competenţele şi atribuţiile 
autorităţii publice. 

49.  (4) Pentru terenurile prevăzute la alin. (1)-(3) 
nu se percep taxe sau impozite.  
 

Nemodificat  

50.  Art. 13. - (1) Proiectelor de parteneriat public-
privat le sunt aplicabile prevederile legale 
privind promovarea investiţiilor directe cu 
impact semnificativ în economie.  
 

Nemodificat  

51.  (2) Contractarea proiectelor de parteneriat 
public-privat nu intră sub incidenţa Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.60/2001 privind 
achiziţiile publice.  
 

Nemodificat  

52.  Art. 14. - În termen de 60 de zile de la data Art.14 va avea următorul cuprins: Precizarea textului 
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intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
autoritatea publică va elabora norme 
metodologice cu privire la tipurile de proiecte 
de parteneriat public-privat, modalitatea de 
definire a proiectelor, forma şi conţinutul 
studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate, 
stabilirea criteriilor de analiză a eligibilităţii 
investitorilor, metodologia de calcul al 
costurilor de proiect şi al costului comparativ 
de referinţă, forma şi conţinutul acordului şi 
ale contractului de proiect, precum şi definirea 
matricei de repartiţie a riscurilor de proiect 
care vor fi aprobate prin hotărâri ale 
Guvernului. 
 

Art. 14. - În termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
autoritatea publică centrală va elabora 
norme metodologice cu privire la tipurile de 
proiecte de parteneriat public-privat, 
modalitatea de definire a proiectelor, forma 
şi conţinutul studiilor de prefezabilitate şi 
fezabilitate, stabilirea criteriilor de analiză a 
eligibilităţii investitorilor, metodologia de 
calcul al costurilor de proiect şi al costului 
comparativ de referinţă, forma şi conţinutul 
acordului şi ale contractului de proiect, 
precum şi definirea matricei de repartiţie a 
riscurilor de proiect care vor fi aprobate prin 
hotărâri ale Guvernului. 
 
Raportorii 
 

53.  Articol nou Art.II - Ordonanţa Guvernului 
nr.16/2002 privind contractele de 
parteneriat public-privat, modificată şi 
completată prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor 
numerotarea corespunzătoare. 
 
Raportorii 
 

Necesitatea republicării 
ordonanţei ca urmare a 
modificărilor şi completărilor 
aduse prin prezenta lege. 
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Anexa 2 
 

A M E N D A M E N T E   R E S P I N S E 
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat 

 
 

Nr. 
crt. 

Text OG nr.16/2002 Amendamente respinse 
Autorul 

 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1 Art. 3. - (1) Iniţiativa unui proiect public-privat 

aparţine autorităţii publice.  
 

Art. 3. - (1) Iniţiativa unui proiect public-
privat aparţine autorităţii publice sau unui 
investitor privat. 
 
Grup UDMR  
 

Iniţiativa unui asemenea 
proiect poate aparţine numai 
autorităţii publice care 
stabileşte necesitatea realizării 
unor obiective de utilitate 
publică pentru a căror 
construire este necesar aportul 
capitalului privat. 
 

2 Articol nou Art.41 - Condiţiile de bonitate în care o 
societate privată poate iniţia un proiect 
public-privat vor fi reglementate în 
normele de aplicare a prezentei legi, 
conform art.14. 
 
Grup UDMR 

Idem 



 

 2 

 
 
 

0 1 2 3 
3.  Art.5. Alineat nou (31) În cazul în care iniţiativa aparţine 

unui investitor privat autorităţile locale 
sau centrale trebuie să răspundă în 
termen de 60 de zile. În caz contrar, la o 
iniţiativă ulterioară a autorităţii - 
referitor la acelaşi proiect - , acest 
investitor beneficiază de prioritate la 
selecţionarea ofertelor ulterioare. 
 
Grup UDMR 
 

Nu este necesar având în 
vedere justificarea de la poz.1. 

4.  Art. 7. - (1) În paralel cu negocierile cu 
investitorii, autoritatea publică elaborează 
studiul de fezabilitate al proiectului.  
 

Art. 7. - (1) În paralel cu negocierile, cel 
care a iniţiat proiectul public-privat 
elaborează studiul de fezabilitate al 
proiectului.  
 
Grup UDMR 
 

Idem 

5.  (2) Studiul de fezabilitate este proprietatea 
exclusivă a autorităţii publice.  
 

(2) Studiul de fezabilitate este proprietatea 
exclusivă a iniţiatorului.  
 
Grup UDMR 
 

Idem 

6.  Art. 9. - În vederea elaborării şi negocierii 
contractului de proiect autoritatea publică 
numeşte o comisie de negociere.  
 

Art. 9. - (1) În vederea elaborării şi 
negocierii contractului de proiect autoritatea 
publică numeşte o comisie de negociere, 
formată din cel puţin 7 membri. 

Art.9 (1) s-a reformulat având 
în vedere prevederile art.6. 



 

 3 

0 1 2 3 
 
Grup UDMR  
 

7.  Alineat nou. Art.9. - (2) Numărul membrilor comisiei 
de mediere trebuie să fie egal. 
 
Grup UDMR 
 

Idem. 

8.  Art. 11. - (1) La finalizarea contractului de 
proiect compania de proiect transferă, cu titlu 
gratuit, bunul public autorităţii publice, în bună 
stare, exploatabil şi liber de orice sarcină sau 
obligaţie.  
 

Art. 11. - (1) La finalizarea contractului de 
proiect compania de proiect transferă, cu 
titlu gratuit, bunul public autorităţii publice, 
şi investitorului privat, conform 
contractului proiect public-privat, în bună 
stare, exploatabil şi liber de orice sarcină sau 
obligaţie.  
 
Grup UDMR 
 

Art.11. (1) s-a reformulat 
având în vedere că bunul 
public rezultat nu poate fi 
transferat investitorului privat. 

 
 
 
 
                                           PREŞEDINTE,                                                                      SECRETAR, 
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