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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2011 pentru
modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010,
transmis, spre examinare în fond, Comisiei pentru industrii şi servicii şi
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu adresa P.L.x. 697 din 05
decembrie 2011.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege
face parte din categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României,
republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Prezentul Raport comun înlocuieşte Raportul comun distribuit
anterior, în data de 16 iunie 2015.

VICEPREŞEDINTE,

VICEPREŞEDINTE,

Gheorghe Marin

Ciprian – Nicolae Nica
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii
şi servicii împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii
parteneriatului public-privat nr.178/2010, transmis cu adresa P.L.x. 697 din 05 decembrie 2011, înregistrat la Comisia pentru
industrii şi servicii cu nr.4c-3/420 din 07 decembrie 2011 şi la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.31/1213 din 07
decembrie 2011.
Senatul, în şedinţa din data de 29 noiembrie 2011, a adoptat proiectul de lege.
Consiliul Legislativ, prin adresa nr.1086/13.10.2011, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă cu unele
observaţii şi propuneri preluate de iniţiator.
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în şedinţa din data de 12 decembrie 2011 a avizat
favorabil proiectul de lege.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, în şedinţa din 02 octombrie 2012, a avizat favorabil
proiectul de lege în forma adoptată de Senat.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat
nr.178/2010, intervenţiile legislative vizând corelarea cu Normele Uniunii Europene referitoare la contractele de achiziţie publică.
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În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa din 21 februarie 2012.
La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a participat, în calitate de invitat, Mihai Prisăcariu din partea
Secretariatului General al Guvernului.
La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 13 deputaţi din totalul de 23 deputaţi.
În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru
industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 26 mai 2015.
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au participat, în calitate de invitaţi, doamna Anca Ionescu Laura,
secretar de stat şi domnul Emil-Octavian Ionescu, consilier superior în cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
şi Mediului de Afaceri.
La lucrări au fost prezenţi din partea Comisiei pentru industrii şi servicii 17 deputaţi din totalul de 18 deputaţi.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună
Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2011
pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010, în forma adoptată de Senat.
Amendamentul respins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor.
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ANEXA
AMENDAMENT
Nr.
crt.
0
1.

RESPINS

Text OUG nr.86/2011

Text adoptat de Senat

Amendamente respinse/Autor

Motivaţie

1

2

3
La articolul I, după punctul 23 se introduce un
nou punct, pct.231, cu următorul cuprins:
„231. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
Art.40. – Uniunea Centrală pentru Coordonarea
Parteneriatului Public-Privat 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 de
aplicare a acesteia.”
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

4
Motivaţia
susţinerii
_______
Motivaţia
respingerii
Textul este deja
în vigoare fiind
introdus în lege
prin
OUG.86/2011.

VICEPREŞEDINTE,

VICEPREŞEDINTE,

Gheorghe Marin

Ciprian – Nicolae Nica

SECRETAR,

SECRETAR,

Istvan Antal

Constantin Sorin Stragea

Consilieri parlamentari,
Cristina Donea
Isabela Patricia Robe
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