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Pe scurt

Pe data de 23 noiembrie 2016, Președintele României a promulgat Legea nr. 233/2016 care are ca

scop implementarea unui cadru legislativ în vederea asigurării unei conlucrări eficiente a sectorului 

public şi sectorului privat pentru realizarea de investiții publice, reglementând astfel încheierea şi 

derularea parteneriatului public-privat, acest parteneriat având ca obiect realizarea sau, după caz 
reabilitarea şi/sau extinderea unor bunuri destinate prestării şi/sau operării unui serviciu public. 

În detaliu

Principalele prevederi:

1. Domeniul de aplicare

Prezenta lege se aplică 
proiectelor în cazul cărora 
studiul de fundamentare
demonstrează că veniturile 
care urmează să fie obținute de 
societatea de proiect din
utilizarea bunurilor/serviciilor
ce formează obiectul 
proiectului sunt generate prin
plăți efectuate de către 
partenerul public sau de către 
alte entități publice în 
beneficiul partenerului public.

Totodată,  contractele de 
parteneriat public-privat pot fi
încheiate şi în scopul efectuării 
unei activități relevante în 
sectoarele de utilitate publică 
prevăzute în Legea nr. 99/2016 
privind achizițiile sectoriale, 
sau în vederea realizării, de 
către un operator privat, a 
serviciilor comunitare de
utilități publice prevăzute în 

Legea serviciilor comunitare de
utilități publice nr. 51/2006. 

2. Formele de parteneriat

public/privat

Forme de parteneriat public-
privat:

 Contractuală: părţile 
sunt partenerul public,
partenerul privat şi 
societatea de proiect al
cărei capital social este 
deținut integral de 
către  partenerul 
privat.

 Instituțională: se 
constituie de către 
partenerul public și cel 
privat o societate nouă 
care va acționa ca 
societate de proiect şi 
care dobândește 
calitatea de parte la
contract doar ulterior
înregistrării în 
registrul societăților. 

3. Finanţarea proiectului 

de parteneriat public-

privat

Proiectul de parteneriat public-
privat poate fi finanțat: 

 integral din resurse
financiare asigurate de
partenerul privat,

 din resurse financiare
asigurate de
partenerul privat
împreună cu 
partenerul public.

Partenerul privat va putea
asigura finanțarea din resurse 
proprii şi/sau din resurse 
atrase din partea unor
finanțatori. 

Partenerul public va putea
contribui la finanțare, în 
condițiile legii, prin una sau 
mai multe dintre următoarele 
modalități: 

 prin constituirea unor
drepturi în favoarea
societății de proiect 
sau a partenerului
privat;
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 prin aporturi în
numerar la capitalul
social al societăţii de 
proiect;

 prin asumarea unor
obligaţii de plată faţă 
de partenerul privat
sau faţă de societatea 
de proiect;

 prin acordarea de
garanții în favoarea 
finanțatorilor 
proiectului de
parteneriat public-
privat care sunt
instituţii de credit sau 
instituții financiare. 

4. Constituirea de garanţii 

Partenerul privat sau
societatea de proiect pot
constitui garanții cu privire la 
creanțele și drepturile deținute 
în temeiul contractului de
parteneriat public-privat,
exclusiv în favoarea
finanțatorilor proiectului de 
parteneriat, numai pe durata
contractului de parteneriat
public-privat.

De asemenea, partenerul
privat poate constitui garanții 
asupra acțiunilor sau părților 
sociale deținute în societatea 
de proiect, exclusiv în favoarea
finanțatorilor proiectului de 
parteneriat public-privat care
sunt instituții de credit sau 
instituţii financiare şi numai pe 
durata contractului.

5. Etapele necesare

încheierii contractului

de parteneriat public-

privat

În vederea încheierii unui
contract de parteneriat public-
privat trebuie parcurse mai
multe etape, şi anume: 

 pregătirea studiului de 
fundamentare de către 
partenerul public pe
baza unui studiu de
fezabilitate;

 parcurgerea etapelor
specifice este
reglementată de 
Capitolul II din
Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.
88/2013 privind
adoptarea unor măsuri 
fiscal-bugetare pentru
îndeplinirea unor
angajamente convenite
cu organismele
internaționale         
(aplicabile în cazul
proiectelor de investiții 
publice medii și 
semnificative);

 parcurgerea procedurii
de atribuire a
contractului de
parteneriat public-
privat.

Proiectele sunt atribuite
potrivit procedurii din Legea
98/2016, Legea 99/2016 sau
Legea 100/2016, în funcție de 
obiectul contractului.

6. Natura şi durata 

contractului de

parteneriat public-

privat

Natura contractului de
parteneriat public-privat
încheiat în conformitate cu
prevederile prezentei legi este
reglementată expres ca fiind 
contract administrativ, iar
prevederile Legii 101/2016
privind remediile şi căile de 
atac în materia achizițiilor 
publice sunt pe deplin
aplicabile.

Durata contractului se
stabileste în funcție de 
perioada de amortizare a
investițiilor ce urmează să fie 

realizate de către societatea de 
proiect.

7. Modificarea sau

denunțarea unilaterală 

a contractului de

parteneriat public-

privat

Contractul de parteneriat
public- privat poate fi
modificat sau denunțat 
unilateral doar de partenerul
public, acesta putând să 
apeleze la acest drept doar
când interesul public o cere şi 
cu respectarea anumitor
condiții: 

 această posibilitate, 
inclusiv categoriile de
motive excepționale 
legate de interesul
public, a fost inclusă în 
documentaţia de 
atribuire, într-o
manieră clară, precisă 
şi neechivocă, precum 
şi în contractul de 
parteneriat public-
privat;

 când modificarea
contractului nu
alterează natura 
generică a contractului 
iniţial; 

 cu notificarea
prealabilă a 
partenerului privat şi a 
societăţii de proiect. 

8. Posibilitatea înlocuirii

partenerului privat

În cazul în care partenerul
privat sau societatea de proiect
nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
asumate în cadrul contractului,
partenerul public are
posibilitatea să înlocuiască 
partenerul privat, dacă această 
clauză a fost prevăzută în 
contractul de parteneriat.
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9. Soluţionarea litigiilor 

Competenţa de soluţionare a 
eventualelor litigii izvorâte din
încheierea şi/sau executarea 

contractelor de parteneriat
public-privat este stabilită de 
Legea nr. 101/2016.

[Sursa: Forma legii astfel cum a fost

adoptată de către Camera Deputaţilor 

în data de 7 noiembrie 2016 si

promulgată de către Preşedintele 

României pe 23 noiembrie 2016]
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Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, 

puteţi contacta următoarele persoane: 

Sorin David, Partener
sorin.david@david-baias.ro

Dan Dascălu, Partener
dan.dascalu@david-baias.ro

Anda Rojanschi, Partener
anda.rojanschi@david-baias.ro

Manuela Guia, Partener
manuela.guia@david-baias.ro
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