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“ S c h i m b ă r i
s e m n i f i c a t i v e a l e r e g i m u l u i
parteneriatului public-privat în vederea
armonizării cu normele europene

de LidiaTrandafir, avocat colaborator

Retrospectiva legislativă

Regimul parteneriatului public privat a fost
armonizat cu normele europene prin adoptarea în
regim de urgenţă a O.U.G. nr. 39/2011. Modificările
care au un impact semnificativ şi care fac obiectul
articolului de fond de luna aceasta vizează în
principal selectarea participanţilor la procedura de
atribuire a contractelor de parteneriat public-
privat, raporturile dintre partenerul public şi cel
privat, publicitatea în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene şi contestarea procedurii de atribuire.

Practica Voicu & Filipescu acoperă toate domeniile
de expertiză relevante pentru compania
dumneavoastră. În această ediţie a buletinului
legislativ vă sunt prezentate câteva modificări
legislative recente în următoarele domenii:

Financiar-Bancar

Litigii

•

•
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SCHIMB RI SEMNIFICATIVE ALE REGIMULUI PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT

ÎN VEDEREA ARMONIZ RII CU NORMELE EUROPENE

Ă

Ă

Regimul parteneriatului public privat a fost armonizat cu normele europene prin adoptarea în regim de

urgenţă a O.U.G. nr. 39/2011 publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 284 din 21.04.2011.

Necesitatea amendării reglementării existente a reieşit în contextul atenţionărilor adresate de Uniunea

Europeană autorităţilor din România referitoare la neconcordanţele dintre Legea nr. 178/2010 a

parteneriatului public-privat (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 676 din 05.10.2010) şi cadrul

legislativ european în materie.

Modificările care au un impact semnificativ vizează în principal următoarele aspecte (i) selectarea

participanţilor la procedura de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat; (ii) raporturile dintre

partenerul public şi cel privat; (iii) publicitatea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; (iv) contestarea

procedurii de atribuire.
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Nu pot participa la procedurile de selecţie prevăzute de lege persoanele juridice aflate în una dintre

următoarele situaţii:

înregistrează datorii bugetare;

au intrat în faliment sau au făcut obiectul unor proceduri echivalente prevăzute de legislaţia

naţională a altor ţări;

au fost condamnate în conformitate cu Codul penal în ultimii 5 (cinci) ani;

prezintă o ofertă cu "un preţ neobişnuit de scăzut" şi există indicii că investitorul nu va putea

susţine tehnic respectiva ofertă;

prezintă informaţii incorecte sau nu prezintă informaţiile solicitate de către partenerul public, în

scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Selecţia investitorului privat se poate face doar prin una din cele două proceduri prevăzute expres în

lege şi anume fie prin (i) procedura deschisă – care se desfăşoară într-o singură etapă şi în cadrul căreia

SELECTAREA PARTICIPAN ILOR. INTERDIC II DE PARTICIPARE I MODALIT I DE SELEC IONAREŢ Ţ Ş ĂŢ Ţ

Prin recentele modificări sunt stabilite limitativ modalită ile de selec ie a partenerului privat i sunt

enumerate categoriile cărora le este interzisă participarea la procedura de selec ie, fiind astfel limitată

participarea la această procedură.

De asemenea, este instituită obligativitatea partenerului public de a solicita investitorilor priva i o

garan ie de participare la procedura de selec ie de 1%, fără TVA, din valoarea estimată a contractului.

Prin aceasta prevedere este înlăturată posibilitatea autorită ii de a solicita garantarea participării (i) fie

cu sume excesive care să limiteze de o manieră abuzivă accesul agen ilor economici la procedura de

selec ie (ii) fie cu sume nesemnificative, care să nu reprezinte o garan ie reală.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

ş

Interdicţii de partcipare

Modalităţi de selecţie
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orice investitor privat poate depune o ofertă; fie prin (ii) procedura de dialog competitiv – procedură

care se desfăşoară în două etape, etapa de evaluare şi etapa de negociere, şi în cadrul căreia partenerul

public conduce un dialog, în conformitate cu prevederile legii.

Alegerea ca modalitate de selecţie a procedurii dialogului competitiv trebuie motivată de partenerul

public printr-o notă justificativă.

În cazul nefinalizării discuţiei cu niciunul dintre investitorii care au depus oferte pentru un contract de

parteneriat public-privat, autoritatea publică are dreptul la reluarea întregii proceduri, chiar şi cu

refacerea studiului de prefezabilitate.

În urma modificărilor, parteneriatul public-privat se poate realiza prin 2 (două) tipuri de contracte (a)

contractele de bunuri şi servicii sau (b) contractele de lucrări.

Printre principalele modificări în această sferă se numără următoarele:

Investitorul privat selectat are obligaţia de a include în ofertă lista cuprinzând persoanele care

au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia şi, de asemenea, are obligaţia de a actualiza această

listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat.

Obligaţiile privind proiectarea, începând cu faza de proiect tehnic, construcţia, dezvoltarea,

reabilitarea, operarea, întreţinerea sau finanţarea sunt transferate prin contractele de

parteneriat public-privat companiei de proiect.

Companiei de proiect i se pot atribui, cu acordul acesteia, toate sau numai o parte dintre

contractele/serviciile prestate de partenerul public în îndeplinirea atribuţiilor sale din sectorul

public încredinţat, în legătură cu obiectul contractului de parteneriat public-privat, până la

preluarea bunului.

Contractul de parteneriat poate prevedea ca partenerul public să împuternicească compania

de proiect să încaseze plăţile făcute de utilizatorii finali pentru serviciile prestate, pe perioada

derulării contractului de parteneriat public-privat.

Contractele de parteneriat public-privat pot fi încheiate numai după împlinirea termenului de

aşteptare de minimum 10 (zece) zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul

aplicării procedurii, fiind lovite de nulitate absolută cele încheiate înainte de împlinirea acestui

termen.

Termenul de 10 (zece) zile este stabilit în vederea respectării dreptului investitorului privat de a

introduce solicitări de clarificări şi in considerarea termenelor în care partenerul public este ţinut să

formuleze răspunsuri.

Publicarea anunţului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care

valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat care urmează să fie realizat este egală ori

mai mare decat echivalentul în lei al următoarelor praguri valorice:

RAPORTURILE DINTRE PARTENERUL PUBLIC I PARTENERUL PRIVAT

PUBLICITATEA ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE

Ş

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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suma de 125.000 euro, fărăTVA, pentru bunuri şi servicii;

suma de 4.845.000 euro, fărăTVA, pentru lucrări.

Modalitatea de contestare este amplu dezbatută, fiind introduse 35 (treizeci-şi-cinci) de noi articole în

acest sens.

O modificare de importanţă majoră constă în înlăturarea condiţiei de depunere a garanţiei de 2% din

valoarea estimată a contractului la contestarea deciziilor partenerului public, fiind astfel înlesnit accesul

la justiţie.

Persoanele care se consideră vatamate într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al

partenerului public, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat pot

solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea partenerului public de a emite un act,

recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională.

Contestaţia trebuie formulată în termen de 10 (zece) zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă

despre un act al partenerului public considerat nelegal si va fi adresată Consiliului Naţional de

Soluţionare a Contestaţiilor (“Consiliul”).

În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, partenerul public va reţine contestatorului din garanţia

de participare în raport cu valoarea estimată a contractului sume fixe şi procente din valoarea

contractului.

Deciziile Consiliului cu privire la soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu

plângere la curtea de apel, secţia de contencios administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul

partenerului public.

Modificările introduse stabilesc noi condiţii de participare la procedurile de atribuire a contractelor de

parteneriat public privat, aduc schimbări în planul obligaţiilor dintre parteneri şi în planul publicităţii în

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi prevăd pe larg modalitatea de contestare în vederea alinierii

legislaţiei din România la cadrul legsilativ european în domeniu.

În contextul armonizării cu legislaţia europeană premierul Emil Boc a prezentat la 27 aprilie lista

principalelor proiecte care urmează să fie dezvoltate în parteneriat public privat în domeniile transport,

energie, dezvoltare regională, mediu, sănătate şi justiţie, listă publicată în prezent pe site-ul Guvernului.

CONTESTAREA

CONCLUZII
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financiar • bancar ă- retrospectiva legislativ
Circulara BNR nr. 13/04.04.2011 privind

a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
250 din data de 8 aprilie 2011.

Potrivit acestei circulare, începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2011, rata rezervei minime
obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută cu scadenţa mai mică de 2 ani de la finele perioadei de
observare şi mijloacele băneşti în valută cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de
observare, ce prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, se
stabileşte la un nivel de 20%.

În Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 249 din data de 8 aprilie 2011 a fost publicat Ordinul Ministerului
Finanţelor Publice nr. 1853 pentru pentru aprobarea procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.

Ordinul introduce procedura efectivă şi documentaţia în baza căreia se acordă eşalonarea. Procedura
este aplicabilă atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice.

Detaliem procedura aplicabilă persoanelor juridice, iar aceasta începe prin depunerea unei cereri la
autoritatea fiscală:

următoarele elemente obligatorii:

datele de identificare ale contribuabilului;

perioada pentru care se solicită eşalonarea;

suma pentru care se solicită eşalonarea;

justificarea stării de necesitate ce a condus la lipsa de lichidităţi şi neplata datoriilor
bugetare;

menţiunea că solicitarea are temei legal OUG nr. 29/2011 pentru eşalonarea datoriilor
bugetare;

semnătura şi ştampila contribuabilului.

declaraţia contribuabilului că nu se află în procedura insolvenţei;

documente relevante pentru susţinerea cererii;

�

�

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f )

(a)

(b)

modificarea ratei rezervei minime obligatorii
pentru mijloacele băneşti în valută

Procedura privind acordarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale.

Cererea va cuprinde

Cererea trebuie să fie insoţită de următoarele documente:

copyright 2010 VOICU&FILIPESCU

News in Laws -
Mai  2010

Buletin Legislativ Lunar



www.vf.ro 6

copia ultimei situaţii financiare;

copia ultimei balanţe de verificare;

situaţia încasărilor în ultimele 6 luni;

program de redresare financiară, cu previziunea asupra realizării plăţilor bugetare;

indicatori financiari orientativi ai organizaţiei.

Soluţionarea cererii se va face în 60 zile.

În cazul comunicării acordului de principiu dat de autoritatea fiscală, în termen de 30 zile contribuabilul
trebuie să constituie garanţii.

În
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din data de 19 aprilie 2011 a fost publicat Regulamentul
nr. 1/2011 emis de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, cu privire la informaţiile ce
trebuie puse la dispoziţia deponenţilor de către instituţiile de credit.

Conform acestui regulament, instituţiile de credit participante sunt obligate să pună la dispoziţia
deponenţilor, existenţi şi potenţiali, informaţii privind garantarea depozitelor, referitoare cel puţin la
nivelul plafonului de garantare, tipurile de depozite garantate şi, respectiv, tipurile de depozite excluse
de la plata compensaţiilor (depozite negarantate).

Informaţiile vor fi puse la dispoziţia deponenţilor astfel:

prin afişaj la toate sediile instituţiilor de credit participante, în locuri vizibile, uşor
accesibile; şi
de către personalul implicat în operaţiunile cu clientela, în cele de marketing şi în cele de
comunicare instiţutională.

În plus, instituţiile de credit participante sunt obligate să îi informeze în mod expres pe deponenţii
existenţi şi potentiali dacă depozitele acestora nu se încadrează în categoria depozitelor garantate. În
acest scop, instituţiile de credit participante trebuie să depună toate diligenţele pentru obţinerea
informaţiilor relevante pentru corecta încadrare a depozitelor.

(c)

(d)

(e)

(f )

(g)

a)

b)

Informaţii ce trebuie furnizate deponenţilor de către instituţiile de credit.
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Pentru mai multe informatii, va rugam contactati:

Daniel Voicu:
Mugur Filipescu: mugur.filipescu@vf.ro

Strada Stirbei Voda  nr 26-28
Union International Center II
Etaj 5, 010113 Bucuresti
ROMANIA
Tel:  +40 21 314 0200
Fax: +40 21 314 0290
www.vf.ro

daniel.voicu@vf.ro

litigii - retrospectiva legislativă
Decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în
cauza C-235/09

(CJUE) pronunţată la data de 12.04.2011
, prin care Curtea a statuat că interzicerea unei contrafaceri pronunţată de o instanţă

naţională sesizată în calitate de instanţă compententă în domeniul mărcilor comunitare se extinde, în
principiu, la întregul teritoriu al Uniunii Europene. Astfel, o măsura coercitivă, precum plata unor
penalităţi cu titlu cominatoriu care urmăreşte garantarea acestei interdicţii produce, în principiu, efecte
pe acelaşi teritoriu. Regulamentul privind marca comunitară stabileşte un sistem comunitar al mărcilor
care conferă întreprinderilor dreptul de a dobândi mărci comunitare care să se bucure de o protecţie
uniformă şi care să producă efecte pe întregul teritoriu al Uniunii.

În cazul în care dreptul statului membru nu prevede măsuri coercitive analoge celor dispuse de instanţa
competentă în domeniul mărcilor comunitare dintr-un alt stat membru, care a pronunţat interdicţia,
instanţa sesizată trebuie să realizeze obiectivul represiv prin recurgerea la dispoziţiile relevante din
dreptul său intern care sunt de natură să garanteze în mod echivalent respectarea interdicţiei
pronunţate ţial.ini
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