
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei 

de urgenta a Guvemului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat si pentru stabilirea
unor masuri privind investitiile publice

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii actului normativ

Obiectul principal de activitate al Comisiei Nationale de 
Strategie si Prognoza este de a elabora studii si prognoze pe 
termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romanesti 
m ansamblu, pe sectoare si m profil teritorial, sinteze 
macroeconomice, precum si de a fundamenta principalele masuri 
de politica economica proiectate de Guvem, in concordanta cu 
Programul de guvemare.

Potrivit Ordonantei de urgenta nr. 39/2018 privind 
parteneriatul public-privat, s-a stabilit ca Guvemul poate decide 
prin hotMre ca anumite proiecte pe care le considera strategice 
sa fie pregatite si atribuite in numele partenerilor publici care 
urmeaza sa le implementeze de catre Comisia Nationala de 
Strategie si Prognoza.

Astfel, p^a in prezent au fost stabilte ca fiind considerate 
proiecte strategice un numar de 22 de obiective de investitii. 
Actiunile initiate de catre C.N.S.P, privind pregatirea si atribuirea 
contractelor de parteneriat public-privat, se afla in desfasurare in 
diferite stadii, dupa cum urmeaza:

1. Autostrada Ploiesti-Brasov (procedura de atribuire se 
afld in derulare-Negociere competitivd)

Procedura de atribuire se afla in acest moment in etapa a-2-a 
la final, mai exact in etapa de negociere a clauzelor contractuale, 
cu un singur ofertant.

2. Autostrada Targu Neamt-Iasi-Ungheni (procedura de 
atribuire se afld in derulare-Negociere competitivd)

Se mentioneaza faptul ca, denumirea proiectului cat si 
lungimea traseului au fost ulterior modificate prin intocmirea si 
aprobarea Studiului de fundamentare, ace^ta^ fiind

Autostrada Targu Neamf - Iasi", iar destinatia;finala 
fiind stabilta in judetul Iasi. \

Procedura de atribuire se afla in acest momfenfin,etapa a'-lva 
la final, mai exact m cadrul etapei de calificate .a; candidati^^^

Descrierea situatiei 
actuate1.

w
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mscrisi. Se mentioneaza faptul ca autoritatea contractanta 
(CNSP) a stabilit deja tennenul limita de depunere a ofertelor 
initiale la data de 03.02.2020.

3. Clinica Multifunctionala Dr.Grozovici (vrocedura de 
atribuire se afld in derulare-Negociere competitivd)

a) In prima faza, procedura a fost initiata prin publicarea m 
SEAP a anuntului de participate m data de 08.01.2019 si ulterior 
a fost anulata in data de 22.05.2018. deoarece candidatii 
calificati m prima etapa nu au mai depus oferte.

b) Procedura de atribuire actuala. reinitiata prin 
publicarea m SEAP a unui anunt de participate in data de 
13.07.2019, se afla in acest moment in etapa a 1-a, mai exact de 
calificare.

4. Autostrada Bucuresti - Craiova - Calafat - Drobeta
Turnu Severin - Luaoi

- proiectul Studiului de fundamentare a fost publicat pe site- 
ul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza la capitolul 
"Trasparenta decizionala" in data de 21.05.2019 pentru propuneri 
de modificare si completare.

- varianta finala a Studiului de fundamentare se afla la 
membrii grupului de lucru pentru o ultima verificare inainte de a 
fi transmis in procedura de avizare.

5. Operarea de servicii in parteneriat public-privat, in
domeniul sanatatii. in cadrul unui uachet compus din spitale
CFR.

- Studiul de fundamentare se afla in curs de elaborate.
6. Complexul Medical "Carol Davila - Universitarv

Medical City**.
- nu s-a constituit grupul de lucru si, ca urmare, nu s-a inceput 

elaborarea Studiului de fundamentare.
7. Linia ferata de mare viteza Bucuresti-Craiova/Sofia-

Timisoara/Belgrad-Clui/Budapesta.
- nu s-a constituit grupul de lucru si, ca urmare, nu s-a inceput 

elaborarea Studiului de fundamentare.
8. Extinderea retelei de metrou prin realizarea

magistralei M7
-nu s-a constituit grupul de lucru si, ca urmare, nu s-a inceput 

elaborarea Studiului de fundamentare.
9. Construirea aeroportului Bucuresti Sud
- presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza a 

aprobat Ordinul nr. 288/16.10.2019 pentru constituireafgrupului 
de lucru;

- membrii grupului de lucru au demarat elaborarea/Studiului
- V. ■

10. Molurile nr. 3 si 4 din Portul Constanta Sud\>;^
de fundamentare. -. .1
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- Studiul de fundamentare se afla m curs de elaborare.
11. Finalizarea canalul magistral Siret-Baragan
- nu a fost mtreprins niciun demers.
12. Amenaiarea raurilor Arges si Dambovita pentru 

navigatie
- Studiul de fundamentare insotit de documentatia aferenta a 

fost transmis spre analiza si aprobare la Secretariatul General al 
Guvemului.

13. Complexul hidrotehnic Turnu Magurele-Nicopole pe 
fluviul Dunare

- nu a fost intreprins niciun demers.
14. Centrala hidroelectrica cu acumulare prin pompai 

Tarnita-Lapustesti
- nu a fost mtreprins niciun demers.
15. Construcria unei fabrici de miiloace de transport

electrice
- nu a fost intreprins niciun demers.
16. Constructia unui sistem de resorturi de lux la Marea 

Neagra - New Costinesti
- a fost initiata o achizitie de ,^ervicii de consultantd in 

vederea intocmirii Studiului de fundamentare, parte a 
documentatiei de atribuire a unui contract de parteneriat public- 
privat pentru Sistem de resorturi de lux la Marea Neagra - New 
Costinesti”, aceasta fiind nefinalizata, deoarece societatea 
prestatoare nu a reusit finalizarea documentatiei in termenul 
stabilit prin contract, drept urmare a fost reziliat contractul.

17. Un nou complex turistic pentru ski in masivul Fagaras
- nu a fost intreprins niciun demers.
18. Construirea si operarea unei band nationale de sange. 

plasma umana si celule stem.
- a fost elaborat Studiu de fundamentare si aprobat de guvem 

prin HG nr. 805/2019.
19. Spitalul regional Timisoara
- nu a fost intreprins niciun demers.
20. Spitalul regional Braila-Galati
- nu a fost intreprins niciun demers.
21. Spitalul regional Targu- Mures
- nu a fost intreprins niciun demers.
22. Linia ferata de mare viteza Ploiesti-Buzau-Focsani- 

Bacau-Pascani-Iasi-Suceava-Siret (Vicsani)
- nu a fost intreprins niciun demers. ••

Concluzia care se desprinde si care rezulta pentni intfarea in 
normalitate cu privire la functiile si atributiilL-institutiilor 

administratiei centrale, este aceea de a transfera\toate aceste
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instrumente de finantare catre entitati care au in obiectul principal 
de activitate aceste atributii.

Totodata, tinand cont de faptul ca, prin legislatia existenta, 
Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a fost stability ca 
unitate centrala de atribuire a contractelor in parteneriat public- 
privat, prin prezentul proiect de act normativ se preconizeaza ca 
fiecare autoritate publica sa fie partener public pentru domeniul 
sau de activitate si acesta sa poata decide si aproba oportunitatea 
si atribuirea proiectelor de investitii in parteneriat public-privat. 
Descentralizarea atribuirii contractelor de acest tip, ar conduce la 
o mai buna implementare a acestor tipuri de contracte, intrucat 
intre partenerul public si partenerul privat nu ar mai exista un 
intermediar, cum este la aceasta data Comisia Nationala de 
Strategie si Prognoza.

Prin actul normativ propus a fi modificat, Comisia 
Nationala de Strategie si Prognoza a fost desemnata ca unitate 
centralizata de atribuire a contractelor in parteneriat public-privat, 
desemnare care nu a avut in vedere multitudinea de domenii 
distincte in care se doreste implementarea acestui instrument de 
contractare.

Astfel, s-a concluzionat ca, este imposibil ca o institutie 
publica cum este Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, sa 
poata gestiona cu succes si cu respectarea tuturor standardelor 
tehnice si a normelor legale, mai bine decat oricare autoritate de 
stat in domeniile specifice, (transporturi, sanatate, agricultura, 
energie, turism, industrie) atribuirea, implementarea si 
monitorizarea acestui tip de contract.

Procesul de pregatire a proiectelor de investitii strategice in 
regim PPP, reglementat de Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 
39/2018 privind parteneriatul public privat si Hotararea 
Guvemului nr. 351/2018 pentm aprobarea proiectelor startegice 
de investitii care vor fi demlate in parteneriat public privat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, de catre Comisia 
Nationala de Strategie si Prognoza prezinta deficiente care 
afecteaza, pe de o parte, sustenabilitatea finantelor publice, iar pe 
de alta parte, capacitatea Guvemului Romaniei de a-si indeplini 
unul din principalele obiective, respectiv asigurarea de bunuri 
publice in domenii critice cum ar fi infrastmctura de transport, 
sanatate etc.

Astfel, obiectivele de investitii nu au indicatori tehnico- 
economici aprobati in conformitate cu cerintele art. 42 litera a) 
din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, care prevede ca 
pentm investitii mai mari de 30 de milioane lei, documentatia 
tehnico-economica este aprobata de Guvemul Romaniei.
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Mai mult, in conformitate cu prevederile Hotararii 
Guvemului nr. 150/2010 pentru infiintarea, organizarea si 
functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari 
Publice de Interes National si Locuinte, este necesar avizul 
acestui for, inclusiv din punct de vedere al implicatiilor pe care 
obiectivul le are asupra mediului etc.

Spre exemplu, traseul Autostrazii Ploiesti-Brasov strabate 
Parcul National Bucegi.

Aceasta etapa lipsa din procesul de pregatire a investitiilor 
demonstreaza ca studiile de fundamentare aprobate de catre 
Guvemul Romaniei, in baza carora s-au demarat procedurile de 
atribuire, nu contin elemente minimale din puncte de vedere 
tehnic, economic si financiar, de care ar fi trebuit sa se tina seama, 
chiar daca aceste aspecte nu sunt prevazute expres in Ordonanta 
de urgenta a Guvemului nr. 39/2018 privind parteneriatul public 
privat.

Esenta utilitatii studiului de fundamentare este aceea de a 
demonstra viabilitatea implementarii si demlarii proiectului in 
regim de parteneriat public privat, derivat ca urmare a realizarii 
studiului de fezabilitate, documetatie necesara pentru finantarea 
obiectivelor de investitii si din surse publice.

De asemenea, consideram ca prevederile Ordonanta de 
urgenta a Guvemului nr. 39/ 2018 nu sunt insotite de norme de 
aplicare, care sa reglementeze aspecte de genul celor mentionate
mai sus.

Precizam ca la acest moment nu exista angajamente legale 
incheiate de tipul contratelor de consultanta aferente procedurilor 
de atribuire in demlare.

Mentionam ca, p^a in prezent, pentm initierea si 
demlarea proiectelor de investitii in parteneriat public-privat, la 
nivelul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza au fost 
efectuate cheltuieli de natura salariala reduse si de prestari servicii 
in vederea intocmirii studiilor de fundamentare aferente 
proiectelor strategice.

Avand in vedere prevederile Hotararii Parlamentului 
Romaniei nr. 22/2019 pentm acordarea increderii Guvemului, 
unul din obiectivele principale ale Guvemului Romaniei este 
"restmcturarea Guvemului si refacerea capacitatii administrative 
si a increderii cetatenilor in institutiile statului prin reasezarea 
stmcturilor de guvemare centrala si locala pe principiile eficientei 
institutionale", proiectele strategice de investitii ^ parteneriat 
public-privat se impun a fi transferate catre autofitatile publice 
centrale de profil. ^

In vederea implementarii corecte a iProgramului ^^de 
guvemare si pentm obtinerea rezultatelor asiinaate in acesta.

Schimbari
preconizate2.
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pentm evitarea dublei competente in ceea ce priveste 
implementarea proiectelor de dezvoltare la nivel local, pentm 
asigurarea unei abordari unitare m domeniul investitiilor publice, 
precum si aspectele legate de specificitatea obiectivelor de 
investitii vizate pentm care este necesar ca toate instmmentele de 
fmantare prezentate la punctul 1 - Descrierea situatiei actuate sa 
fie transferate astfel;

- reorganizarea institutiei parteneriat public-privat si 
demlarea de catre fiecare partener public a procedurii de atribuire, 
in functie de specificul fiecarei categorii de investitii, astfel ca 
fiecare partener public sa poata sa isi atribuie unitar pentm 
domeniul sau de activitate, toate contractele de investitii atribuite 
in parteneriat public-privat ce il vizeaza, procedura ce urmeaza sa 
fie monitorizata de aceeasi autoritate care a atribuit contractul;

- astfel, cu titlu exemplificativ, aratam ca un contract de 
parteneriat public-privat in domeniul sanatatii trebuie sa fie 
negociat, atribuit, implementat si monitorizat de aceeasi 
autoritate si toate investitiile in parteneriat public-privat pentm 
domeniul respectiv de activitate, sa fie abordate unitar.

De asemenea, trebuie avute in vedere si urmatoarele 
argumente punctuale referitoare la proiectele strategice si modul 
de implementare al acestora:

a) In ceea ce priveste constmctia autostrazii Comamic - 
Brasov in lungime de 58,0 km si costuri 997,75 mil. de euro 
(preturi 2014 MPGT), trebuie duse la indeplinire cele prevazute 
in Programul de guvemare - anexa nr. 2 la Hotararea 
Parlamentului Romaniei nr. 22/2019 pentm acordarea increderii 
Guvemului, respectiv faptul ca acest obiectiv se va promova ca 
proiect-pilot in PPP, prin dialog competitiv. Decizia se va lua 
doar daca vom obfine sprijinul Comisiei Europene si daca IFI 
(institufiile financiare internafionale), Banca Mondiald, BEI si 
BERD vor fi de acord sa participe la finantarea proiectului. Se 
va utiliza studiul de fezabilitate (SF) din 2015, pe un traseu si 
solutii tehnice moderne si prietenoase cu mediul ambiant (de 
exemplu, tuneluri).

Astfel, dupa cum rezulta din cele precizate la Sectiunea nr. 
1 si din cuprinsul studiului de fundamentare aprobat prin 
Hotararea Guvemului nr. 667/2018, pentm atribuirea contractului 
de PPP aferent realizarii acestui proiect strategic a fost utilizata 
procedura de negociere competitiva, in loc de cea de dialog 
competitiv, desi numai prin aplicarea unei asemenea proceduri 
(precum aceasta din urma) era posibil sa fie^'ddentificate 
solutiile/optiunile referitoare la aspectele tehnice, financiare, 
problemele legate de cadml juridic si orice alte elemente ale 
contractului care urmeaza sa fie atribuit, in functie^de necesitatile.
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obiectivele si constr^gerile autoritatii contractante la momentul 
de fata.s

in acest context, trebuie precizat ca studiul de 
fundamentare aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 667/2018a 
avut la baza (a se vedea sectiunea 5.4 din acesta) costurile de 
functionare furnizate de studiul de fezabilitate revizuit in 
noiembrie 2012, prognozele traficului si nivelurile de taxare 
furnizate de studiul privind traficul in martie 2013, acestea 
premise trebuind a fi actualizate pentm a reflecta nivelul actual 
(asa cum s-a asumat prin programul de guvemare).

De asemenea, trebuie avut m vedere faptul ca transfeml 
unui nivel mult prea ridicat al riscului catre partenerul privat 
poate creste semnificativ costurile proiectului si posibilitatea 
realizarii inchiderii financiare (obtinerea fmantarii de catre 
partenerul privat), din acest motiv fiind necesar ca prin 
intermediul unei proceduri de dialog competitiv (etapa de dialog 
cu candidatii selectati) sa fie identificate cele mai bune solutii 
tehnice si de montaj financiar/juridic, in conditiile in care, se pot 
retine, cu titlu de exemplu, urmatoarele aspecte din cadml 
studiului de fundamentare care pot fi revizuite:

- Transfeml integral al riscului aferent realizarii 
exproprierilor catre parteneml privat poate sa il puna in pe 
acesta in situatia de a acumula intarzieri in implementarea 
contractului (durata procedurilor legale aferente 
exproprierilor nefiind sub controlul sau), cu consecinta 
platirii de penalitati semnificative, care vor afecta modelul 
financiar;

- Faptul ca au fost efectuate modificari in vederea 
optimizarii aliniamentului si a solutiilor tehnice fata de cele 
existente in studiul de fezabilitate care a stat la baza 
studiului de fundamentare, ceea ce introduce o doza 
ridicata de impredictibilitate asupra conditiilor tehnice si 
geotehnice, care vor afecta realizarea constmctiei si, 
implicit, pretul acesteia. De asemenea, trebuie obtinut un 
nou aviz/acord de mediu (in care se va relua problema 
utilizMi tunelurilor ca solutie pentm protejarea mediului 
inconjurator), fapt care poate afecta din punct de vedere 
tehnic,si ca durata, implementarea activitatilor de 
constmctie;

Nu in ultimul r^d, trebuie mentionat ca pentm a obtine 
angajamente serioase din partea Comisiei Europen^si~a^^ 
(institutiile financiare intemationale) - Banca MondialS^BF^si 
BERD cu privire la participarea acestora la finantarea^fofectului; 
este necesara prezentarea unui proiect matur, bazat'^pb ^ premise 
actuale, realiste si care sa tina cont si de instmmpntele uctiiale ,

\
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referitoare la posibilitatea acordarii unor garantii in favoarea 
finantatorilor contractului de parteneriat public-privat si/sau a 
partenemlui public, cu luarea in considerare a impactului asupra 
limitelor de datorie publica si deficit bugetar (care e posibil sa fie 
incidente si in cazul semnarii unui contract de PPP).

b) Referitor la constmirea autostrazii Targu Mures - Iasi - 
Ungheni, in cadrul Programului de guvemare - Anexa nr. 2 la 
HotMrea Parlamentului Romaniei nr. 22/2019 pentru acordarea 
increderii Guvemului, se precizeaza decizia de oportunitate a 
Guvemului de a include acest proiect in cadrul portofoliului de 
proiecte ce urmeaza sa fie incluse pe lista Programului 
operational pentru transporturi in exercitiul bugetar al UE 2021 - 
2027, demarandu-se procedurile pentru pregatirea implementarii 
acestui proiect major, realizarea printr-un contract de achizitie 
publica fiind consideratamai rapida decat printr-un contract de 
PPP si, totodata, in linie cu prioritatile de finantare ale Comisiei 
Europene.

Prin derogare de la prevederile art.47 alin. (9) si (10) din 
Legea nr. 500/2002 privind fmantele publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare, incepand cu data intrmi in vigoare a 
prezentei ordonante de urgenta, se va autoriza Ministerul 
Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri sa efectueze virari de 
credite bugetare si de angaj ament, intre capitole bugetare si intre 
programe, peste limitele prevazute, cu incadrarea in prevederile 
bugetare aprobate, in vederea finantarii Scheme! de ajutor de stat 
privind sprijinirea industriei cinematografice.

In acest sens, in termen de 5 zile de la aprobarea acestor 
modificM, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de 
Afaceri va comunica Ministerului Finantelor Publice virarile 
efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul 
ministerului, modificate, insusite de ordonatorul principal de 
credite.

Totodata, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, 
pe baza comunicarilor transmise de Ministerul Economiei, 
Energiei si Mediului de Afaceri, sa aprobe repartizarea pe 
trimestre a virarilor intre capitolele bugetare.

Avand in vedere cele aratate la Sectiunea 1. Descrierea 
situatiei actuale, consideram ca se impune si abogarea hotarMlor 
de guvem prin care s-au aprobat studiile de fiindamentare pana la 
acest moment deoarece acestea nu contin suficiente informatii 
obiective si actualizate, nu prezinta avizele conform legii si nici 
nu au la baza informatii continute de studii de fezabilitate 
intocmite anterior.

■■ Sj3. Alte informatii Nu este cazul. /;
->■r
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Sectiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ

Nu este cazul.Impact
macroeconomic1.

Impactul asupra 
mediului 
concurentialsi 
domeniului 
mutoarelor de stat

Nu exista impact asupra mediului concurential, modificarile 
legislative propuse referindu-se doar la modul de analiza a 
proiectelor depuse si la termenul de depunere a cererii de plata.11

Nu este cazul.Impact asupra 
mediului de afaceri2.

Prezentul act normativ are impact asupra sarcinilor 
administrative, astfel;

- la nivelul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza 
atributiile privind investitiile in parteneriat public-privat se 
abroga;

- la nivelul autoritatilor publice care demleaza investitii in 
parteneriat public privat se introduc noi atributii cu referire la 
acest tip de investitii.

Impactul asupra
sarcinilor
administrative

21

Impactul asupra 
intreprinderilor mid 
si mijlocii

2^ Nu este cazul.

Nu este cazul.3. Impact social

Impact asupra 
mediului4. Nu este cazul.

5. Alte informatii
9

Nu au fost identificate.

Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

- mil lei -
Anul
curent

Media pe cinciIndicatori Urmatorii patm ani am
1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit din salarii

iWkkl'
. \b) bugete locale 

(i) impozit pe profit 15=1
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c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:

(i) contributii de asigurM
2. Modified ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar, plus/minus, 
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
cresterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii Nu este cazul.

Sectiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislatiei in vigoare

Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor prezentului act 
normativ -

- Ordonanta nr. 22/2007 privind 
organizarea si functionarea Comisiei 
Nationale de Strategic si Prognoza, 
republicata, se modifica;

- Hotarmle Guvemului de organizare si 
functionare ale ministerelor care preiau 
proiectele strategice de investitii se modifica 
si se completeaza corespunzator;

- De asemenea se abroga urmatoarele 
acte normative:

a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrMi in vigoare a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea implementmi noilor 
dispozitii

1.

dj Hotararea Guveiimiuia sc m- 
357/2018 privind aprobarea Lis^^oipcfetor \ 
strategice de investitii care|^^e^za^|k> :fi
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pregatite si atribuite in parteneriat public- 
privat de catre Comisia Nationala de Strategic 
si Prognoza, publicata in Monitoml Oficial al 
Romaniei, Paitea I, nr. 466 din 6 iunie 2018, 
cu completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvemului nr. 
667/2018 privind aprobarea Studiului de 
fundamentare pentm autostrada Ploiesti- 
Brasov, publicata in Monitoml Oficial al 
Romaniei, Paitea I, nr. 758 din 3 septembrie 
2018;

c) Hotararea Guvemului nr. 
920/2018 privind aprobarea studiului de 
fundamentare 
Multifiinctionala ,JDr. Calistrat Grozovici” 
corp A si corp B, publicata in Monitoml 
Oficial al Romaniei, Paitea I, nr. 1000 si 1000 
bis din 27 noiembrie 2018;

d) Hotararea Guvemului nr. 
177/2019 privind aprobarea Studiului de 
fundamentare pentm Autostrada Targu 
Neamt-lasi, publicata in Monitoml Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 263 si 263 bis din 5 
aprilie2019;

Clinicapentm

HotMrea Guvemului nr. 
805/2019 privind aprobarea Studiului de 
fundamentare pentm constmirea si operarea 
unei banci nationale de sange, plasma 
umana si celule stem, publicata in 
Monitoml Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 894 si 894 bis din 6 noiembrie 2019;

e)

Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia in domeniul 
achizitiilor publice:
a) impact legislativ - prevederi de 
modificare si completare a cadmlui 
normativ in domeniul achizitiilor publice, 
prevederi derogatorii
b) norme cu impact la nivel
operational/tehnic-sisteme electronice 
utilizate in desfasurarea procedurilor de 
achizitie publica, unitati centralizate de 
achizitii publice, stmctura organizatorica 
interna a autoritatilor contractante______

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect11
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Prin adresa nr,213/21.01.2020 Comisia 
Nationala de Strategic si Prognoza a solicitat 
punct de vedere Agentiei Nationale pentm 
Achizitii Publice, cu privire la prevederile 
cuprinse m prezentul project de act normativ.

Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia comunitara m cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare

2.

Masuri normative necesare aplicarii 
directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subject3.

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subject

Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii 
Europene4.

Alte acte normative si/sau documente 
intemationale din care decurg 
angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect5.

Alte informatii Nu este cazul6.

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

Informatii privind procesul de 
consultare cu organizatii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare si alte organisme 
implicate

Nu este cazul1.

Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum si a modului 
in care activitatea acestor 
organizatii este legata de obiectul 
proiectului de act normativ

Nu este cazul2.

Consultarile organizate cu 
autoritatile administratiei publice 
locale, in situatia in care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activitati ale acestor autoritati, in 
conditiile Hotararii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative 
ale autoritatilor administratiei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative

Prin adresa nr.214/21.01.2020 Comisia Nationala 
de Strategie si Prognoza a solicitat punct de 
vedere Asociatiei Municipiilor din Romania, cu 
privire la prevederile cuprinse in prezentul 
protect de act normativ.

3.

Consultarile desfasurate in cadrul 
consiliilor interministeriale, in 
conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

X,Nu este cazul 1- I

4.

I'J I
'iX c-A. /
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Informatii privind avizarea de 
catre:

Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de 
Consiliului Legislativ prin avizul nr. 74/2020.5.

a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a 
Tarii 
c) Consiliul Economic si Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de conturi

6. Alte informatii

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea 

si implementarea proiectului de act normativ
Informarea societatii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

Au fost uzitate prevederile art.7 alin.(13) din 
Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala 
in administratia publica.

1.

Informarea societatii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act 
normativ, precum si efectele 
asupra
sanatatiisisecuritatiicetatenilor sau 
diversitatii biologice

Nu este cazul2.

Nu este cazulAlte informatii3.
Sectiunea a 8-a 

Masuri de implementare
Masurile de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritatileadministratiei publice 
centrale si/sau locale - intiintarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competentelor institutiilor existente

1. Nu este cazul.

2. Alte informatii Nu este cazul
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului pentm modificarea si completarea Ordonantei de 
urgenta nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat §i pentm stabilirea unor masuri 
privind investitiile publice, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare. •
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