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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

În conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă
rugăm să fiţi de acord cu completarea la Raportul comun asupra
proiectului de Lege privind parteneriatul public-privat, primit cu adresa
nr. P.L. x 457 din 11 noiembrie 2013, cu Anexa II, cu amendamentele
respinse, care din eroare nu a fost ataşată la raportul transmis în data de 10
decembrie 2013.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Iulian Iancu

Bogdan Liviu Ciucă

0

ANEXA II
la Proiectul de Lege privind parteneriatul public-privat
(PL–x nr. 457/2013)
Nr. Crt.
1.

Forma adoptată de Senat
Art. 12.
Partenerul public poate
contribui
la
finanţarea
realizării
investiţiilor cu resurse financiare publice
provenind exclusiv din fonduri externe
nerambursabile postaderare şi din
contribuţia naţională aferentă acestora,
în condiţiile prevăzute de legislaţia
Uniunii Europene.

Forma propusă
Motivaţia amendamentului
Este
necesar
şi trebuie ca partenerul public să
Articolul 12 se modifică şi va
aibă libertatea dea contribui cu orice fel de
avea următorul cuprins:
fonduri aflate la dispoziţia sa în momentul
Partenerul public poate contribui respectiv, în funcţie de oportunitatea
la
finanţarea
realizării investiţiei şi existenţa resurselor. Pot exista
investiţiilor cu resurse financiare situaţii în care partenerul public să fie
publice, în condiţiile prevăzute interesat să facă anumite proiecte având la
de lege, cu respectarea dispoziţie resursele necesare.
limitelor impuse de cadrul
legal cu privire la datoria
publică şi deficit.

Autor: deputat Gheorghe
Udrişte
2.

Art. 13 (1) lit. b) aporturi în numerar la La articolul 13, alineatul (1), Partenerul public poate şi trebuie să i se dea
capitalul social al societăţii de proiect;
litera b) se completează şi va posibilitatea de a contribui la finanţarea
realizării investiţiilor şi cu aport in natură.
avea următorul cuprins:
b) aporturi în numerar şi/sau în
natură la capitalul social al
societăţii de proiect;

Autor: deputat Gheorghe
Udrişte
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