
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică  economică, 

 reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr. 21/238/14.06.2006  
   

 

A  V  I  Z 

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 219/1998 privind regimul 

concesiunilor, modificată şi completată prin Legea nr. 241/2003 şi Legea nr. 528/2004, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 458/2006) 

 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare cu propunerea legislativă 

pentru completarea Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, modificată şi 

completată prin Legea nr. 241/2003 şi Legea nr. 528/2004, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 14 iunie 2006. 

            Propunerea legislativă vizează completarea art. 28 din Legea nr. 219/1998 privind 

regimul concesiunilor, în sensul introducerii alineatelor (8)-(11), referitoare la: 

- interdicţia de a introduce clauze confidenţiale în contractul de concesiune (alin. (8)); 

Obligaţia concedentului de a solicita concesionarului acordul pentru renunţarea la 

confidenţialitate pentru contractele încheiate „până la intrarea în vigoare a prezentei legi”, în 

termen de 15 zile „de la intrarea în vigoare a legii” şi obligaţia concesionarului de a comunica 

acordul/refuzul pentru renunţarea la confidenţialitate în termen de 15 zile de la primirea 

solicitării, lipsa răspunsului acestuia, în termenul stabilit, considerându-se „refuz privind 

renunţarea (alin. (9))”; 

- considerarea clauzelor confidenţiale ca devenind publice- după comunicarea acordului 

concesionarului – în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, precum şi trimiterea la acelaşi act normativ, pentru „celelalte clauze” (alin. 

(10)); 

- posibilitatea concedentului de a denunţa, unilateral, clauzele confidenţiale, „în condiţiile 

stipulate în contractul de concesiune”, precum şi prevederea dreptului de regres al 
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concedentului împotriva persoanelor ce au negociat şi semnat contractul de concesiune, „din 

partea sa”, pentru sumele plătite ca despăgubire concesionarului, „în situaţia în care clauzele 

confidenţiale sunt vădit defavorabile statului ” (alin. (11)). 

 

            Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 4 mai 2006. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu  unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative. 

 

 
   
                PREŞEDINTE, 
 
      Mihai Tudose 

         SECRETAR 
 

         Vasile Cosmin Nicula 
                                                                                                                          Consilier  
                                                                                                                          Alina Hodivoianu  
 
 
 
 


