București, 18 martie 2014
Către:

Departamentul pentru Infrastructură și Investiții Străine

În atenția:

Domnului Doru Claudian FRUNZULICĂ, Secretar de Stat

CC:

Domnului Victor Viorel PONTA, Primul-ministru al României, Guvernul României
Domnului Dan Coman ȘOVA, Ministrul Transporturilor, Ministerul Transporturilor

Coaliția pentru Dezvoltarea României și organizațiile sale membre au sprijinit, în mod activ, adoptarea de
reglementări legislative mai cuprinzătoare în domeniul parteneriatelor public-private (PPP) care să genereze
oportunități atractive atât pentru investitori cât și pentru autoritățile publice, dându-le șansa acestora din urmă de a
beneficia în mod real de această posibilitate de finanțare și realizare a unor investiţii de amploare atât de necesare
României.
Considerăm că noua lege a PPP va avea un efect benefic asupra climatului investițional, oferind investitorilor și
finanțatorilor noi oportunități.
Pe de altă parte, am atras în mod constant atenţia asupra faptului că actuala reglementare a PPP (i.e. Legea 178/2010)
nu a reușit să câștige încrederea investitorilor privați, astfel încât, în opinia Coaliției pentru Dezvoltarea României, era
nevoie de un nou imbold, de o nouă reglementare, care să fie în acord cu legislația europeană și cu modelele de PPP
practicate în alte ţări membre ale UE cu care atât investitorii cât și finanțatorii să fie obișnuiți.
Este esenţial, însă, ca noua reglementare să intre in vigoare cât mai curând pentru a impulsiona cât mai rapid
creșterea investițiilor și pentru a fructifica interesul crescut de care considerăm că se bucură această metodă de
finanțare în rândul investitorilor. Devine astfel crucială adoptarea normelor de aplicare cât mai repede cu putință
după intrarea în vigoare a noii legi a PPP.
În vederea redactării normelor de aplicare, Coaliția pentru Dezvoltarea României solicită organizarea unei dezbateri
publice ample oferind, totodată, tot suportul experților săi din cadrul Task Force-ului pentru Infrastructură și
Transport.
Avem convingerea că experiența și expertiza investitorilor, instituțiilor financiar-bancare și consultanților membri ai
acestui Task Force pot avea o contribuție semnificativă la redactarea unor norme care să reflecte bunele practici
internaționale în materie de PPP și să reprezinte un cadru legislativ solid, coerent și încurajator pentru investitorii
privați.

O consultare eficientă cu mediul de afaceri este esenţială în acest stadiu al procesului legislativ având în vedere faptul
că normele de aplicare vor reglementa în detaliu aspecte sensibile enunțate la nivel de principiu în noua lege privind
parteneriatul public-privat, precum: (i) condițiile în care partenerul public va putea contribui la realizarea proiectului
de parteneriat public-privat, (ii) modalitatea de stabilire a despăgubirilor la care este îndreptățit partenerul privat în
cazul modificării ori denunțării unilaterale a contractului de către partenerul public, (iii) condiţiile în care poate fi
înlocuit partenerul privat fără realizarea unei noi proceduri de atribuire în cazul în care partenerul privat sau
societatea de proiect nu își îndeplinește obligațiile asumate față de partenerul public sau față de finanțatorii
proiectului, (iv) modalitatea de stabilire a prețului de preluare a acțiunilor sau părţilor sociale ale partenerului privat
în societatea de proiect, la încetarea contractului de parteneriat public-privat pentru orice motive, altele decât
expirarea duratei contractului, (v) modalitatea clară în care se pot încheia acorduri directe între partenerul public și
băncile finanțatoare ale proiectelor de tip PPP sau (vi) condiţiile în care se poate încadra prevederilor prezentei legi
un proiect PPP ce are ca principală sursă de venit sumele plătite de utilizatorii finali ai proiectului iar aceste sume
sunt încasate de către partenerul public.
Modalitatea în care vor fi reglementate aspecte de natura celor enunțate mai sus cu titlu exemplificativ va avea un
efect hotărâtor asupra succesului noului cadru legislativ privind PPP.
Cu privire la aceste aspecte, Coaliția pentru Dezvoltarea României este pregătită să ofere sprijin în conturarea oricărei
soluții legislative apte să creeze un cadru favorabil dezvoltării de proiecte de PPP în acord cu legislația europeană,
modelele de PPP practicate în alte ţări membre ale UE, modele cu care sunt obișnuiți atât investitorii cât și
finanțatorii.
Suntem, de asemenea, de părere că în cadrul consultărilor publice pe marginea normelor de aplicare la noua lege a
PPP este necesară implicarea și obținerea feedback-ului instituțiilor financiare internaționale și selectarea în cel mai
scurt timp de la adoptarea normelor de aplicare a unui proiect de PPP pentru a evalua pe deplin funcționalitatea
noului cadru legislativ precum și răspunsul instituțiilor însărcinate cu supravegherea proiectelor de acest tip.
Mulțumindu-vă pentru oportunitatea de a consulta părerile membrilor Coaliției pentru Dezvoltarea României vă
propunem stabilirea unei întâlniri pentru a discuta cea mai potrivită modalitate de colaborare.
Cu stimă,
Bogdan Ion
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