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Noua lege a PPP aduce reglementari menite a stimula investițiile în astfel de
proiecte, fiind orientata în favoarea investitorilor privați, dar și a finanțatorilor.
Recomandarile avocaților Maravela & Asociații

Lipsa unor reglementari clare in domeniul parteneriatului public privat a “omorat din fasa” multe proiecte
vitale pentru economia Romaniei si a inlesnit aparitia unor abuzuri. Noua lege, care a intrat in vigoare la
finalul anului trecut, aduce o serie de modificari importante indelung asteptate de mediul de afaceri.”In
primul rand, noua lege stabileste doua tipuri de PPP, institutional si contractual. Daca in primul caz
partenerul public si cel privat creeaza o societate noua in scopul dezvoltarii proiectului, in cel de-al doilea
caz, partile contractului ce guverneaza PPP sunt partenerul public, partenerul privat si societatea de proiect
- acesta din urma detinuta in intregime de partenerul privat”, declara Daniel Vinerean, Managing Associate
Maravela & Asociatii.
O alta noutate esentiala este aceea ca noua lege se aplica exclusiv proiectelor al caror studiu de fundamentare
demonstreaza ca veniturile ce urmeaza a fi obtinute de societatea de proiect din utilizarea bunurilor sau operarea
serviciului public ce formeaza obiectul parteneriatului sunt generate, in totalitate sau in majoritate, prin plati
efectuate de catre partenerul public sau de catre entitati publice in beneficiul partenerului public.
„De asemenea sunt reglementate modalitatile in care poate fi adusa, in proiect, contributia partenerului public
(inclusiv din fonduri externe nerambursabile), natura contractului PPP (despre care se precizeaza expres ca este
unul administrativ), precum si posibilitatile de interventie ale partenerului public in cazul in care partenerul privat
nu isi indeplineste obligatiile asumate in cadrul contractului ce guverneaza PPP. In asemenea situatii, partenerul
privat poate fi inlocuit la initiativa partenerului public sau la solicitarea finantatorilor, aceasta din urma situatie
fiind de natura a asigura finantatorilor posibilitatea de a interveni direct in proiect”, mai spune Daniel Vinerean.

O lege mult asteptata
Avocatul Maravela & Asociatii apreciaza faptul ca legea „a fost in cele din urma adoptata”, amintint timpul lung
de asteptare pana la adoptarea actului normativ. „Desi initiata inca din anul 2013, abia la sfarsitul anului trecut a
intrat in vigoare. Legea aduce reglementari menite a stimula investitiile in astfel de proiecte, fiind orientata in
favoarea investitorilor privati, dar si a finantatorilor. Sunt introduse institutii noi pentru legislatia romaneasca
specifica, cum ar fi contractele directe prin care finantatorii au acces la proiect (direct agreements) si dreptul
acestora de interveni in proiect (step in)”, puncteaza expertul.
De altfel, lipsa unui cadru legislativ adecvat in domeniul PPP a generat numeroase probleme practice in ultimii
ani. Avocatul aminteste ca de cele mai multe ori gasirea formulei legale de functionare a unui astfel de parteneriat
s-a dovedit o adevarata provocare.
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In plus, modul defectuos in care autoritatile publice au initiat si gestionat parteneriatele cu investitorii privati a
generat numeroase probleme de natura juridica investitorilor care, desi interesasi de acest domeniu, s-au lovit de
lipsa de transparenta a procedurilor initiate de diferitele autoritati publice, de un tratament incorect si
discriminatoriu, dar mai ales de lipsa mijloacelor legale flexibile si eficiente pentru apararea propriilor drepturi.
Trecand in revista elementele pozitive aduse de noul cadru legal, Daniel Vinerean a indicat modalitatile in care
partenerul public poate sprijini un proiect dezvoltat prin PPP, acesta putand sa-si asume garantii sau obligatii de
plata in beneficiul partenerului privat sau al societatii de proiect, fapt ce poate asigura continuitatea acestuia
indiferent de modul in care se comporta, contractual vorbind, partenerul privat. „Un element de vulnerabilitate
poate fi constituit de faptul ca legea prevede ca orice contributie la realizarea proiectului dezvoltat prin PPP se face
in conditiile reglementarilor privind ajutorul de stat, cu utilizarea fondurilor publice si incadrarea in limitele
stabilite de lege cu privire la deficitul de stat, fapt pozitiv de altfel, dar cu potentiale efecte negative data fiind
birocratia excesiva cu care ne confruntam in relatia cu autoritatile statului”, adauga avocatul.
La prima vedere, noua lege pare sa vina in intampinarea problemelor ridicate de investitorii privati de-a lungul
timpului, reglementand multe aspecte neclare. ”Trebuie subliniat ca noua lege trebuie privita in contextul
intregului pachet legislativ adoptat in anul 2016 in materia achizitiilor publice, a achizitiilor sectoriale si a
concesiunilor de lucrari si servicii. De altfel, aceasta lege face trimitere expresa catre aceste act normative, astfel
incat, unitar privind lucrurile, transparenta procedurilor, tratamentul corect si nediscriminatoriu al partenerilor
privati si eficienta utilizare a resurselor publice, par a fi asigurate. Desigur, modul in care autoritatile publice vor
intelege sa utilizeze prevederile noilor acte normative in domeniu ramane de apreciat pe masura implementarii
celor stabilite la nivel legislativ”, explica profesionistul Maravela & Asociatii.

Recomandari pentru investitori si institutii publice
In noul context legislativ, investitorii privati ar trebui sa acorde atentie intelegerii mecanismelor de functionare ale
PPP. Avocatul atrage atentia ca prevederile legale ce vizeaza modalitatea concreta de dezvoltare a PPP-ului,
institutional sau contractual, precum si cele ce stabilesc natura veniturilor ce urmeaza a fi obtinute din exploatarea
ulterioara a proiectului, ar trebui sa constituie principalele aspecte de care, un investitor privat diligent, ar trebui sa
tina seama.
„O prima recomandare a noastra vizeaza temeinica studiere a documentatiei ce sta la baza potentialului PPP (atat
din punct de vedere legal, cat si comercial), scopul fiind de a realiza o corecta evaluare a proiectului ce urmeaza a
fi dezvoltat, dar si a contributiei pe care partenerul public se angajeaza sa o aduca. Mergand mai departe, le-am
recomanda clientilor sa conceapa un plan de afaceri realist pentru ca veniturile ce urmeaza a fi colectate din
exploatarea proiectului vor proveni, in cea mai mare parte, din surse publice. Am indemna in egala masura, nu in
ultimul rand insa, la prudenta in negocierea si stabilirea conditiilor contractuale ce stau la baza PPP-ului”,
subliniaza Daniel Vinerean.
La randul lor si institutiile publice ar trebui sa acorde o atentie sporita fundamentarii unui posibil PPP, respectiv
pregatirii proiectului dezvoltat prin PPP, urmand sa se concentreze pe stabilirea gradului de suportabilitate a
proiectului, structura de distribuire a riscurilor, posibilitatea de finantare a proiectului si eficienta sa economica.
„Transparenta impreuna cu tratamentul egal si nediscriminatoriu al potentialilor investitori privati ar trebui sa
reprezinte in egala masura aspecte prioritare pentru institutiile ce doresc implementarea de proiecte PPP”, adauga
specialistul.
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„Noua lege va reaseza cu siguranta domeniul PPP, prin reglementarea unitara si stabilirea caracteristicilor
esentiale ale acestui tip de parteneriat. Anticipam astfel efecte pozitive la nivel de procedura si de transparenta
procedurala si decizionala, conditionate insa de sporirea disponibilitatii institutiilor publice fata de aplicarea
standardelor europene nu doar in sectorul PPP in particular, dar si in cel al achizitiilor si concesiunilor publice,
in general.”
Daniel Vinerean, Managing Associate Maravela& Asociatii

Proiecte complicate
Maravela & Asociatii are o practica puternica pe aceasta zona. ”De regula, astfel de proiecte sunt dezvoltate de
investitori privati ce dispun atat de importante resurse financiare, cat si de expertiza necesara dezvoltarii unor
proiecte de anvergura. Fondurile de investitii si marii jucatori din domeniile infrastructurii si serviciilor destinate
utilizarii publice sunt de cele mai multe ori interesati de dezvoltarea, implementarea si administrarea unui PPP”,
declara Daniel Vinerean.
Avocatul mentioneaza ca, de departe, cele mai complicate proiecte gestionate de Maravela & Asociatii au fost
cele din domeniul infrastructurii, urmate de proiectele din domeniul sanatatii publice. In aceste mandate,
procedurile greoaie, dublate de un cadru legislativ opac si ineficient, au determinat numeroase probleme de natura
juridica, intervenite chiar din faza de licitatie. Numeroasele contestatii si termenele procedurale indelungate au
sporit de cele mai multe ori dificultatea gestionarii cu succes a unui astfel de PPP. Toate acestea au ingreunat
procedurile de atribuire si au intarziat termenele de executie si finalizare, ceea ce a condus, nu de putine ori, la
situatii conflictuale cu partenerii publici.
„In momentul de fata avem mai multe proiecte in derulare in domeniul PPP. Desi teoretic, aceste proiecte sunt
dezvoltate pe aceleasi coordonate legislative, particularitatile domeniilor concrete de realizare impun o abordare
complexa, multidisciplinara. Un prim proiect pe care il avem, in acest moment in lucru, vizeaza constructia si
administrarea unor parcari subterane atat in Bucuresti cat si in provincie, clientul nostru fiind un important
operator de parcari la nivel european. De asemenea, ne ocupam de preluarea contributiei unui important investitor
in domeniul serviciilor medicale, contributie ce a fost realizata in temeiul unui PPP incheiat la o data la care acest
domeniu era aproape complet lipsit de reglementari specifice”, arata avocatul.
Firma Maravela & Asociații a fost aleasa, in luna martie, “Firma de Avocatura a Anului in Romania” de catre
publicatia britanica The Lawyer, in cadrul ceremoniei de premiere „The Lawyer European Awards 2017”.
Premiile din acest an au fost acordate pentru viziune strategica, concentrându-se în principal pe inițiative
transfrontaliere, o cultura solida a parteneriatelor, performanța financiara puternica, creștere, excelența susținuta
în furnizarea serviciilor juridice și un remarcabil management al talentelor.

Citeste si
Maravela & Asociații, desemnata ‘Firma de avocatura a anului în România’ de catre The Lawyer
Maravela & Asociatii este una dintre casele de avocatura tinere care a reusit sa se impuna intr-un timp scurt in
“liga mare” a avocaturii de business. Inca de la aparitia sa pe piata, firma a avut de la an la an o crestere
substantiala, adoptand o strategie care si-a dovedit eficienta.
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