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Capitolul I 

Evolu ia legislativ  în materia parteneriatului public-privat în România 
 

                                                            
Contractul de parteneriat public-privat

Contractele de concesiune passim

Contractele administrative. Reglementare. Doctrin . Jurispruden
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priori
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Capitolul II 

Necesitatea adopt rii unei noi legi a parteneriatului public-privat în 

România. Reglementarea noului cadru normativ în materia parteneriatului 

public-privat în acord cu noul cadru normativ unional din anul 2014. 

Mecanismul parteneriatului public-privat în contextul noului cadru 

normativ instituit de O.U.G. nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat 
 

Sec iunea 1. Necesitatea adopt rii unei noi legi a parteneriatului public-privat  

în România. Reglementarea noului cadru normativ în materia parteneriatului 

public-privat în acord cu noul cadru normativ unional din anul 2014  

                                                            

Impactul adopt rii Ordonan ei de 

urgen  a Guvernului nr. 34/2006 asupra contractului de parteneriat public-privat

Contractul de parteneriat public-privat în contextul legisla iei actuale. Aspecte de drept comparat

Considera ii cu privire la Ordonan a de urgen  a guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de 

concesiune de servicii Un exemple de contracté de partenariat 

université publique entreprise privées: Le contracté de professionnalisation

Le partenariat du droit privé et du droit public français pour la protection de la santé au travail contre 

les atteintes à l’environnement, Contractul administrativ în activitatea 

administra iei publice

Droit administratif
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Impactul 

adopt rii... loc. cit. Contractele administrative... op. cit.

Persoanele juridice de drept public

Impactul adopt rii...  loc. cit.  

Contractul de parteneriat public-privat în dreptul românesc i comparat



14 |  Oliviu Puie 

built  operate  transfer

                                                            

Impactul adopt rii... loc. cit.

Contractul de parteneriat public-privat în contextul legisla iei actuale. Aspecte de drept comparat

Considera ii cu privire la Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de 

concesiune de servicii Un exemple de contract de parteneriat 

université publique entreprise privées: Le contract de professionnalisation

Le parteneriat du droit privé et du droit public français pour la protection de la santé au travail contre 

les atteintes à l’environnement, Contractul administrativ în activitatea 

administra iei publice

Contractul de parteneriat public-privat în dreptul românesc i comparat

infra

Legea parteneriatului public-privat. 

Comentarii i adnot ri op. cit.
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op. cit.

 Ibidem
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Considera ii privind modific rile aduse în anul 2017 legisla iei 

achizi iilor publice în România, în Legisla ia achizi iilor publice în România
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specialia generalibus 

derogant
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