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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Bucureşti,
Nr.

25.03.2015
4c-6/299

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului național de dezvoltare locală
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr.
PL.x 233 din 25 iunie 2013, cu dezbaterea pe fond în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere:
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.260/10.04.2013)
- avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie (nr.4c-8/170/03.09.2013)
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.31/803/03.09.2013)
- avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport (nr.4c-9/163/10.09.2013)
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- avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii (nr.4c-3/284/10.09.2013)
- avizul favorabil al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă (nr.30/135/10.09.2013)
- avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci (nr.4c-2/308/02.10.2013)
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 17 iunie 2013.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi
ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea unui nou Program naţional de dezvoltare locală în
scopul implementării unor proiecte de importanţă naţională care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări
de infrastructură rutieră, tehnico - edilitară şi socio - educativă în mediul rural şi urban.
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 24 martie 2015 au participat, în conformitate cu
prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
Sirma Caraman – secretar de stat, Diana Țenea - director și Elena Cucoș - șef birou în cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.
La lucrările comisiei și-au înregistrat prezenţa 20 deputaţi, din totalul de 22 membri ai comisiei.
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor cu majoritate de voturi (12 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 1
abținere) adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului național de dezvoltare locală cu amendamente admise și respinse astfel cum sunt
prezentate în anexa la prezentul raport.
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Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, conform art.76 alin.(2) din Constituţia României,
republicată.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Laurențiu NISTOR

Radu BABUȘ

Consilier, Roxana Feraru
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ANEXA
Amendamente ADMISE
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au admis următoarele amendamente:
Nr.
crt.
0
1.

Text OUG nr.28/2013

Text Senat

1

2
LEGE
privind aprobarea
Ordonanţei de
urgenţă a
Guvernului
nr.28/2013
pentru aprobarea
Programului
național de
dezvoltare locală
Articol unic.Se
aprobă
Ordonanța
de
urgență
a
Guvernului nr.28 din
10
aprilie
2013
pentru
aprobarea
Programului național
de dezvoltare locală,
publicată
în
Monitorul Oficial al
României, Partea I,
nr.230 din 22 aprilie
2013.

2.

3.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru aprobarea Programului național
de dezvoltare locală

Amendamente propuse
(autorul amendamentului)
3
Nemodificat

Motivarea
amendamentelor
propuse
4

Art.
I.Se
aprobă Tehnică legislativă.
Ordonanța
de
urgență
a
Guvernului nr.28 din 10 aprilie
2013
pentru
aprobarea
Programului național de dezvoltare
locală, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.230 din 22 aprilie 2013, cu
modificările
și
completările
ulterioare.

Nemodificat
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4.

Art. 1 - Se aprobă Programul
naţional de dezvoltare locală coordonat de
Ministerul
Dezvoltării
Regionale
şi
Administraţiei
Publice,
denumit
în
continuare program.

Nemodificat

5.

Art. 2 - În sensul prezentei
ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile
de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)
obiective
de
investiţii
noi
reprezintă obiectivele de investiţii pentru
care
nu
au
fost
încheiate
contracte/convenţii de finanţare;

Nemodificat

(Ordonanta urgenta 103/2013 )

b)
obiective
de
investiţii
în
continuare
reprezintă
obiectivele
de
investiţii pentru care au fost alocate fonduri
de la bugetul de stat, bugetul local sau din
alte surse legal constituite şi/sau au fost
încheiate contracte/convenţii de finanţare,
contracte de lucrări pentru investiţiile aflate
în derulare în cadrul programelor de
investiţii preluate în program sau în alte
programe locale ori guvernamentale.
(Ordonanta urgenta 103/2013 )

6.

Art. 3 - Programul prevăzut la art.1
este
compus
din
următoarele
subprograme:
a)
Subprogramul
"Modernizarea
satului românesc";
b)
Subprogramul
"Regenerarea
urbană a municipiilor şi oraşelor";
c) Subprogramul "Infrastructură la
nivel judeţean".

Nemodificat
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7.

Art. 4 - Iniţierea şi implementarea
subprogramelor prevăzute la art. 3 vor fi
detaliate în normele metodologice de
aplicare a programului.

Nemodificat

8.

Art. 5 - Beneficiarii programului sunt
unităţi
administrativ-teritoriale
reprezentate de autorităţile administraţiei
publice
locale,
respectiv
comunele,
municipiile,
inclusiv
subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale acestora, şi
oraşele, inclusiv pentru satele componente
ale acestora, judeţele, precum şi unităţile
administrativ-teritoriale
membre
ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară,
constituite în condiţiile legii, pentru
investiţiile realizate prin asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară.

Nemodificat

Art. 6 - Obiectivele de investiţii din
cadrul programului se realizează pe
terenuri şi/sau construcţii, după caz, aflate
în proprietate publică sau privată a
unităţilor administrativ-teritoriale sau în
administrarea acestora, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.

Nemodificat

Art. 7 - (1) Obiectivele de investiţii
care pot fi finanţate în cadrul programului
trebuie să se încadreze în cel puţin unul din
următoarele domenii specifice:

Nemodificat

(Ordonanta urgenta 69/2014 )

9.

(Ordonanta urgenta 69/2014 )

10.

(Ordonanta urgenta 103/2013 )

a)realizare/extindere/reabilitare/moderniza
re a sistemelor de alimentare cu apă şi
staţii de tratare a apei;
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b)realizare/extindere/reabilitare/moderniza
re a sistemelor de canalizare şi staţii de
epurare a apelor uzate;
c)realizare/extindere/reabilitare/moderniza
re/dotare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar;
d)realizare/extindere/reabilitare/moderniza
re/dotare
a
unităţilor
sanitare;
(Ordonanta urgenta 69/2014 )

e) construirea/modernizarea/reabilitarea
drumurilor publice clasificate şi încadrate în
conformitate cu prevederile legale în
vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de
interes local, respectiv drumuri comunale
şi/sau drumuri publice din interiorul
localităţilor;
(Ordonanta urgenta 103/2013 )

f)realizare/modernizare/reabilitare
de
poduri, podeţe sau punţi pietonale;
g)realizare/extindere/reabilitare/moderniza
re a unor obiective culturale de interes
local, respectiv biblioteci, muzee, centre
culturale multifuncţionale, teatre;
h)realizare/extindere/modernizare
de
platforme de gunoi;
i)realizare/extindere/reabilitare/modernizar
e a pieţelor publice, comerciale, târguri,
oboare, după caz;
j)realizare/extindere/reabilitare/moderniza
re a bazelor sportive.
k)realizare/extindere/reabilitare/moderniza
re a sediilor instituţiilor publice ale
autorităţilor administraţiei publice locale,
precum şi a instituţiilor publice din
subordinea acestora.
(Ordonanta urgenta 30/2014 )
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l)
construcţia/extinderea/reabilitarea
infrastructurii
turistice
dezvoltată
de
autorităţile publice locale ca instrument de
punere în valoare a potenţialului turistic
local.
(Ordonanta urgenta 58/2014 )

(2)Tipurile de obiective de investiţii,
categoriile de lucrări şi cheltuielile care se
finanţează în cadrul fiecărui domeniu
specific prevăzut la alin. (1) sunt stabilite
prin normele metodologice de aplicare ale
programului.
11.
Art. 8 - Finanțarea programului se
asigură din transferuri de la bugetul de
stat, în limita fondurilor aprobate anual cu
această destinaţie în bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, din fonduri aprobate anual cu
această destinaţie în bugetele locale ale
unităţilor
administrativ-teritoriale
beneficiare şi din alte surse legal
constituite.

Nemodificat

(Ordonanta urgenta 103/2013 )

12.

Art. 9 - (1) În limita fondurilor
aprobate anual prin legea bugetului de
stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice comunică consiliilor
judeţene
bugetul
previzionat
pentru
fundamentarea propunerilor de finanţare a
obiectivelor de investiţii, pentru anul în
curs, calculat ca diferenţă dintre creditele
bugetare aprobate şi neangajate şi
reţinerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările
ulterioare.

Nemodificat
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(Ordonanta urgenta 103/2013 )

(2) Bugetul previzionat prevăzut la
alin. (1) se fundamentează pe baza
criteriilor de alocare, aprobate prin normele
metodologice de aplicare a programului,
care vor avea în vedere cel puţin unul
dintre
următorii
indicatori:
ponderea
obiectivelor de investiţii aflate în derulare
pe fiecare judeţ, date demografice şi
administrativ-teritoriale,
capacitatea
financiară a beneficiarilor.

(Ordonanta urgenta 103/2013 )

alin. (3) al art. 9 - abrogat de art. 33, punctul 5.
din capitolul II din Ordonanta urgenta 103/2013 )

(4) În termen de 15 zile de la
comunicarea
bugetului
previzionat,
consiliile
judeţene,
după
consultarea
autorităţilor administraţiei publice locale,
transmit Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice propunerile de
finanţare, detaliate pe obiective
de
investiţii în continuare şi obiective de
investiţii noi, pentru anul în curs, pe baza
criteriilor de prioritizare.
(Ordonanta urgenta 103/2013 )

(41) Prin excepţie de la prevederile
alin. (4), în situaţii justificate, beneficiarii
prevăzuţi
la
art.
5
pot
transmite
Ministerului
Dezvoltării
Regionale
şi
Administraţiei
Publice
propunerile
de
finanţare, detaliate pe obiective
de
investiţii în continuare şi obiective de
investiţii noi, pentru anul în curs.
(Ordonanta urgenta 30/2014 )
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(5) Criteriile de prioritizare sunt
aprobate prin normele metodologice de
aplicare a programului pentru obiective de
investiţii în continuare şi obiective de
investiţii noi şi vor avea în vedere cel puţin
unul dintre următorii indicatori: data
semnării
contractului,
stadiul
fizic,
populaţia
deservită,
procentul
de
cofinanţare de la bugetul local, după caz.
(Ordonanta urgenta 103/2013 )

(6) Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei
Publice
centralizează
propunerile transmise conform alin. (4) şi
(41) şi în baza datelor deţinute şi a
analizelor
proprii
de
specialitate,
întocmeşte lista finală de obiective propuse
spre finanţare, listă care se aprobă prin
ordin al ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice.
(Ordonanta urgenta 30/2014 )

(7) În cazul nerespectării termenului
prevăzut la alin. (4) sau a prevederilor alin.
(5), lista obiectivelor de investiţii din
judeţul respectiv finanţate în cadrul
programului, pentru anul în curs, se
întocmeşte
exclusiv
de
Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, pe baza datelor deţinute şi
analizelor proprii de specialitate, utilizând
cel puţin unul dintre indicatorii prevăzuţi la
alin. (5).
(Ordonanta urgenta 103/2013 )

(8) Pentru obiectivele de investiţii noi,
beneficiarii sunt obligaţi să transmită
Ministerului
Dezvoltării
Regionale
şi
Administraţiei
Publice
documentaţiile
tehnico-economice,
întocmite
în
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conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnico- economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, şi cu
respectarea standardelor de cost în
vigoare, documentaţii care sunt finanţate şi
aprobate de beneficiari.
alin. (9) al art. 9 - abrogat de art. 1 din Ordonanta
urgenta 24/2014 )

(10)Pentru propunerile de obiective
de investiţii în continuare, beneficiarii sunt
obligaţi să transmită documente care să
prezinte stadiul fizic realizat, valoarea
actualizată a restului cheltuielilor necesare
pentru finalizarea obiectivului de investiţii
şi contractele de achiziţii publice care au
fost încheiate, inclusiv actele adiţionale
încheiate, după caz.
alin. (11) al art. 9 - abrogat de Art. 33, punctul 7.
din capitolul II din Ordonanta urgenta 103/2013 )

13.

Art. 10 - În termen de 30 de zile de
la data emiterii ordinului prevăzut la art. 9
alin. (6) se încheie contracte anuale de
finanţare
între
Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice şi
beneficiari, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările
ulterioare.

Nemodificat
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14.

Art. 11 - (1) Beneficiarii răspund de
organizarea şi derularea procedurilor de
atribuire
a
contractelor
de
bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu
prevederile legale şi cu obligaţiile din
contractele prevăzute la art. 10.
(2) Beneficiarii au obligaţia să
transmită
consiliilor
judeţene
toate
documentele necesare monitorizării şi
finanţării prin program a obiectivelor de
investiţii şi sunt responsabili pentru
realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor
prezentate.

Nemodificat

Art. 12 - (1) Ministerul Dezvoltării
Regionale
şi
Administraţiei
Publice
transferă
beneficiarilor,
la
solicitarea
acestora,
sumele
alocate
conform
contractelor de finanţare prevăzute la
art.10.
(2) În situaţiile în care Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice nu şi-a onorat în anii precedenţi
obligaţiile de plată prevăzute în contractele
de finanţare, din lipsa creditelor bugetare,
iar plata lucrărilor a fost asigurată din
bugetele locale, se pot transfera în anul
curent şi sumele aferente cheltuielilor
efectuate şi decontate de beneficiari.

Nemodificat

Art.
13
(1)
Programarea,
coordonarea şi monitorizarea utilizării
fondurilor alocate de la bugetul de stat în
implementarea proiectelor de investiţii din
program se fac de către Ministerul

Nemodificat

(Ordonanta urgenta 103/2013 )

15.

(Ordonanta urgenta 92/2014 )

16.

13

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice.
(2)
Reprezentanţii
Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, împreună cu reprezentanţi cu
atribuţii de control din aparatul propriu al
Inspectoratului de Stat în Construcţii I.S.C., pot efectua verificări prin sondaj
pentru lucrările realizate la obiectivele de
investiţii derulate prin program.
(3)
Reprezentanţii
Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, precum şi reprezentanţii consiliilor
judeţene, după caz, pot participa în
comisiile de recepţie, în calitate de invitaţi.
(Ordonanta urgenta 103/2013 )

17.

Art. 14 - (1) Începând cu data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă se preiau în cadrul programului
toate obiectivele de investiţii în continuare,
care au fost finanţate de la bugetul de stat
în baza prevederilor:

Nemodificat

(Ordonanta urgenta 103/2013 )

a) Hotărârii Guvernului nr. 577/1997
pentru aprobarea Programului privind
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea
drumurilor de interes judeţean şi de interes
local, alimentarea cu apă, canalizarea şi
epurarea apelor uzate la sate, precum şi în
unităţile administrativ-teritoriale cu resurse
turistice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006
privind
instituirea
Programului
de
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze
sportive din spaţiul rural, aprobată cu
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modificări şi completări prin Legea nr.
71/2007, cu modificările ulterioare;
c)
Ordonanţei
Guvernului
nr.
40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea
programelor multianuale prioritare de
mediu şi gospodărire a apelor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.
31/2007, cu modificările ulterioare pentru
programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c).
(2) Obiectivele de investiţii noi,
definite conform art. 2 lit. a) şi cuprinse în
programele prevăzute la alin. (1), se pot
finanţa
cu
respectarea
prevederilor
programului.
(3) În cadrul programului pot fi
incluse şi obiective de investiţii în
continuare care au fost finanţate de la
bugetul de stat, bugetul local sau din alte
surse de finanţare, prin alte programe
derulate de instituţii ale administraţiei
publice
centrale/locale,
cu
condiţia
încadrării în domeniile specifice prevăzute
la art. 7.
(Ordonanta urgenta 103/2013 )

18.

Art. 15 - Se autorizează Ministerul
Finanţelor Publice să introducă modificările
bugetare în bugetul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.
19.
Art. 16 - În termen de 30 de zile de
la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, se aprobă normele
metodologice de aplicare a programului,
prin
ordin
al
ministrului
dezvoltării
regionale şi administraţiei publice, care se
publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Nemodificat

Nemodificat
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20.

Art. 17 - La data intrării în vigoare a
normelor metodologice de aplicare a
programului, se abrogă:
a)Hotărârea Guvernului nr. 577/1997
pentru aprobarea Programului privind
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea
drumurilor de interes judeţean şi de interes
local, alimentarea cu apă, canalizarea şi
epurarea apelor uzate la sate, precum şi în
unităţile administrativ-teritoriale cu resurse
turistice, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie
1999, cu modificările şi completările
ulterioare;
b)Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind
instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii şi a unor baze sportive din
spaţiul rural, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 78 din 27
ianuarie 2006, cu modificările ulterioare,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 71/2007,
c)Art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa
Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea
şi finanţarea programelor multianuale
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 707 din 17 august 2006,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea
nr.
61/2007,
cu
modificările
ulterioare;
d)Hotărârea Guvernului nr. 530/2010
pentru aprobarea Programului "Reabilitare
şi modernizare - 10.000 km drumuri de
interes judeţean şi drumuri de interes
local", implementat de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, în

Nemodificat
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perioada 2010-2013, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 15
iunie 2010.
21.

Art.II. - În termen de 30
de
zile
de
la
publicarea
prezentei legi, Ordonanța de
urgență
a
Guvernului
nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului
național
de
dezvoltare locală, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.230 din 22 aprilie
2013,
cu
modificările
și
completările ulterioare, se va
republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare."
(Autor: Comisia pentru
administrație publică și
amenajarea teritoriului)
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AMENDAMENTE RESPINSE
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au respins următoarele amendamente:
Nr.
crt.
0
1.

Text OUG nr.28/2013
1

Art. 2 - În sensul prezentei
ordonanţe de urgenţă termenii şi
expresiile
de
mai
jos
au
următoarele semnificaţii:
a) obiective de investiţii noi
reprezintă obiectivele de investiţii
pentru care nu au fost încheiate
contracte/convenţii de finanţare;
(Ordonanta urgenta 103/2013 )

b) obiective de investiţii în
continuare reprezintă obiectivele
de investiţii pentru care au fost
alocate fonduri de la bugetul de
stat, bugetul local sau din alte
surse legal constituite şi/sau au
fost încheiate contracte/convenţii
de finanţare, contracte de lucrări
pentru
investiţiile
aflate
în
derulare în cadrul programelor de
investiţii preluate în program sau
în alte programe locale ori
guvernamentale.
(Ordonanta urgenta 103/2013 )

Motivarea amendamentului
Text amendament propus
(autorul amendamentului)
2
3
1. La articolul 2, lit. a) şi b) a) argumente pentru
se modifică şi vor avea următorul susținere
cuprins:
Pentru implementarea acestor
dezvoltare
din
proiecte de
Art. 2 - În sensul prezentei spaţiul rural şi urban este
ordonanţe de urgenţă termenii şi necesară crearea unui cadru
expresiile de mai jos se definesc, după legal coerent şi cuprinzător
pentru toate situaţiile ce pot fi
cum urmează:
a) obiective de investiţii noi – întâlnite în plan local. De aceea
obiectivele care nu au fost incluse propunem ca Programul să
în nici unul din programele
de cuprindă şi obiectivele pentru
investiţii preluate în prezentul care nu au fost alocate fonduri
de la bugetul de stat şi/sau nu
program.
au
fost
încheiate
b) obiective de investiţii în contracte/convenţii de finanţare.
continuare – obiectivele de investiţii
pentru care au fost alocate fonduri de b) argumente pentru
la bugetul de stat şi/sau au fost respingere
încheiate
contracte/convenţii
de Amendamentele propuse nu se
finanţare,
contracte
de
lucrări, mai justifică întrucât prin OUG
precum şi obiectivele incluse în cel nr. 103/2013, aprobată prin
puţin unul din programele de Legea nr. 183/2014 definițiile
investiţii preluate prin prezentul obiectivelor de investiții au fost
program, chiar dacă nu au fost modificate fiind acoperite toate
alocate fonduri de la bugetul de situațiile care pot fi întâlnite, în
stat şi/sau nu au fost încheiate sensul că pot fi preluate în
contracte/convenţii de finanţare.
Program
ca
obiective
de

Camera
Decizională
4
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Deputaților
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(Autori: Deputaţi PNL – Dan Ştefan
MOTREANU, Victor Paul DOBRE, Vasile
HORGA)

2.

investiții
în
continuare
și
obiective de investiții care au
fost finanțate de la bugetul local
sau
din
alte
surse
legal
constituite, prin alte programe
derulate
de
instituţii
ale
administraţiei
publice
centrale/locale.
Camera
Deputaților

2. Articolul 6 se modifică și va
avea următorul cuprins:
Art. 6 - Obiectivele de
investiţii din cadrul programului
se realizează pe terenuri şi/sau
construcţii, după caz, aflate în
proprietate publică sau privată a
unităţilor administrativ-teritoriale
sau în administrarea acestora,
cu respectarea prevederilor legale
în vigoare.
(Ordonanta urgenta 69/2014 )

Art. 6 - Obiectivele de investiţii
din cadrul Programului se realizează
pe terenuri şi/sau construcţii, după
caz, aflate în proprietate publică sau
privată a unităţilor administrativteritoriale, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
(2) Prin excepție de la
prevederile alin.(1), în condițiile
existenței cofinanțării investițiilor,
obiectivele de investiții realizate
potrivit art.7 alin.(1) lit. m) pot
viza și alte tipuri de proprietate.
(Autor: dep. Cseke Attila Grup parlamentar al UDMR)

a) argumente pentru
susținere
În
vederea
corelării
cu
prevederile art.7 alin.(1) lit.m).
b) argumente pentru
respingere

În conformitate cu legislatia in
vigoare autoritatea competenta la
nivel
central
cu
această
problematică
este
Ministerul
Culturii, care are ca una din
misiunile sale principale protejarea
patrimoniului
cultural
național,
(inclusiv patrimoniul construit) prin
programe
si
masuri
specifice
privind evaluarea, restaurarea si
conservarea, respectiv punerea lor
in valoare si reinsertia in viata
comunitatii.
Conform
H.G.
nr.593/2011
Institutul National al Patrimoniului
elaboreaza,
potrivit
strategiei
Ministerului Culturii, si supune spre
aprobare
acestuia
Programul
National
de
Restaurarea
a
Monumentelor Istorice PNRMI si
asigura atribuirea contractelor de
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proiectare si executie e lucrarilor de
restaurare, conservare, protectie si
punere in valoare a obiectivelor
cuprinse in acesta.
Astfel, adoptarea amendamentului
propus, Programul National de
Dezvolatre locala, gestionat de
MDRAP
ar
insemna
dublarea
programului gestionat de Minsiterul
CUlturii prin Institutul National al
Patrimoniu.
Dorim insa sa pricizam ca pentru
categoriile de investitii care se
inscriu
in
prevederile
OUG
nr.28/2013
pentru
aprobarea
Programului national de dezvoltare
locala si care sunt clasate ca
monumente
istorice,
MDRAP
finanteaza deja astfel de investitii,
fara insa a conditiona amplasarea
lor in centrul istoric al localitatii.
De
asemenea,
precizam
ca
reabilitarea/modernizarea
cladirilor-monumente
istorice
situate in zona centrala a localitatii
este o operatiune extrem de
complexă
ce
necesita
alocatii
bugetare foarte mari, atat datorita
sistemului specific de proiectare
executie
de
catre
operatorii
economici atestai conform legii dar
mai ales datorita
operatiunilor
tehnice de restaurare-reabilitare.
Intrucat
nevoile
comunitatilor
locale pe aceasta problematica sunt
extreme de mari iar resursele de la
bugetul de stat sunt limitate, de
asemenea datorita faptului ca
foarte multe cladiri monument
istoric din centrele istorice sunt in
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proprietate privată, iar reabilitarea
acestora
intra
sub
incidenta
ajutorului de stat, consideram ca in
prezent
nu
este
oportuna
includerea lor pe o axa specifica în
PNDL.

3.

3. La articolul 7, alineatul
(1), după litera l) se introduce o
nouă literă, lit.m), cu următorul
cuprins:
_____________________
m)
reabilitarea/
modernizarea
clădirilor
monumente istorice situate în
zona centrală a localităților.
(Autor: dep. Cseke Attila Grup parlamentar al UDMR)

a) argumente pentru
susținere

În numeroase localități din țara
noastră există clădiri/imobile cu
statutul de monument istoric,
clădiri ce nu se pot reabilita din
lipsă
de
fonduri.
Modificarea
propusă
survine
tocmai
din
necesitatea
de a crea un nou
program
național
coerent
de
reabilitare
a
acestor
clădiri.
Programul propus urmează a se
realiza prin cofinanțare de la
bugetul de stat, din bugetele locale
ale
unităților
administrativteritoriale și după caz, surse ale
proprietarilor de imobile.
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b) argumente pentru
respingere

În conformitate cu legislatia in
vigoare autoritatea competenta la
nivel
central
cu
această
problematică
este
Ministerul
Culturii, care are ca una din
misiunile sale principale protejarea
patrimoniului
cultural
național,
(inclusiv patrimoniul construit) prin
programe
si
masuri
specifice
privind evaluarea, restaurarea si
conservarea, respectiv punerea lor
in valoare si reinsertia in viata
comunitatii.
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Conform
H.G.
nr.593/2011
Institutul National al Patrimoniului
elaboreaza,
potrivit
strategiei
Ministerului Culturii, si supune spre
aprobare
acestuia
Programul
National
de
Restaurarea
a
Monumentelor Istorice PNRMI si
asigura atribuirea contractelor de
proiectare si executie e lucrarilor de
restaurare, conservare, protectie si
punere in valoare a obiectivelor
cuprinse in acesta.
Astfel, adoptarea amendamentului
propus, Programul National de
Dezvolatre locala, gestionat de
MDRAP
ar
insemna
dublarea
programului gestionat de Minsiterul
CUlturii prin Institutul National al
Patrimoniu.
Dorim insa sa pricizam ca pentru
categoriile de investitii care se
inscriu
in
prevederile
OUG
nr.28/2013
pentru
aprobarea
Programului national de dezvoltare
locala si care sunt clasate ca
monumente
istorice,
MDRAP
finanteaza deja astfel de investitii,
fara insa a conditiona amplasarea
lor in centrul istoric al localitatii.
De
asemenea,
precizam
ca
reabilitarea/modernizarea
cladirilor-monumente
istorice
situate in zona centrala a localitatii
este o operatiune extrem de
complexă
ce
necesita
alocatii
bugetare foarte mari, atat datorita
sistemului specific de proiectare
executie
de
catre
operatorii
economici atestai conform legii dar
mai ales datorita
operatiunilor
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tehnice de restaurare-reabilitare.
Intrucat
nevoile
comunitatilor
locale pe aceasta problematica sunt
extreme de mari iar resursele de la
bugetul de stat sunt limitate, de
asemenea datorita faptului ca
foarte multe cladiri monument
istoric din centrele istorice sunt in
proprietate privată, iar reabilitarea
acestora
intra
sub
incidenta
ajutorului de stat, consideram ca in
prezent
nu
este
oportuna
includerea lor pe o axa specifica în
PNDL.

4.
(1) În limita
Art. 9 fondurilor aprobate anual prin
legea bugetului de stat, Ministerul
Dezvoltării
Regionale
şi
Administraţiei Publice comunică
consiliilor
judeţene
bugetul
previzionat
pentru
fundamentarea propunerilor de
finanţare
a
obiectivelor
de
investiţii, pentru anul în curs,
calculat
ca
diferenţă
dintre
creditele bugetare aprobate şi
neangajate şi reţinerea prevăzută
la art. 21 alin. (5) din Legea nr.
privind
finanţele
500/2002
publice,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.
(Ordonanta urgenta 103/2013 )

...........................................

4. Articolul 9 se modifică și a) argumente pentru
va avea următorul cuprins:
susținere
Alocarea sumelor pe judeţe se
Art. 9 - (1) În limita fondurilor aprobă în limita fondurilor
aprobate anual prin legea bugetului de aprobate de la bugetul de stat.
stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi În
funcţie
de
necesităţile
Administraţiei Publice şi Ministerul financiare, dar şi de proiecţiile
Finanțelor Publice, întocmesc şi bugetare
multianuale,
este
aprobă prin hotărâre de guvern, important
ca
repartizarea
repartizarea
sumelor
pentru sumelor pentru PNDL să se facă
program, pe judeţe, pe fiecare prin prin hotărâre de guvern,
subprogram
şi
pe
domenii pentru o mai buna coordonare a
specifice.
Programului.
(Autori: Deputaţi PNL – Dan Ştefan
MOTREANU, Victor Paul DOBRE, Vasile
HORGA)
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b) argumente pentru
respingere
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice este
organul
de
specialitate
al
administraţiei publice centrale
ce
exercită,
ca
atribuţie
principală
coeziunea
şi
dezvoltare teritorială naţională,
regională
şi
locală
prin
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promovarea
unor
programe
naţionale care să finanţeze
activităţi şi acţiuni necesare
asigurării dezvoltării durabile,
echilibrate a teritoriului naţional,
întărirea coeziunii economice,
sociale şi teritoriale, protejarea
şi
promovarea
patrimoniului
naţional, precum şi creşterea
calităţii
locuirii
în
cadrul
aşezărilor umane
Una
dintre
funcțiile
ministerului
este
de
implementare a programelor
finanţate
din
fonduri
comunitare, naţionale, precum
şi
din
alte
surse
legal
constituite.
In
considerarea
celor de mai sus apreciem că nu
este de competența Ministerului
Finanțelor Publice să repartizeze
sumele în cadrul Programului
Național de Dezvoltare Locală.
Deasemenea
în
realizarea
funcţiilor
sale,
Ministerul
Dezvoltării
Regionale
şi
Administraţiei
Publice
funcţia de
îndeplineşte
planificare strategică in ceea ce
priveste politica de dezvoltare
teritorială, în conformitate cu
obiectivele strategice privind
coeziunea teritorială. Totodată
elaborează
şi
monitorizează
strategii
şi
programe
de
dezvoltare
a
infrastructurii
unităţilor
administrativ-
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teritoriale, cu finanţare internă
şi/sau externă.
(4) În termen de 15 zile
de la comunicarea bugetului
previzionat, consiliile judeţene,
după
consultarea
autorităţilor
administraţiei
publice
locale,
transmit Ministerului Dezvoltării
Regionale
şi
Administraţiei
Publice propunerile de finanţare,
detaliate pe obiective de investiţii
în continuare şi obiective de
investiţii noi, pentru anul în curs,
pe baza criteriilor de prioritizare.
(Ordonanta urgenta 103/2013 )

(4) În termen de 30 de zile
de la data comunicării, consiliile
judeţene fac propuneri pentru
obiective
de
investiţii
în
continuare şi obiective de investiţii
noi,
pe
baza
criteriilor
de
prioritizare stabilite prin hotărâre
a consiliului judeţean.
(Autori: Deputaţi PNL – Dan Ştefan
MOTREANU, Victor Paul DOBRE, Vasile
HORGA)

a) argumente pentru
susținere
În acest fel se poate evalua
mult
mai
bine
aplicarea
criteriilor de prioritizare la nivel
judeţean prin consiliile judeţene,
iar
distribuirea
resurselor
financiare
s-ar
face
cu
respectarea unui echilibru şi a
principiului
sustenabilităţii.
Totodată, se întăreşte rolul
Consiliului Judeţean ca principal
actor al autonomiei locale, în
stabilirea
obiectivelor
de
investiţii cuprinse în Program şi
se
respectă
rolul
CJ
ca
autoritate de coordonare a
activităţii consiliilor comunale,
şi
municipale,
orăşeneşti
conform
prevederilor
Legii
215/2001.

(4) În termen de 15 zile de la
comunicarea bugetului previzionat,
consiliile judeţene, după consultarea
autorităţilor
administraţiei
publice
locale, transmit Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice
hotărârea
cu
propunerile
de
finanţare, detaliate pe obiective de
investiţii în continuare şi obiective de
investiţii noi, pentru anul în curs, pe b) argumente pentru
respingere
baza criteriilor de prioritizare.
Criteriile de prioritizare sunt
aprobate prin OMDRAP nr.
(Autor: Deputat PNL - Ioan OLTEAN)
1851/2013, cu modificările și
completările ulterioare, publicat
in Monitorul Oficial și aplicabile
la nivelul întregii țări. Apreciem
că, toate criteriile de prioritizare
trebuie să aibă caracter de
generalitate, pentru a evita
eventuale
discriminări
sau
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aprecieri subiective în situația în
care ar fi stabilite la nivel
județean.
5.
Art. 10 - În termen de 30
de zile de la data emiterii
ordinului prevăzut la art. 9 alin.
(6) se încheie contracte anuale de
finanţare
între
Ministerul
Dezvoltării
Regionale
şi
Administraţiei
Publice
şi
beneficiari,
cu
respectarea
prevederilor Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu
modificările
şi
completările
ulterioare.

5. Articolul 10 se modifică şi a) argumente pentru
va avea următorul cuprins:
susținere
În spiritul dezvoltării autonomiei
locale,
Consiliile
Judeţene
Art.10. - In termen de 30 de
trebuie să devină principalul
zile de la data emiterii ordinului
actor
în
coordonarea
prevazut la art.9 alin.(6) se incheie
Programului, fapt ce determină
contracte anuale de finantare intre
ca relaţia contractuală directă să
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
fie cea a Consiliului Judeţean cu
Administraţiei Publice şi Consiliile
beneficiarii Programului şi nu
Judeţene pe de o parte şi Consiliile
cea a MDRAP-ului. Acesta este
Judeţene şi beneficiari pe de altă
un organism de sinteză care nu
parte, cu respectarea prevederilor
se poate substitui şi nici
Legii nr. 273/2006 privind finantele
interpune în relaţia Consiliului
publice locale, cu modificarile si
Judetean cu instituţiile locale
completarile ulterioare.
judeţene aflate în coordonarea
(Autori: Deputaţi PNL – Dan Ştefan
sa.
MDRAP
va
încheia
MOTREANU, Victor Paul DOBRE, Vasile contractele de finanţare doar cu
HORGA)
Consiliile Judeţene pentru toate
obiectivele de investiţii cuprinse
în Program centralizat la nivel
de judeţ.
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b) argumente pentru
respingere
Potrivit
prevederilor
Legii
administraţiei
publice
locale
nr.215/2001, nu există relații
de subordonare între consiliile
județene și consiliile locale ci
doar de coordonare.
Astfel pentru a se respecta
principiul
autonomiei
locale,
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care
reprezintă
dreptul
şi
capacitatea
efectivă
a
autorităţilor
administraţiei
publice locale de a soluţiona şi
de a gestiona, în numele şi în
interesul colectivităţilor locale
pe care le reprezintă, treburile
publice,
în
condiţiile
legii,
MDRAP incheie contracte de
finanțare direct cu beneficiarii.
6.
Art. 12 - (1) Ministerul
Dezvoltării
Regionale
şi
Administraţiei Publice transferă
beneficiarilor,
la
solicitarea
acestora, sumele alocate conform
contractelor
de
finanţare
prevăzute la art. 10.

(2) În situaţiile în care
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice nu şi-a
onorat
în
anii
precedenţi
obligaţiile de plată prevăzute în
contractele de finanţare, din lipsa
creditelor bugetare, iar plata
lucrărilor a fost asigurată din
bugetele locale, se pot transfera
în anul curent şi sumele aferente

6. Articolul 12 se modifică şi a) argumente pentru
susținere
va avea următorul cuprins:
Ţinând cont că aceste programe
subprograme
implică
şi
Art.12. - (1)
In vederea şi
consiliilor
decontarii fondurilor alocate de la responsabilitatea
bugetul
de
stat,
beneficiarii, judeţene, este normal ca aceste
transmit solicitarile de fonduri sume să fie centralizate mai
consiliilor judetene, care, dupa întâi la nivel judeţean unde să
verificarea
documentatiilor se ţină şi o evidenţă judeţeană
specifice, le avizeaza si le transmit pe programe şi subprograme,
pentru
ca
altfel
in mod centralizat Ministerului localităţi,
Dezvoltării
Regionale
şi consiliile judeţene ar stabili doar
Administraţiei Publice, pe domenii investiţiile fără să cunoască şi
specifice fiecarui subprogram, in cuantumul sumelor alocate pe
limita
contractelor
anuale
de programe şi localităţi.
finantare prevazute la art.10.
(2) Ministerul Dezvoltării b) argumente pentru
Regionale şi Administraţiei Publice respingere
virează consiliilor judeţene, prin Amendamentele propuse nu se
ordin de plată, sumele necesare mai justifică întrucât prin OUG
pentru
realizarea
lucrărilor nr. 30/2014, aprobată prin
nr.
26/2015
s-a
aferente obiectivelor de investiţii Legea
pe domenii specifice din cadrul reglementat ca beneficiarii să
fiecărui subprogram, în limita transmită solicitările de fonduri
contractelor anuale de finanţare direct la MDRAP.
prevăzute la art.10.
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cheltuielilor
efectuate
decontate de beneficiari.

şi

(Ordonanta urgenta 92/2014 )

7.

Art. 14 - (1) Începând cu
data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă se preiau în
cadrul
programului
toate
obiectivele
de
investiţii
în
continuare, care au fost finanţate
de la bugetul de stat în baza
prevederilor:
(Ordonanta urgenta 103/2013

(Autori: Deputaţi PNL – Dan Ştefan
MOTREANU, Victor Paul DOBRE, Vasile
HORGA)
7. La articolul 14, alineatul
(1),
partea
introductivă
se
modifică și va avea următorul
cuprins:
Art. 14. – (1) Începând cu data
intrării
în
vigoare
a
prezentei
ordonanţe de urgenţă se preiau în
program toate obiectivele de investiţii
aprobate în baza prevederilor:
(Autori: Deputaţi PNL – Dan Ştefan
MOTREANU, Victor Paul DOBRE, Vasile
HORGA)

a) argumente pentru
susținere
Pentru a fi cu prinse în Program
toate obiectivele de investiţii
aprobate.
b) argumente pentru
respingere
Amendamentele propuse nu se
mai justifică întrucât prin OUG
nr. 103/2013, aprobată prin
Legea nr. 183/2014 partea
dispozitivă a art. 14 a fost
modificată, în sensul că se
preiau în cadrul programului
toate obiectivele de investiţii în
continuare nu doar cele aflate în
execuție.
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