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A V I Z 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în 

procedură de urgență , prin adresa nr. PLx. 639 din 20 octombrie 2020, cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 

Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului au examinat 

proiectul de Lege sus menţionat în şedinţa din 9 februarie 2021. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege cu un amendament admis prevăzut în anexa la prezentul aviz. 
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ANEXA 

AMENDAMENT ADMIS 

Nr. 
Crt. 

OUG nr. 128/2020 Text adoptat de Senat Amendament /autor Motivare 

1.  Art.2. - (1) 
 e) proiecte de infrastructura de 
apa-canalizare ai caror beneficiari finali 
sunt operatorii de apa si canalizare pentru 
extinderea, modemizarea, reabilitarea 
re^elelor de apa si canalizare existente, 
inclusiv pentru aglomerarile pentru care 
numarul de gospodarii este sub 2.000 
pentru racordarea la reteaua de canalizare 
cu conditia sa accepte solutia tehnica de 
racordare prevazuta de legislatia in 
vigoare pentru aglomerari sub 2.000 de 
gospodarii, In limita valorii de maxim 
250.000 mii lei. Ministerul Fondurilor 
Europene incheie contracte de finantare 
pe baza de apel de proiecte dupa 
principiul primul venit-primul servit, cu 
prag minim de calitate stabilit prin ghidul 
solicitantului aprobat conform legii, in 
functie de valoarea estimata a proiectului 
de investitii publice dar nu mai mult de 
3% din valoarea estimata a acestora; 

 

_______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La articolul 2, după litera e) se 
introduce o nouă literă, lit.e1), cu 
următorul cuprins:  

e1) proiecte de infrastructură de 
racordare a populaţiei şi clienţilor 
noncasnici la sistemul inteligent de 
distribuţie a gazelor naturale; 
 
Autor: Comisia pentru administrație 
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