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AVIZ
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.
12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 64/3009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență
PL-x nr. 251 /2015
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri
europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea și
completarea Ordonan
ței de Urgență a G uvernului nr. 64/3009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale
și utilizarea acestora
pentru obiectivul Convergență, PL-x nr. 251 /2015.
Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de
lege se referă la managementului Programului Opera
țional Dezvoltarea
Capacității Administrative și la Programul Operațional Regional.
Astfel, propunerea dispune în principal următoarele:
a) extinderea mecanismului de decontare prin cereri de plată la
beneficiari în parteneriat între autorități publice locale și unități de
învățământ, POR, precum și la POSDCA și POSDRU.
b) asigurarea plății salariilor personalului de la AM-POS Mediu și AM -POS
Transport, preluate de Ministerul Fondurilor Europene.
Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României,
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și adoptat
proiectul de lege în şedinţa din 11 martie 2015.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 103 din 29.01.2015, a avizat
favorabil proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii
legislative. Consiliul Legislativ a mai semnalat ca prevederea de la pct. 33 al
actului avizat încalcă prevederile art. 64 al Legii24/2000, republicată cu
modificările și completările ulterioare și a menționat că din rațiuni de tehnică
legislativă este necesară trimiterea explicită la prevederile ce se abrogă.
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Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa sa din 24 martie
2015.
Comisia pentru afaceri europene constată că măsurile prevăzute în
propunere vizează în principal extinderea, uniformizarea
și detalierea unor
mecanisme de rambursareși de plată ce s -au dovedit eficienteși
- ca
urmare, consideră propunerea ca necesară și oportună.

*

*

*

În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege, fără
amendamente.
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