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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării 

publice naţionale, pentru obiectivul "cooperare teritorială europeană" în perioada 2014-
2020 

 
PL-x nr. 686/2015 

 
 

 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 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării 
publice naţionale, pentru obiectivul "cooperare teritorială europeană" în perioada 2014-
2020 - PL-x nr. 686/2015 
  
 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, cu 
amendamente, în şedinţa din 12 octombrie 2015. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 895 din 20.08.2015, a avizat favorabil proiectul de 
Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.  
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  28 octombrie  2015. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege se referă la 
programe finanţate de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare şi prin Instrumentul European de Vecinătate. 
 
 Actul normativ realizează cadrul juridic administrativ de aplicare pe plan național a 
programelor europene menţionate. 
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În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat următoarele: 
− Actul normativ prezintă un nivel de detaliu foarte ridicat, ceea ce facilitează aplicarea sa, 

dar va necesita un act normativ de același nivel dacă vor fi necesare modificări în cursul aplicării. 
− Pentru unele drepturi și obligații st abilite prin propunere ar fi fost suficient un nivel 

inferior legii sau prevederi contractuale. Spre exemplu, obligaţia de a "îndosaria şi păstra în bune 
condiţii" documentele, prevăzută la art. 26, şi-ar fi găsit locul mai curând într-un ordin de 
ministru, deoarece opozabilitatea erga omnes dobândită prin prevederea la nivel de lege s-ar fi 
realizat prin natura lucrurilor dacă ar fi fost prevăzută prin ordin de ministru sau chiar prin 
contract.  

− O serie de definiţii se regăsesc mutatis mutandi şi în alte legi, motiv pentru care ar fi 
recomandabil pe viitor să fie elaborată o normă unică de definire spre care să se facă trimiteri de 
câte ori este cazul, aşa cum de altfel în mod eficient se procedează şi în actul în speţă,  la art. 2 ce 
face trimitere la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012.  

− Având în vedere că oricum fondurile publice sunt gestionate prin trezoreria statului, 
menţionarea sa explicită în textul propunerii apare ca redundantă, în lipsa unei motivări.    
 
 În consens cu Consiliul Legislativ, Comisia pentru afaceri europene reamintește faptul că 
respectarea întocmai a normelor de tehnică legislativă conduc la o mai mare claritate şi coerenţa 
textului şi din acest motiv recomandă comasarea capitolelor ce au doar câte un singur articol, în 
cursul dezbaterii pe fond, în modul în care se va considera potrivit. Prin această comasare textul ar 
câştiga în claritate. 
 
 Comisia pentru afaceri europene avizează favorabil proiectul de lege, cu recomandarea de 
a fi avute în vedere constatările sale la dezbaterea în comisia parlamentară sesizată pe fond. 

 
 Comisia pentru afaceri europene admite necesitatea și oportunitatea reglementării. 
 
 Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la 
dezbateri  12  deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
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