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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea și  completarea unor acte normative 

din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene   
 PL-x nr. 49/2016 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a 
fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2015 pentru 
modificarea și  completarea unor acte normative din domeniul gestionării 
financiare a fondurilor europene  - PL-x nr. 49/2016. 
  
 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 23 februarie 2016. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1294 din 10.12.2015, 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 8 martie  2016. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege se 
referă la gestionarea fondurilor Uniunii Europene. 
 
 În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat 
următoarele: 

 Actul normativ cuprinde prevederi de natură financiară aferente mecanismelor 
de plată pentru proiectele finanțate din fondurile europene, dintre care cele 
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privind plata cererilor de rambursare și de lichidare până la 31 decembrie 2015 
au produs deja efecte  juridice și faptice; 

 Actul normativ prevede  atât pentru situația de urgență apărută la finalul anului 
2015 ca urmare a prevederilor Regulamentelor europene conform cărora 
ultima plată ce conferă dreptul la rambursare din Fondurile Uniunii pentru 
programele finanțate în exercițiul de programare 2007-2013 trebuie executată 
până la 31.12.2015, cât și pentru următorul exercițiu de programare 2014-2020 
în ce privește menținerea plafonului de 6 miliarde lei instituit prin actul 
normativ supus dezbaterii, prin creștere de la valoarea limită anterioară de 5 
miliarde lei; această prevedere pentru viitorul exercițiu financiar ar putea fi 
justificată, dacă prezintă o valoare adăugată pentru fluxul financiar aferent; 

 Titlul legii este atât de general încât face foarte dificilă identificarea sa 
ulterioară în cadrul legilor aplicabile gestionării fondurilor europene și chiar 
pentru interogarea bazelor de date legislative. Comisia pentru afaceri europene 
recomandă ca pe viitor astfel de proiecte legislative să poarte titluri mai 
sugestive, referitoare la obiectul concret al reglementării. 

  
 Comisia pentru afaceri europene avizează favorabil propunerea 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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