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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care 
va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.97/2022 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, transmis cu adresa nr. P.L.x.522/2022 din 26 septembrie 2022, înregistrat 
la comisie sub nr.4c-3/553 din 27 septembrie 2022.         
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.745/28.06.2022, avizează favorabil proiectul 
de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri.   
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 21 septembrie 2022.       
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea unor noi prevederi 
pentru asigurarea cadrului legal aplicabil perioadei de programare 2021-2027, 
respectiv corelarea perioadelor de programare şi a programelor operaţionale 2014-
2020/2021-2027, fiind întărit şi cadrul legal de reglementare a situaţiilor de conflict 
de interese, inclusiv din perspectiva articolului 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii.  

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 15 noiembrie 
2022. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sándor BENDE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Alexandra Zorilă 


