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COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ,  
REFORMĂ ȘI PRIVATIZARE 

DOMNULUI PREȘEDINTE  NECULAI COSTEL DUNAVA 
 

COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI 
DOMNULUI PREȘEDINTE BOGDAN-IULIAN HUȚUCĂ 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
DOAMNEI PREȘEDINTE SIMONA BUCURA-OPRESCU 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea 
preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile, transmis cu adresa nr. PLx 349/2022. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 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. 
 

VICEPREŞEDINTE, 

ILIE TOMA 

 

 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor 
generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și ale art. 117 alin. (3) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru politică economică, 

reformă și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate pentru dezbaterea 

pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a 

valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile, transmis cu adresa nr. PLx 349/2022 din data de 14.06.2022. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 513 din 09.05.2022, avizează favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

ședința din 07.06.2022. 

 Ordonanța de urgență supusă adoptării are ca obiect reglementarea unor 

măsuri pentru ajustarea preţurilor necesare actualizării costurilor investiţiei în 

contractele de achiziţie publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum şi 

în alte categorii de contracte, respectiv ajustarea devizelor generale de investiţii în 



3 
 

cadrul contractelor finanţate care au asigurate sursele financiare, parţial sau 

integral, din fonduri externe nerambursabile. Totodată, prin proiect se 

reglementează metodologia de ajustare a preţurilor în vederea restabilirii 

echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziţie publică/contractelor 

sectoriale/acordurilor-cadru, precum şi a altor categorii de contracte. Costurile 

investiţiilor pentru proiectele de infrastructură publică, respectiv devizele generate 

de investiţii pentru proiectele a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru 

cele a căror proceduri de atribuire sunt reluate se pot actualiza cu indicii de cost în 

construcţii total, utilizând ca an de referinţă, anul 2022. 

 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege 

în ședința din 27.06.2022.  

 La lucrările comisiei au participat deputaţi conform listei de prezenţă. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

industrii și servicii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2022 privind 

ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile în forma adoptată de Senat. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 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. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 

ILIE TOMA 

 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu 


