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COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

              Bucureşti, 17.06.2022        

              PLx 299/2022 

AVIZ 

asupra Proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.55/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind 

unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din 
perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente 
perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării 

strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027 

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.55/2022 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea 
implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, 
finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum 
şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de 
programare 2021-2027, trimis cu adresa nr. PLx. 299 din 25 mai 2022, înregistrat cu nr. 4c-
13/461/2022.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 23 
mai 2022. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut 
proiectul de lege în şedinţa din 17 iunie 2022. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive și 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 
de lege, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul Permanent.  

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
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