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din fonduri europene a proiectelor şi obiectivelor de investiţii eligibile  

 PL-x nr. 149/2016 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu propunerea legislativă privind obligativitatea şi prioritizarea finanţării  din 
fonduri europene a proiectelor şi obiectivelor de investiţii eligibile - PL-x nr. 
149/2016, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și respins 
propunerea legislativă (L43/2016), în şedinţa din 4 aprilie 2016. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1258 din 27.11.2015, a avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu observaţia generală privind necesitatea de a se evidenţia 
elementele de noutate, impactul asupra sistemului juridic şi măsurile de implementare, 
precum şi cu o serie de 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 10 mai 2016. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât propunerea legislativă 
are ca obiect managementul fondurilor europene. 
 
 In urma analizei, Comisia pentru afaceri europene a constatat că verificarea 
eligibilităţii proiectelor se poate realiza exclusiv la depunerea cererii de finanţare şi că 
finanţarea din fonduri europene este competitivă (conform punctului de vedere 
negativ transmis de Guvern), aspecte ce lipsesc de eficienţă prevederile propuse 
privind obligativitatea şi prioritizarea.  
 

Comisia pentru afaceri europene achiesează la observaţiile cu caracter general 
ale Consililui legislativ. 

 
Ca urmare, Comisia pentru afaceri europene avizează negativ propunerea 

legislativă. 
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 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, respingerea iniţiativei legislative. 
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