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 Bucureşti, nr. 4c-2/1253

8.11.2022

PLx 640/2020

  
RAPORT PRELIMINAR 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a 
localităţilor urbane şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi art.117, alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 
au fost sesizate, prin adresa nr. PLx.640 din 20 octombrie 2020, spre dezbatere pe fond, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a 
Guvernului nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a 
localităţilor urbane şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
 Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92, 
alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 14 octombrie 2020, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art. 
115 alin.(5) din Constituția României, republicată.  

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ, Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, Comisiei pentru 
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agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic, Comisiei pentru învăţământ, Comisiei pentru industrii şi servicii.  

Proiectul de Lege supus dezbaterii, are ca obiect de reglementare stabilirea unor 
măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din România, 
cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi a unor măsuri temporare de 
sprijin ale acestora.  

Proiectul propune reglementarea raporturilor dintre zona urbană şi cea rurală, 
precum şi categoriile de investiţii care pot fi finanţate la nivel urban în baza unor strategii 
de dezvoltare. Majoritatea municipiilor şi oraşelor au adoptat practica elaborării 
Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), valorificând rolul acestor strategii în 
planificarea locală. 
 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege în ședința din data de 8 noiembrie 2022. 

La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de prezenţă. 
La dezbaterea acestui proiect de Lege au participat, în calitate de invitați din  partea 

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene doamna Andreea Anamaria Naggar, 
secretar de stat şi doamna Cornelia Munteanu, şef serviciu. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 
lucrările Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului un raport preliminar de adoptare a 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.156/2020 
privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi 
rurale din România cu finanţare din fonduri externe nerambursabile,cu amendamentele 
admise, prezentate în anexa nr.1. 

Amendamentele respinse se regasesc în anexa nr.2. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 
 
PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 

 
Bogdan - Iulian HUŢUCĂ                                    Iulius – Marian FIRCZAK 
                                                                                         

Şef serviciu,                
Giorgiana Ene      

               
Expert parlamentar,     

Laura Elena Gheorghe                
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Anexa nr. 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text ordonanță Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 
156/2020 cu modificările şi 

completările ulterioare ( text în 
vigoare) 

 
Text Senat 

Text propus de comisie 
 

Motivare 

1.  Titlul legii: 
LEGE  

pentru aprobarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului 
nr.156/2020 privind unele măsuri 
pentru susținerea dezvoltării 
teritoriale a localităților urbane și 
rurale din România cu finanțare 
din fonduri externe 
nerambursabile 

Nemodificat  

2.  Articol unic. - Se  aprobă  
Ordonanța  de  urgență  a  
Guvernului  nr.156  din 3 
septembrie 2020 privind unele 
măsuri pentru susținerea dezvoltării 
teritoriale a localităților urbane și 
rurale din România cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.820 din 7 
septembrie 2020. 
 

Articol unic. - Se  aprobă  
Ordonanța  de  urgență  a  
Guvernului  nr.156  din 3 
septembrie 2020 privind unele 
măsuri pentru susținerea dezvoltării 
teritoriale a localităților urbane și 
rurale din România cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.820 din 7 
septembrie 2020, cu următoarele 
modificări: 

Tehnică legislativă 
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3. Titlul ordonanței: 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind unele măsuri pentru 
susținerea dezvoltării teritoriale a 
localităților urbane și rurale din 
România cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 

 Nemodificat  

4.  
 
 
(10)În cazul în care consiliul 
pentru dezvoltare regională 
Regiunea Bucureşti-Ilfov nu 
adoptă, conform prevederilor art. 
6 alin. (5) din Regulamentul-
cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor pentru 
dezvoltare regională, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.256/2004, în două întâlniri 
succesive hotărârea prevăzută la 
alin. (9), repartizarea fondurilor 
destinate pentru dezvoltare urbană 
în cadrul programului operaţional 
regional se face după cum 
urmează: 
a)40% din fondurile alocate pentru 
dezvoltare urbană se repartizează 
pentru Primăria Generală a 
Municipiului Bucureşti; 
 
b)40% din fondurile alocate 
pentru dezvoltare urbană se 

 1. Alineatul (10) al articolului 6 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
(10) Pentru regiunea Bucureşti-
Ilfov repartizarea fondurilor 
destinate pentru dezvoltare urbană 
în cadrul programului operaţional 
pentru categoriile de intervenții 
prevăzute la Art. 1 alin. (1) se face 
după următoarele reguli: 
 
 
 
 
 
 
a)50% din fondurile alocate pentru 
dezvoltare urbană se repartizează 
pentru Primăria Generală a 
Municipiului Bucureşti și pentru 
primăriile de sector, pe bază de apel 
de proiecte de tip competitiv; 
 
b) Se abrogă 
 

Regiunea Bucuresti Ilfov este 
singura regiune mai dezvoltata din 
România, cu un PIB/locuitor de 
160% din media UE. Cu toate 
acestea, regiunea se confrunta cu 
mari disparitati intra-regionale, 
județul Ilfov contribuind cu doar 
10% din PIB -ul regiuni, cu o rată de 
ocupare cu 30% mai mică față de 
Municipiul București și cu diferențe 
semnificative în ceea ce privește 
numărul de întreprinderi, 
participarea la sistemul educațional 
și accesul la servicii publice. 
Având în vedere obiectivul Fondului 
European de Dezvoltare Regională, 
prevăzut la art. 176 din Tratatul de 
Funcționare al Uniunii Europene, 
respectiv contribuția la corectarea 
principalelor dezechilibre regionale, 
este necesară alocarea resurselor 
financiare 
Având în vedere obiectivul Fondului 
European de Dezvoltare Regională, 
prevăzut la art. 176 din Tratatul de 
Funcționare al Uniunii Europene, 
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repartizează pentru primăriile de 
sector în funcţie de numărul 
populaţiei, cu condiţia corelării 
proiectelor care fac obiectul 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
cu strategia municipiului; 
c)20% din fondurile alocate pentru 
dezvoltare urbană se repartizează 
pentru cele 8 oraşe din judeţul 
Ilfov, pe bază de apel de proiecte de 
tip competitiv. 

 
 
  
 
 
b)50% din fondurile alocate pentru 
dezvoltare urbană se repartizează 
pentru cele 8 orașe din județul Ilfov 
, pe bază de apel de proiecte de tip 
competitiv. 
 
Autor: George-Cristian TUŢĂ, 
deputat PNL 

respectiv contribuția la corectarea 
principalelor dezechilibre regionale, 
este necesară alocarea resurselor 
financiare cu precadere pentru 
reducerea decalajelor intra-
regionale. 
In acest sens, alocarea a 80% din 
sumele destinate dezvoltării urbane 
durabile către Municipiul București 
nu poate contribui la obiectivul 
FEDR, așa cum este acesta 
menționat în Tratat. 

5. Art. 7. 
 
 
 (1)Pentru proiectele de investiţii 
publice cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile din 
perioada 2014-2020 gestionate de 
către unităţile administrativ-
teritoriale de tipul municipii, 
inclusiv sectoarele municipiului 
Bucureşti, oraşe, comune, 
cheltuielile neeligibile se stabilesc 
în sarcina autorităţilor de 
management în procent de 75% din 
valoarea plăţilor efectuate din 
investiţia de bază, aferente 
capitolului 4 «Cheltuieli cu 
investiţia de bază» din devizul 
general, astfel cum acesta este 
prevăzut în Hotărârea Guvernului 

 2. Partea introductivă a 
alineatului (1) al articolului 7 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(1)Pentru proiectele cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile 
din perioada 2014-2020 gestionate 
de către unităţile administrativ-
teritoriale de tipul județe, 
municipii, inclusiv sectoarele 
municipiului București, orașe, 
comune, cheltuielile neeligibile se 
stabilesc în sarcina autorităţilor de 
management în procent de 75% din 
valoarea plăţilor efectuate din 
investiția de bază, aferente Cap. IV 
”Cheltuieli cu investiția de bază” 
din devizul general, astfel cum 
acesta este prevăzut în Hotărârea 
Guvernului nr. 907/2016 privind 

Prin OUG nr.109/2022 privind unele 
măsuri pentru proiectele de 
infrastructură de apă şi apă uzată 
finanţate din fonduri europene şi 
pentru modificarea unor acte 
normative, a fost eliminată trimiterea 
la autoritățile urbane prevăzute la 
art.1, alin.1 din regiunile mai puțin 
dezvoltate, în prezent norma 
aplicându-se astfel unităților 
administrativ-teritoriale de tipul 
municipii, inclusiv sectoarele 
Municipiului București, orașe și 
comune. 
Având în vedere că exista și altă 

categorie de beneficiari din rândul 
unităților teritoriale, respectiv 
județele, pentru respectarea 
principiului tratamentului egal, este 
necesară introducerea și a județelor în 
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nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, dacă 
îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii: 

etapele de leborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, cu 
modificările și completările 
ulterioare, dacă îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii: 
 
Autor: George-Cristian TUŢĂ, 
deputat PNL  
 

categoria unităților administrativ 
teritoriale cărora să le fie aplicabile 
prevederile art.7 din prezentul act 
normativ, cu modificările și 
completările aduse prin OUG 
nr.109/2022. 
 
 
 

 a)nu sunt rezultatul unor fraude sau 
al unor nereguli generate de abateri 
de la prevederile legislaţiei 
europene sau naţionale aplicabile în 
efectuarea cheltuielii; 
b)pot fi considerate cheltuieli 
eligibile potrivit regulamentelor 
europene aplicabile, dar sunt 
încadrate drept cheltuieli neeligibile 
în contractul de finanţare; 
c)sunt necesare proiectului, fiind 
prevăzute în bugetul proiectului 
care face obiectul finanţării din 
fonduri externe nerambursabile 
drept cheltuieli neeligibile, fiind 
reflectate în SMIS. 
(2)Cheltuielile neeligibile prevăzute 
la alin. (1) se suportă din bugetul de 
stat, prin bugetul ordonatorilor 
principali de credite cu rol de 
autorităţi de management, în limita 

 a) nemodificat 
 
 
 
 
b)nemodificat 
 
 
 
 
c) nemodificat  
 
(2) nemodificat 
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creditelor de angajament aprobate 
cu această destinaţie, în cadrul 
titlului din clasificaţia bugetară 
referitor la proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-
2020. 
(3)Se autorizează ordonatorii 
principali de credite cu rol de 
autoritate de management să 
cuprindă în bugetele proprii sumele 
necesare efectuării plăţilor 
prevăzute la alin. (1). 
(4)Sumele aferente cheltuielilor 
prevăzute la alin. (1) se solicită de 
către beneficiari, pe bază de cerere 
de transfer de fonduri, dacă 
îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii: 
a)să fie plătite de beneficiarul 
finanţării din bugetul local aprobat 
conform Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sau din alte surse de 
finanţare legal constituite, înainte 
de solicitarea spre decontare din 
bugetul de stat; 
b)să fie întocmite aceleaşi categorii 
de documente justificative pentru 
decontare de la bugetul de stat cu 
cele întocmite pentru categoriile de 
cheltuieli încadrate ca eligibile în 

(3)nemodicat  
 
 
 
(4) nemodificat 
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contractul de finanţare; 
c)contractul de finanţare este în 
curs de implementare începând cu 
data de intrare în vigoare a 
ordonanţei de urgenţă. 
(5)Ca urmare a verificării 
respectării condiţiilor prevăzute la 
alin. (3), autorităţile de 
management virează, în limita 
creditelor bugetare aprobate, 
sumele corespunzătoare în conturile 
de venituri ale bugetelor locale. 
(6)De la bugetul de stat nu se 
suportă ajustările rezultate în urma 
aplicării formulelor de actualizare a 
preţurilor ulterior semnării 
contractului de finanţare. 
(7)Ordonatorii principali de credite 
cu rol de autorităţi de management 
pot emite, după caz, 
instrucţiuni/metodologii de aplicare 
a prevederilor prezentului articol în 
termen de 60 de zile de la intrarea 
în vigoare." 

 
 
 
 
 
(5) nemodificat 
 
 
 
 
 
(6) nemodificat 
 
 
 
 
 
(7) nemodificat 
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Anexa nr. 2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text ordonanţă 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare admiterii/respingerii 

Camera 
decizională  

1. Art. 3  
(3)Pentru a fi considerate eligibile, 
comunele din cadrul ZUF, definite conform 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului 
sau conform strategiilor integrate de 
dezvoltare urbană, trebuie să înregistreze 
pe o perioadă de trei ani înainte de 
depunerea proiectelor la finanţare din 
fonduri externe nerambursabile o creştere 
continuă a numărului de locuitori şi să facă 
parte dintr-o zonă urbană funcţională. 

 
(3) Se abrogă.    
 
Autor: Antonio Andrușceac, deputat AUR     

Motivare admiterii :Condiția prevăzută în 
alin. (3) al art. 3 din OUG nr. 156/2020 , 
referitoare la creșterea demografică pe 
parcursul a 3 ani de zile, va face ca multe 
commune din cadrul ZUF să nu fie 
eligibile în a accesa fondurile europene 
prevăzute de actul normativ.  

Motivare respingerii: Prin vot 

 

Camera 
Deputaţilor 

2. Art. 7 
 
 
 
(1)Pentru proiectele cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile din 
perioada 2014-2020 gestionate de către 
unităţile administrativ-teritoriale urbane 
prevăzute la art. 1 alin. (1) din regiunile 
mai puţin dezvoltate, conform clasificării 
prevăzute în Nomenclatorul comun al 
unităţilor teritoriale de statistică (NUTS), 
aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 

-La articolul 7, partea introductivă se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 7 
(1)Pentru proiectele cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile din 
perioada 2014-2020 gestionate de către 
unităţile administrativ-teritoriale urbane 
prevăzute la art. 1 alin. (1) din regiunile 
mai puţin dezvoltate,   conform clasificării 
prevăzute în Nomenclatorul comun al 
unităţilor teritoriale de statistică (NUTS), 
aprobat prin Regulamentul (CE) 
nr. 1.059/2003, și din județul Ilfov, 

Motivare respingerii: Prin vot Camera 
Deputaţilor 
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1.059/2003, cheltuielile neeligibile se 
stabilesc în sarcina autorităţilor de 
management în procent de 75% din 
valoarea plăţilor efectuate, dacă 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
 

cheltuielile neeligibile se stabilesc în 
sarcina autorităţilor de management în 
procent de 75% din valoarea plăţilor 
efectuate, dacă îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 
 
Autor: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 

 


