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Finanţe şi Bănci 
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Nr. 4c-2/200 

 
PLx 424/2020 

 

 

 
 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.94/2020 privind unele măsuri 
pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale, nr. PLx.424 
din 7 iulie 2020, Camera Deputaților fiind Cameră decizională. 

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

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 
 
 
 
 

laura.gheorghe
Original
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Parlamentul  României 

 
 
Comisia pentru Buget, 
Finanțe și Bănci 

 București, 09.03.2022 
Nr. 4c-2/200 

 
PLx 424/2020 

 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri 
europene a unor programe naţionale 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 117 alin. (1) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, prin adresa nr. PLx.424 din 7 
iulie 2020, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.94/2020 p rivind unele 
măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată și ale 
art.92, alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 

Acest proiect de Lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată în şedinţa din 1 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art.76 
alin.(2) din  Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-a avut în vedere avizele favorabile 
ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, Comisiei pentru învăţământ, Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, precum şi punctul de vedere 
favorabil al Guvernului. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii vizează reglementarea cadrului 
general privind aprobarea finanțării din fonduri europene a Programelor Naționale 
aferente următoarelor domenii: integrare pe piaţa muncii a categoriilor sociale 
considerate prioritare la nivel naţional; susţinerea antreprenoriatului, a structurilor 
de economie socială şi a altor iniţiative ale mediului de afaceri; digitalizarea 
activităţilor desfăşurate de mediul de afaceri, inclusiv dezvoltarea de competenţe 
digitale ale forţei  de muncă; măsuri active de ocupare a forţei de muncă; măsuri 
active pentru dezvoltarea serviciilor de asistenţă comunitară pentru persoanele 
vârstnice; investiţii în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării.  
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În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat,  membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
examinat proiectul de Lege menționat mai sus, în ședința cu prezenţă fizică şi 
online, din data 9 martie 2022.     

La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei 
de prezenţă . 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, 
domnul Cristian Roman, secretar de stat în cadrul Ministerului Investiţiilor şi 
Proiectelor Europene. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările  
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2020 privind unele măsuri pentru 
finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale, cu amendamentele 
admise prezentate în anexă. 

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

 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 
 

SECRETAR, 
 

Iulius - Marian FIRCZAK 

 
Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 
 

               Expert parlamentar, 
               Laura Elena Gheorghe 
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ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

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

Nr. 
crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 94/2020 

Forma adoptată de Senat Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1.   Titlul Legii: 
LEGE 

 pentru aprobarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.94/2020 

privind unele măsuri pentru 
finanțarea din fonduri europene 

a unor programe naționale  

Nemodificat  

2.   Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.94/2020 privind unele măsuri 
pentru finanțarea din fonduri 
europene a unor programe 
naționale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.496 din 11 iunie 2020, cu 
următoarea completare: 

Nemodificat  

3.  Titlul Ordonanței: 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

privind unele măsuri pentru 
finanțarea din fonduri europene 

a unor programe naționale 

 Nemodificat  

4.  Art. 1. - Prezenta ordonanță de 
urgență reglementează cadrul 
general privind aprobarea finanțării 
din fonduri europene a programelor 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 94/2020 

Forma adoptată de Senat Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

naționale aferente următoarelor 
domenii: 

 a) integrare pe piața muncii a 
categoriilor sociale considerate 
prioritare la nivel național; 

   

 b) susținerea antreprenorialului, a 
structurilor de economie socială și a 
altor inițiative ale mediului de 
afaceri; 

   

 c) digitalizarea activităților 
desfășurate de mediul de afaceri, 
inclusiv dezvoltarea de competențe 
digitale ale forței de muncă; 

   

 d) măsuri active de ocupare a forței 
de muncă; 

   

 e) măsuri active pentru dezvoltarea 
serviciilor de asistență comunitară 
pentru persoanele vârstnice; 

   

 f) investiții în domeniul cercetării, 
dezvoltării și inovării. 

   

5.   - La articolul 1, după litera f) se 
introduc două noi litere, lit. g) și 
h), cu următorul cuprins: 

- La articolul 1, după litera f) se 
introduc trei noi litere, lit. g), h) 
şi i), cu următorul cuprins: 
 
 

 

  g) susținerea dezvoltării sistemului 
de educație prin învățare online; 
 
h) măsuri active și investiții în 
domeniul tineret și sport.ˮ 

nemodificat 

 

nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 94/2020 

Forma adoptată de Senat Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

i) dezvoltarea rețelelor inteligente 
de distribuție a gazelor naturale. 

Autori: Alina-Ștefania GORGHIU, 
senator PNL 

Pavel POPESCU, deputat PNL 

Investițiile presupun dezvoltarea 
rețelelor inteligente de distribuție a 
gazelor naturale în vederea creșterii 
nivelului de flexibilitate, siguranță, 
eficiență în  operare, precum și de 
integrare a activităților de transport, 
distribuție și consum final.   

Conceptul de rețea inteligentă de 
distribuție de gaze naturale 
presupune ca investiția să includă 
cel puțin una dintre urmă toarele 
funcționalități: 

 Utilizarea instrumentelor 
inteligente în domeniul 
presiunii, debitelor, contorizării, 
inspecției interioare a 
conductelor, odorizare, protecție 
catodică, reacții anticipative, 
trasabilitate; 

 Tehnologii IT integrate care 
permit integrarea activităților 
participanților pe piața gazelor 
în procesele de transmitere, 
distribuție, stocarea și utilizarea 
gazelor prin participarea activă 
a utilizatorilor finali la creșterea 
eficienței rețelelor de gaz; 

 Tehnologii care să asigure o 
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Nr. 
crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 94/2020 

Forma adoptată de Senat Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

fiabilitate sporită a 
aprovizionării cu gaze naturale, 
să asigure un acces continuu, 
sigur și rentabil la gaz și să 
ofere, de asemenea, capacități 
tehnice pentru a oferi clienților 
servicii noi care să optimizeze 
consumul de gaz; 

 
     

6.  Art. 2.  - (1) Programele naționale 
care se supun aprobării în 
conformitate cu prevederile 
prezentei ordonanțe de urgență 
trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: 

 Nemodificat  

 a) să fie în concordanță cu legislația 
europeană și națională aplicabilă; 

   

 b) să respecte regulile de 
eligibilitate stabilite prin 
regulamentele europene și legislația 
națională, precum și regulile de 
eligibilitate specifice ale 
programului operațional din care 
urmează a fi asigurată finanțarea; 

   

 c) să contribuie la atingerea 
obiectivelor specifice ale 
programului operațional; 

   

 d) să fie în concordanță cu 
indicatorii obiectivelor specifice ale 
programului operațional în care 
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Nr. 
crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 94/2020 

Forma adoptată de Senat Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

urmează să fie incluse la finanțare; 
 e) să se încadreze în prioritățile de 

investiții ale programului 
operațional din care urmează a fi 
asigurată finanțarea; 

   

 f) să aibă acordurile și avizele 
necesare, conform legislației în 
domeniul mediului, după caz; 

   

 g) să respecte legislația în domeniul 
ajutorului de stat. 

   

 (2) În funcție de activitățile și 
categoriile de proiecte care pot fi 
finanțate în cadrul programului 
național, acesta se supune 
procedurii de evaluare de mediu, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului 
nr. 1.076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării 
de mediu pentru planuri și 
programe, cu modificările 
ulterioare, după caz. 

   

 (3) Verificarea îndeplinirii 
condițiilor prevăzute la alin. (1) se 
face de către autoritatea de 
management pentru programul 
operațional în cadrul căruia se 
propun la finanțare proiectele 
incluse în programul național în 
cauză, cu respectarea regulilor de 
selecție, evaluare, contractare și 

   

https://idrept.ro/00076091.htm�
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Nr. 
crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 94/2020 

Forma adoptată de Senat Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

monitorizare aferente, cu încadrarea 
în limita sumelor alocate în acest 
scop în cadrul programului. 

7.  Art. 3. - (1) Programele naționale 
cu finanțare din fonduri europene 
se stabilesc și se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Fondurilor 
Europene și a ministerelor care au 
atribuții în implementarea 
domeniilor prevăzute la art. 1, după 
caz. 

 Nemodificat  

 (2) Hotărârea Guvernului stă la 
baza deciziilor de introducere la 
finanțare în cadrul programelor 
operaționale a programelor 
naționale reglementate potrivit 
prevederilor prezentei ordonanțe de 
urgență. 

   

 (3) Hotărârea Guvernului pentru 
aprobarea unui program național, 
prevăzută la alin. (2), cuprinde: 

   

 a) denumirea programului național;    
 b) valoarea programului național și 

sursele de finanțare; 
   

 c) durata programului național;    
 d) obiectivul programului național 

și indicatorii de rezultate și de 
eficientă; 

   

 e) categorii de activități și 
beneficiari eligibili; 
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Nr. 
crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 94/2020 

Forma adoptată de Senat Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

 f) concluziile evaluării adecvate de 
mediu și impactul asupra mediului, 
după caz; 

   

 g) cerințe privind regulile de ajutor 
de stat, după caz; 

   

 h) programul operațional în cadrul 
căruia se finanțează programul 
național supus aprobării; 

   

 i) alte prevederi necesare pentru 
operaționalizarea programului 
național. 

   

 (4) La stabilirea valorii programelor 
naționale, care urmează a fi incluse 
la finanțare din fonduri europene, 
se iau în considerare fondurile 
disponibile cu această destinație din 
bugetul programului operațional, 
precum și contribuția națională din 
bugetul de stat/bugetele locale și 
cheltuielile neeligibile care 
urmează a fi finanțate potrivit legii. 

   

8.  Art. 4. - (1) În condițiile aprobării 
unui program național conform 
prevederilor prezentei ordonanțe de 
urgență, autoritatea de management 
pentru programul operațional în 
cadrul căruia se finanțează 
proiectele din cadrul acelui 
program național este autorizată să 
ia măsurile necesare pentru 
modificarea programului 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 94/2020 

Forma adoptată de Senat Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

operațional, dacă este cazul. 
 (2) Beneficiarii proiectelor 

finanțate în cadrul programului 
național inclus la finanțare din 
fonduri europene trebuie să aibă 
capacitatea administrativă și 
financiară necesară pentru a asigura 
implementarea proiectelor. 

   

 (3) Controlul și monitorizarea 
implementării proiectelor din 
cadrul programului național incluse 
la finanțare din fonduri europene 
revin autorității de management al 
programului operațional respectiv, 
potrivit prevederilor legislației 
naționale și europene aplicabile și 
contractelor de finanțare încheiate 
cu beneficiarii și, respectiv, potrivit 
prevederilor hotărârii Guvernului 
pentru aprobarea programului 
național, după caz. 

   

9.  Art. 5. - Acoperirea eventualelor 
depășiri ale limitelor maxime care 
pot fi suportate din alocările 
programelor operaționale prin 
mecanismul legal de 
supracontractare, ca urmare a 
includerii la finanțare a unor 
programe naționale, se asigură din 
bugetul de stat, prin bugetul 
ordonatorului principal de credite 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 94/2020 

Forma adoptată de Senat Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

din care face parte programul 
operațional, dacă programele 
naționale nu pot fi incluse la 
finanțare din fonduri externe 
nerambursabile în perioada de 
programare 2021-2027. 

 
 
 
 
 
 
 
 


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

