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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 București, 27.02.2023 
Nr. 4c-2/168

PLx 441/2020
 

 

 
 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri 
pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea 
evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020, trimis cu 
adresa nr. PLx.441/2020 din 27 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
Conform cu originalul
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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanțe și Bănci 

 București, 27.02.2023 
Nr. 4c-2/168

PLx 441/2020
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor 
cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare 

pentru perioada de programare 2014-2020 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, prin 
adresa nr. PLx.441/2020 din 27 iulie 2020, spre dezbatere pe fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu 
finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru 
perioada de programare 2014-2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2020, în şedinţa din 
21 iulie 2020. 

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

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, 
Comisiei pentru industrii şi servicii şi al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, 
precum şi punctul de vedere al Guvernului, care susţin aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2020. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
adoptarea unor măsuri care să evite riscul de dezangajare, în ceea ce priveşte 
implementarea proiectelor de infrastructură de transport, energie, mediu şi a 
proiectelor de dezvoltare regională, finanţate din fonduri europene, având în vedere 
că acţiunile derulate în cadrul pandemiei cauzate de coronavirusul SARS-Cov-2 au 
afectat calendarul de implementare pe termen mediu şi lung. 
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În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de 
Lege menționat mai sus, în ședința din data de 27 februarie 2023.     

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

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitaţi, 
doamna Andreea Anamaria Naggar, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările 
comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor exprimate, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru 
implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării 
riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020, cu 
amendamentul admis de tehnică legislativă, prezentat 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 
 

               Consilier parlamentar, 
               Laura Elena Gheorghe
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Anexă 
AMENDAMENT ADMIS 

 
În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 

Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

1.  Titlul Legii: 
LEGE 

pentru respingerea Ordonanței de 
urgenta a Guvernului nr.101/2020 

privind unele masuri pentru 
implementarea proiectelor cu 

finanțare din fonduri europene in 
vederea evitării riscului de 

dezangajare pentru perioada de 
programare 2014-2020 

Titlul Legii: 
LEGE 

pentru aprobarea Ordonanței de 
urgenta a Guvernului nr.101/2020 

privind unele masuri pentru 
implementarea proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene in 
vederea evitării riscului de 
dezangajare pentru perioada de 
programare 2014-2020 

Tehnică legislativă 

2.  Articol unic.- Se respinge Ordonanta 
de urgenţă a Guvernului nr. 101 din 25 
iunie 2020 privind unele masuri pentru 
implementarea proiectelor cu finantare 
din fonduri europene in vederea 
evitarii riscului de dezangajare pentru 
perioada de programare 2014-2020, 
publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.559 din 26 iunie 
2020. 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 101 din 25 
iunie 2020 privind unele masuri pentru 
implementarea proiectelor cu finantare 
din fonduri europene in vederea 
evitarii riscului de dezangajare pentru 
perioada de programare 2014-2020, 
publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.559 din 26 iunie 
2020, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

Tehnică legislativă 

 


