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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.146/2022 pentru modificarea şi 

completarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 privind 

stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene 

alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind 

unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă,  trimis pentru dezbatere pe fond, în 

procedură de urgență,  cu adresa nr.PLx.732/2022, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională.  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.146/2022 pentru modificarea şi completarea art.19 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului 

instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 

României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 

şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru 

dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.146/2022 pentru modificarea şi 

completarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 privind 

stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor 

europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de 

redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

în ședința din data de 21 noiembrie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ. 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
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Prin prezentul proiect de Lege se propune ca sumele încasate, aferente 

tranșelor de plată a sprijinului nerambursabil, să poată fi schimbate în lei în termen de 

5 zile lucrătoare de la încasare, urmând ca echivalentul în lei să se vireze într-un cont 

distinct de disponibil deschis la Trezoreria operativă centrală pe numele Ministerului 

Finanțelor. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în 

şedinţa din ziua de 27 februarie 2023.  

La ședința Comisiei deputații şi-au înregistrat prezența conform listei de 

prezență.  

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, domnul 

Attila György – secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor. 

În urma dezbaterii proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații au 

hotărât cu unanimitatea voturilor exprimate, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, un raport de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.146/2022 pentru modificarea şi completarea 

art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea 

cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 

României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele 

măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu amendamentele admise 

prezentate în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius-Marian FIRCZAK 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Pelea 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

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

 

 

Nr. 

crt. 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2021 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.146/2022 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

amendament 

1.    Titlul legii: 

LEGE 

privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.146/2022 

pentru modificarea şi 

completarea art. 19 din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 124/2021 

privind stabilirea cadrului 

instituţional şi financiar 

pentru gestionarea fondurilor 

europene alocate României 

prin Mecanismul de 

redresare şi rezilienţă, 

precum şi pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 

155/2020 privind unele 

măsuri pentru elaborarea 

Planului naţional de 

redresare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea 

de fonduri externe 

rambursabile şi 

  



5 

 

Nr. 

crt. 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2021 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.146/2022 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

amendament 

nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă 

2.    Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.146 din 28 

octombrie 2022 pentru 

modificarea şi completarea art. 

19 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 124/2021 

privind stabilirea cadrului 

instituţional şi financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene 

alocate României prin 

Mecanismul de redresare şi 

rezilienţă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2020 

privind unele măsuri pentru 

elaborarea Planului naţional de 

redresare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.1048 din 28 

octombrie 2022. 

Art. I. - Se aprobă Ordonanța 

de urgență a Guvernului 

nr.146/2022 pentru modificarea 

şi completarea art.19 din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2021 

privind stabilirea cadrului 

instituţional şi financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene 

alocate României prin 

Mecanismul de redresare şi 

rezilienţă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.155/2020 

privind unele măsuri pentru 

elaborarea Planului naţional de 

redresare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.1048 din 28 

octombrie 2022, cu 

următoarele modificări: 

 

3.   Titlul ordonanței:    
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Nr. 

crt. 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2021 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.146/2022 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

amendament 

 

ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ 

pentru modificarea şi 

completarea art. 19 din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 124/2021 

privind stabilirea cadrului 

instituţional şi financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene 

alocate României prin 

Mecanismul de redresare şi 

rezilienţă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2020 

privind unele măsuri pentru 

elaborarea Planului naţional de 

redresare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă 

4.   Articol unic. - Articolul 19 din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 124/2021 

privind stabilirea cadrului 

instituţional şi financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene 

alocate României prin 
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Nr. 

crt. 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2021 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.146/2022 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

amendament 

Mecanismul de redresare şi 

rezilienţă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2020 

privind unele măsuri pentru 

elaborarea Planului naţional de 

redresare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 1178 din 14 

decembrie 2021, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr. 178/2022, cu 

completările ulterioare, se 

modifică şi se completează 

după cum urmează: 

5.   1.După alineatul (1) se 

introduc două noi alineate, 

alin. (11) şi (12), cu următorul 

cuprins: 

 

"(11) Sumele încasate, aferente 

tranşelor prevăzute la alin. (1), 

se convertesc în lei în termen 

de 5 zile lucrătoare de la 

încasare, la cursul de schimb 

 1.La articolul unic punctul 1, 

alineatul (12) se abrogă.  

 

 

 

(11)nemodificat 

 

 

 

 

Având în vedere 

momentul adoptării 

Ordonanței de 

urgență a Guvernului 

nr.146/2022 

(octombrie 2022), 

din care rezultă 

pentru Trezoreria 

Statului 

obligativitatea 

calculului și plății de 
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Nr. 

crt. 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2021 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.146/2022 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

amendament 

valutar comunicat de Banca 

Naţională a României valabil la 

data operaţiunii, iar 

echivalentul în lei se virează 

într-un cont distinct de 

disponibil deschis la Trezoreria 

operativă centrală pe numele 

MF. 

 

(12) Disponibilităţile în lei ale 

contului distinct de disponibil 

deschis la Trezoreria operativă 

centrală pe numele MF sunt 

purtătoare de dobândă în 

conformitate cu prevederile art. 

10 alin. (1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 

146/2002, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. Dobânda se plăteşte 

din bugetul Trezoreriei Statului 

şi se virează în contul distinct 

de disponibil prevăzut la alin 

(11)." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)se abrogă. 

 

 

dobândă pentru 

disponibilitățile 

contului distinct de 

disponibil deschis la 

Trezoreria operativă 

centrală, acordarea 

de dobândă pentru 

aceste disponibilități 

este împovărătoare 

pentru bugetul 

Trezoreriei Statului, 

în condițiile în care 

în acest buget, la 

partea de cheltuieli, 

nu au fost prevăzute 

sume cu această 

destinație. 

Mai mult de atât, în 

contextul actual, 

aproape 90% din 

sumele prevăzute în 

bugetul Trezoreriei 

Statului la partea de 

cheltuieli sunt 

destinate plăților de 

dobânzi la operațiunile 

de atragere depozite 

de la băncile 

comerciale pentru 

finanțarea golurilor 

temporare de casă. 

Mediul economic 

volatil generează, de 

asemenea, atrageri 
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Nr. 

crt. 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2021 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.146/2022 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

amendament 
suplimentare de 

depozite de la 

instituțiile de credit, 

cu presiune tot pe 

bugetul Trezoreriei 

Statului. 

Având în vedere 

suma semnificativă de 

8.708.104.214,89 lei, 

rezultată din schimbul 

valutar efectuat de 

Autoritatea de 

Certificare și Plată 

potrivit prevederilor 

pct.1. alin. (1^1) din 

Ordonanța de urgență 

nr. 146/2022, 

acordarea de dobândă 

la aceste 

disponibilități va 

genera costuri 

semnificative cu 

dobânzile din bugetul 

Trezoreriei Statului, 

ceea ce va afecta în 

sens negativ 

excedentul bugetului 

Trezoreriei Statului 

pentru anul 2023. 

Totodată, având în 

vedere că 

disponibilitățile din 

contul menționat la 

pct.1 alin. (1^1) din 
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Nr. 

crt. 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2021 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.146/2022 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

amendament 
OUG 146/2022, 

inclusiv dobânda 

bonificată, se 

utilizează pentru 

reîntregirea 

cheltuielilor efectuate 

inițial din bugetele 

centrale pentru 

implementarea 

reformelor și/sau 

investițiilor, potrivit 

cadrului legal în 

vigoare, a reieșit 

faptul că alocarea de 

la bugetul Trezoreriei 

Statului a unor sume 

pentru acordarea 

acestei dobânzi nu se 

justifică, având în 

vedere utilizarea 

ulterioară a acesteia 

pentru acoperirea unor 

cheltuieli bugetare. 

6.  Art.19 

 

 

 

(2)La nivelul sumelor estimate 

a fi utilizate trimestrial din 

asistenţa financiară 

nerambursabilă, pe baza 

situaţiei centralizate de MIPE 

potrivit estimărilor de fonduri 

2.Alineatul (2) se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

 

 

"(2) La nivelul sumelor 

estimate a fi utilizate trimestrial 

din asistenţa financiară 

nerambursabilă, pe baza 

situaţiei centralizate de MIPE 

potrivit estimărilor de fonduri 

 2. La articolul unic punctul 2, 

alineatul (2) se modifică si va 

avea următorul cuprins: 

 

(2) La nivelul sumelor estimate 

a fi utilizate trimestrial din 

asistența financiară 

nerambursabilă, pe baza 

situației centralizate de MIPE 

potrivit estimărilor de fonduri 

Având în vedere 

momentul adoptării 

Ordonanței de 

urgență a Guvernului 

nr.146/2022 

(octombrie 2022), din 

care rezultă pentru 

Trezoreria Statului 

obligativitatea 

calculului și plății de 

dobândă pentru 
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Nr. 

crt. 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2021 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.146/2022 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

amendament 

prevăzute la art. 18 alin. (1), 

MF efectuează transferul 

sumelor respective într-un cont 

distinct de venituri al bugetului 

de stat, codificat cu codul de 

identificare fiscală al MF, prin 

utilizarea cu prioritate a 

sumelor existente în contul 

distinct de disponibil prevăzut 

la alin. (11), inclusiv dobânda 

prevăzută la alin. (12), 

respectiv după epuizarea 

acestora, prin utilizarea 

echivalentului în lei al sumelor 

rezultate din schimbul valutar 

al prefinanţării în cuantum de 

13% din asistenţa financiară 

nerambursabilă. 

 

(alin.(2) al art 19 din OUG 

124/2021, in vigoare, ca urmare 

a modificarii intervenite prin 

OUG 156/2022) 

 

 

primite de la coordonatorii de 

reforme şi/sau investiţii 

prevăzute la art. 18 alin. (1), 

MF efectuează transferul 

sumelor respective într-un cont 

distinct de venituri al bugetului 

de stat, codificat cu codul de 

identificare fiscală al MF, prin 

utilizarea cu prioritate a 

sumelor existente în contul 

distinct de disponibil prevăzut 

la alin. (11), inclusiv dobânda 

prevăzută la alin. (12), respectiv 

după epuizarea acestora, prin 

utilizarea echivalentului în lei 

al sumelor rezultate din 

schimbul valutar al 

prefinanţării în cuantum de 

13% din asistenţa financiară 

nerambursabilă." 

 

 

 

primite de la coordonatorii de 

reforme şi/sau investiții 

prevăzute la art. 18 alin. (1), 

MF efectuează transferul 

sumelor respective într-un cont 

distinct de venituri al bugetului 

de stat, codificat cu codul de 

identificare fiscală al MF, prin 

utilizarea cu prioritate a 

sumelor existente în contul 

distinct de disponibil prevăzut 

la alin. (11), respectiv după 

epuizarea acestora, a 

echivalentului în lei al sumelor 

rezultate din schimbul valutar 

al prefinanţării în cuantum de 

13% din asistența financiară 

nerambursabilă.” 

 

 

disponibilitățile 

contului distinct de 

disponibil deschis la 

Trezoreria operativă 

centrală, acordarea de 

dobândă pentru 

aceste disponibilități 

este împovărătoare 

pentru bugetul 

Trezoreriei Statului, 

în condițiile în care în 

acest buget, la partea 

de cheltuieli, nu au 

fost prevăzute sume 

cu această destinație. 

Mai mult de atât, în 

contextul actual, 

aproape 90% din 

sumele prevăzute în 

bugetul Trezoreriei 

Statului la partea de 

cheltuieli sunt 

destinate plăților de 

dobânzi la operațiunile 

de atragere depozite 

de la băncile 

comerciale pentru 

finanțarea golurilor 

temporare de casă. 

Mediul economic 

volatil generează, de 

asemenea, atrageri 

suplimentare de 

depozite de la 
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Nr. 

crt. 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2021 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.146/2022 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

amendament 
instituțiile de credit, 

cu presiune tot pe 

bugetul Trezoreriei 

Statului. 

Având în vedere 

suma semnificativă de 

8.708.104.214,89 lei, 

rezultată din schimbul 

valutar efectuat de 

Autoritatea de 

Certificare și Plată 

potrivit prevederilor 

pct.1. alin. (1^1) din 

Ordonanța de urgență 

nr. 146/2022, 

acordarea de dobândă 

la aceste 

disponibilități va 

genera costuri 

semnificative cu 

dobânzile din bugetul 

Trezoreriei Statului, 

ceea ce va afecta în 

sens negativ 

excedentul bugetului 

Trezoreriei Statului 

pentru anul 2023. 

Totodată, având în 

vedere că 

disponibilitățile din 

contul menționat la 

pct.1 alin. (1^1) din 

OUG 146/2022, 

inclusiv dobânda 
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Nr. 

crt. 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2021 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.146/2022 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

amendament 
bonificată, se 

utilizează pentru 

reîntregirea 

cheltuielilor efectuate 

inițial din bugetele 

centrale pentru 

implementarea 

reformelor și/sau 

investițiilor, potrivit 

cadrului legal în 

vigoare, a reieșit 

faptul că alocarea de 

la bugetul Trezoreriei 

Statului a unor sume 

pentru acordarea 

acestei dobânzi nu se 

justifică, având în 

vedere utilizarea 

ulterioară a acesteia 

pentru acoperirea unor 

cheltuieli bugetare. 

7.     Art. II. - „Dobânda încasată 

la disponibilitățile în lei ale 

contului distinct de disponibil 

deschis la Trezoreria 

operativă centrală pe numele 

Ministerului Finanțelor 

prevăzut la art.19 alin.(11) 

din OUG nr.124/2021, 

disponibilă în cont, precum și 

cea încasată ulterior intrării 

în vigoare a prezentei legi, se 

face venit la bugetul de stat.” 

Având în vedere 

faptul că 

disponibilitățile din 

contul menționat la 

pct.1 alin. (1^1) din 

OUG 146/2022 se 

utilizează pentru 

reîntregirea 

cheltuielilor efectuate 

inițial din bugetele 

centrale, este necesar 

ca și dobânda care se 

încasează la aceste 
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Nr. 

crt. 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2021 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.146/2022 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

amendament 

 

 

disponibilități, 

inclusiv cea primită 

în luna următoare 

intrării în vigoare a 

prezentei legi 

(bonificată în baza 

prevederilor OUG nr. 

146/2022, pentru 

fracțiunea de lună 

până la intrarea în 

vigoare a prezentei 

legi) să fie făcută 

venit la bugetul de 

stat. 

 

 

 

 


