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A V I Z  

asupra 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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 

 

 

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

Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre 

avizare,în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 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, trimis cu adresa nr. PLx 515 din 26 septembrie 

2022, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/781 din 27 

septembrie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru 

proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată, finanţate din fonduri europene şi 

pentru modificarea unor acte normative. Potrivit expunerii de motive proiectul vizează 

crearea cadrului legal pentru tranziţia de la finanţarea proiectelor prin POIM la 

finanţarea proiectelor prin PODD, program operaţional încă neaprobat. Astfel, 

pentru proiectele aflate în pregătire în actuala perioadă de programare, dar care vor 

fi finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2021- 

2027, trebuie reglementată posibilitatea de a aloca credite de angajament prin 

bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, respectiv prin încheierea 

contractelor de finanţare, cu respectarea regulilor de eligibilitate ale POIM. 

Finanţarea în cauză se va asigura de la o subdiviziune distinctă în cadrul titlului 58 - 

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020. 

În şedinţa din data de 18 octombrie 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 

dragos.bucur
Conf. cu originalul



2 

 

proiectul de lege supus avizării și a avut în vedere avizul favorabil al Consililui 

Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să acorde propunerii legislative, un aviz favorabil. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

                     

 

 

                     PREŞEDINTE                                                   SECRETAR 

 

            Laura Cătălina Vicol Ciorbă                              Ladányi László-Zsol
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