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A V I Z  

asupra  

 

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.146/2022 pentru modificarea și completarea art.19 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 

reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 

de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 

 

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

Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, spre 

avizare, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.146/2022 pentru modificarea și completarea art.19 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului 

instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României 

prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României 

pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare și reziliență, trimis cu adresa PLx. 732/2022. 
 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

Senatul a adoptat inițiativa în ședința din data de 21 noiembrie 2022.  

Inițiativa stabilește cadrul instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor 
europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, reglementând 
inclusiv modalitatea și termenele privind schimbul valutar al sumelor aferente 
prefinanțării în cuantum de 13% din asistența financiară nerambursabilă și al tranșelor 
primite în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 
2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și cu 
Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 
februarie 2021. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1


 

 

În ședința din data de 20 martie 2023, potrivit art. 62 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat actul 

normativ supus avizării, expunerea de motive și au avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri, transmis cu nr. 1173/2022. 

 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât, cu 

majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege.  

    

  

 

PREȘEDINTE,                                                                                 SECRETAR, 

           Laura VICOL                                                                                 Ladányi László Zsolt 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Alina Grigorescu 
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