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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 

 

                                                                                                    București, 14 martie 2023                                                                    
                                                                                                PLx. 44/2023 

 
Către, 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Dooameni Președinte,  Simona BUCURA OPRESCU 

 
COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII, 
Domnului Președinte, Bende Sándor 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra Proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2022 privind 

stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din 

Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 10 - Fondul 

local, componentei 11- Turism și cultură, componentei 14 - Buna guvernanță și 

componentei 15 - Educație, precum și pentru completarea unor acte normative, 

transmis comisiilor sesizate în fond cu adresa PLx 44/2023. 

 

  

 

 
PREȘEDINTE, 
Laura VICOL 

 
 

  

 

https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=29&cam=2&leg=2020
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=36&cam=2&leg=2020
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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

 

                                                                                                      București, 14 martie 2023 
                                                                                                                PLx. 44/2023 

 

RAPORT PRELIMINAR  

asupra   

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea 

jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente 

componentei 10 - Fondul local, componentei 11- Turism și cultură, 

componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, precum și 

pentru completarea unor acte normative 

 

 În conformitate cu dispozițiile art. 95 și art. 117 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia juridică, 

de disciplină și imunități, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, spre dezbatere în 

fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare 

pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și 

reziliență aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11- Turism și 

cultură, componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, 

precum și pentru completarea unor acte normative, transmis comisiilor sesizate 

în fond cu adresa nr. PLx 44/2023.  
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa în 

ședința desfășurată în data de 6 februarie 2023. 

Consiliul Legislativ (aviz nr. 1347/2023) și Consiliul Economic și Social  

(aviz nr. 7834/2023) au avizat favorabil inițiativa. 

 

   Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

instituțional pentru participarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației la pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență. Astfel, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației va avea posibilitatea să încheie acorduri de parteneriat cu unitățile 

administrativ-teritoriale pentru pregătirea și implementarea unor proiecte ce au ca 

obiect dotarea cu puncte/stații de reîncărcare a vehiculelor electrice accesibile 

publicului și instalațiile eferente, respectiv echipamentele necesare alimentării cu 

energie regenerabilă vehiculelor, va putea organiza și derula procedurile de 

atribuire a contractelor de furnizare și/sau de concesiune de bunuri/servicii și va 

avea posibilitatea să stabilească obligațiile ce le revin unităților                  

administrativ-teritoriale partenere pentru implementarea proiectelor.      

 Dispozițiile proiectului de lege reprezintă priorități ale Programului de 

guvernare, iar mecanismele și fluxurile aplicate investițiilor și proiectelor prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență prevăzute în această inițiativă au impact direct 

asupra utilizării fondurilor rambursabile/nerambursabile din cadrul Mecanismului 

de redresare și reziliență, constituind o situație de urgență, extraordinară, a cărei 

reglementare nu poate fi amânată.                

 

În conformitate cu prevederile art. 62, art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 

comisiilor sesizate în fond au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege în 

ședințele din data de 27 februarie 2023, respectiv 14 martie 2023.   

 La lucrările comisiei, deputații au participat conform listelor de prezență. 
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În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, Comisia 

juridică, de disciplină și imunități a hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită 

celorlalte comisii sesizate în fond un raport preliminar de adoptare a proiectului 

de lege, cu amendamente admise, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din 

prezentul raport preliminar. 

 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

                                                                   

      PREȘEDINTE,                                                                                SECRETAR, 

       Laura VICOL                                                                        Ladányi László Zsolt                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Alina Grigorescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2020
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PL-x nr.44/2023 

A M E N D A M E N T E    P R O P U S E 

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru 

îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - Turism și 

cultură, componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, precum și pentru completarea unor acte normative 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.172/ 2022 
 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse/Observații/Autor 

Motivarea 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul Legii 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.173/2022 
privind stabilirea unor măsuri necesare 

pentru îndeplinirea jaloanelor și 
țintelor din Planul național de 

redresare și reziliență aferente 
componentei 10 - Fondul local, 

componentei 11 - Turism și cultură, 
componentei 14 - Buna guvernanță și 
componentei 15 - Educație, precum și 

pentru completarea unor acte 
normative 

 

Titlul Legii 
 
 

Nemodificat 
 

 

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.173 din 8 
decembrie 2022 privind stabilirea unor 
măsuri necesare pentru îndeplinirea 
jaloanelor și țintelor din Planul național de 
redresare și reziliență aferente 
componentei 10 - Fondul local, 
componentei 11 - Turism și cultură, 
componentei 14 - Buna guvernanță și 
componentei 15 - Educație, precum și 

 
 

Nemodificat 
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pentru completarea unor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1192 din 12 decembrie 2022, 
cu următoarele modificări și completări: 

3.  Titlul Ordonanței 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

privind stabilirea unor măsuri necesare 
pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor 

din Planul național de redresare și 
reziliență aferente componentei 10 - 

Fondul local, componentei 11 - Turism și 
cultură, componentei 14 - Buna 

guvernanță și componentei 15 - Educație, 
precum și pentru completarea unor acte 

normative 
 

 1. Titlul ordonanței de urgență 
se modifică și va avea următorul 
cuprins:  

 
Titlul Ordonanței 

 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 173/2022 privind 
stabilirea unor măsuri necesare 
pentru îndeplinirea jaloanelor și 
țintelor din Planul național de 
redresare și reziliență aferente 
Componentei 3 – Managementul 
deșeurilor, Componentei 10-
Fondul local, Componentei 11 – 
Turism și cultură, Componentei 14 
– Buna guvernanță și Componentei 
15- Educație, precum și pentru 
completarea unor acte normative 

 
Autor amendament: 

Comisia juridică 
 

 

4.  Art.1. - Prezenta ordonanță de urgență 
stabilește cadrul instituțional pentru 
participarea Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației la 
pregătirea și implementarea unor proiecte 
finanțate din Planul național de redresare și 
reziliență, componenta 10 - Fondul local: 

 2. Articolul 1 se modifică și va 
avea următorul cuprins:  
 
Art. 1- Prezenta ordonanță de 
urgență stabilește cadrul 
instituțional pentru participarea 
Ministerului Mediului, Apelor și 
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investiția I1.3. Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde - puncte de 
reîncărcare vehicule electrice, componenta 11 
- Turism și cultură: investiția 1. Promovarea 
celor 12 rute turistice/culturale, investiția 2. 
Modernizarea/Crearea de muzee și memoriale 
și investiția 4. Implementarea a 3.000 km de 
piste pentru biciclete, componenta C14 - Buna 
guvernanță: investiția 1. Optimizarea 
infrastructurii judiciare pentru a garanta 
accesul la justiție și calitatea serviciilor și 
componenta 15 - Educație: investiția 1. 
Construirea, operaționalizarea și echiparea a 
110 creșe. 
 

Pădurilor și a Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației la pregătirea și 
implementarea unor proiecte 
finanțate din Planul național de 
redresare și reziliență,  
componenta 3 – Managementul 
deșeurilor: investiția I1. 
Dezvoltarea, modernizarea și 
completarea sistemelor de 
management integrat al 
deșeurilor municipale la nivel 
de județ sau la nivel de 
orașe/comune, Subinvestiția 
I1.a. Înființarea de centre de 
colectare prin aport voluntar, și 
subinvestiția I1.c. Centre 
integrate de colectare separată 
pentru aglomerări urbane, 
componenta 10 - Fondul local: 
investiția I1.3. Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul 
verde – puncte de reîncărcare 
vehicule electrice, componenta 11 
– Turism și cultură: investiția 1. 
Promovarea celor 12 rute 
turistice/culturale, investiția 2. 
Modernizarea/Crearea de muzee 
și memoriale și investiția 4. 
implementarea a 3.000 km de piste 
pentru biciclete, componenta C14 - 
Buna guvernanță: investiția 1. 
Optimizarea infrastructurii 
judiciare pentru a garanta accesul 
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la justiție și calitatea serviciilor și 
componenta 15 - Educație: 
investiția 1. Construirea, 
operaționalizarea și echiparea a 
110 creșe. 

 
Autor amendament: 

Comisia juridică 
 

5.  Art.2. - (1) Pentru proiectele aferente 
investiției I1.3. Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde - puncte de 
reîncărcare vehicule electrice din cadrul 
componentei 10 - Fondul local, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației poate organiza și derula 
procedurile de atribuire a contractelor în 
numele și pentru unitățile administrativ-
teritoriale finanțate în cadrul apelurilor de 
proiecte din componenta 10. 
(2) În vederea realizării activităților 
specificate la alin.(1) se încheie un acord de 
parteneriat între Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate 
de lider de parteneriat, și una sau mai multe 
unități administrativ-teritoriale, în calitate de 
partener, care va conține cel puțin următoarele 
clauze: 
a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației organizează și derulează 
procedurile de atribuire a contractelor de 
furnizare, montare și/sau operare a 
punctelor/stațiilor de reîncărcare vehicule 
electrice, în condițiile legii; 
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b) unitățile administrativ-teritoriale 
partenere: 
(i) încheie contractul de furnizare/instalare cu 
operatorul economic declarat câștigător; 
(ii) asigură terenul corespunzător pentru 
montarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a 
vehiculelor electrice accesibile publicului, liber 
de sarcini și în proprietatea publică a unității 
administrativ-teritoriale, fapt atestat și prin 
extrasul de carte funciară pentru informare; 
(iii) asigură toate condițiile tehnice, 
administrative și legale necesare montării 
echipamentelor aferente punctelor/stațiilor 
de reîncărcare a vehiculelor electrice și 
racordării acestora la rețeaua electrică de 
interes public; 
(iv) asigură funcționalitatea echipamentelor 
achiziționate și preluate în baza 
parteneriatului și utilizarea acestora conform 
destinației stabilite, pe toată perioada de 
durabilitate a proiectului de finanțare, precum 
și pe toată durata de valabilitate a ordinelor de 
finanțare emise de ministrul dezvoltării, 
lucrărilor publice și administrației în scopul 
finanțării investiției; 
(v) înscriu bunurile achiziționate în cadrul 
proiectului în evidențele contabile, conform 
prevederilor legale în vigoare, după recepția și 
punerea în funcțiune a acestora. 
(3) În situația în care unitatea administrativ-
teritorială parteneră nu își îndeplinește 
obligațiile asumate prin acordul de 
parteneriat, aceasta este responsabilă pentru 
toate sancțiunile prevăzute de contractul de 
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achiziție în baza căruia au/a fost 
efectuate/efectuată furnizarea, montarea 
și/sau operarea punctelor/stațiilor de 
reîncărcare a vehiculelor electrice, precum și 
pentru toate consecințele legale care decurg 
din neîndeplinirea indicatorilor prevăzuți în 
contractul de finanțare. 
 

6.  Art.3. - După articolul 111 din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.933 
din 13 octombrie 2004, cu modificările și 
completările ulterioare, se introduce un nou 
articol, art. 112, cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Articolul 3 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
Art. 3. – Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 933 din 13 octombrie 
2004, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
 
1. La articolul 11, după litera a) 
se introduce o nouă literă, lit. 
a1), cu următorul cuprins: 
 
a1) lucrări pentru amplasarea 
echipamentelor automate de 
preluare a ambalajelor care fac 
obiectul sistemului de garanție-
returnare pentru ambalaje 
primare nereutilizabile, împreună 
cu containerul în care acestea sunt 
amplasate, care sunt amplasate 
direct pe sol, fără fundații și 
platforme, în suprafață de 

 

https://idrept.ro/00077704.htm
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„- Art.112. - Se pot executa fără autorizație de 
construire lucrările pentru amplasarea și 
racordarea la rețeaua de alimentare cu energie 
electrică a punctelor/stațiilor de reîncărcare 

maximum 25 mp, în baza avizului 
de amplasare și care nu determină 
congestionarea sau blocarea 
traficului pietonal pe trotuar, fără 
racorduri și/sau branșamente la 
utilități urbane, cu excepția 
energiei electrice;” 
 
2. La articolul 111, după litera g) 
se introduce o nouă literă, lit. h), 
cu următorul cuprins: 
 
h) centre de colectare cu aport 
voluntar, precum și centre 
integrate de colectare separată 
pentru aglomerări urbane, pe 
terenurile cu destinație agricolă, 
indiferent de categoria de folosință 
a acestora, precum și pe terenuri 
neproductive și degradate. 
 

Autor amendamente: 

Comisia juridică 
 

3. După articolul 111 se introduce 
un nou articol, art. 112, cu 
următorul cuprins: 

 
"Art. 112. - Se pot executa fără 
autorizație de construire lucrările 
pentru amplasarea și racordarea la 
rețeaua de alimentare cu energie 

https://lege5.ro/App/Document/gy3dgmju/legea-nr-50-1991-privind-autorizarea-executarii-lucrarilor-de-constructii?pid=297296422&d=2023-02-17#p-297296422
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pentru vehicule electrice, care nu determină 
congestionarea sau blocarea traficului pietonal 
și/sau rutier, pe baza unui aviz de amplasare 
emis de autoritatea administrației publice 
locale competente să emită autorizația de 
construire conform prevederilor art.4.” 
 
 
 
 
 

electrică a punctelor/stațiilor de 
reîncărcare pentru vehicule 
electrice, care nu determină 
congestionarea sau blocarea 
traficului pietonal și/sau rutier, pe 
baza unui aviz de amplasare emis 
de autoritatea administrației 
publice locale competente să emită 
autorizația de construire conform 
dispozițiilor art. 4. 
 

Autor amendamente: 

Comisia juridică 
 

7.   
 
Art.4. - (1) Implementarea proiectelor de 
investiții aferente investiției 1. Construirea, 
operaționalizarea și echiparea a 110 creșe din 
cadrul componentei 15 - Educație, respectiv 
investiției 4. Implementarea a 3.000 km de 
piste pentru biciclete din cadrul 
componentei 11 - Turism și cultură se 
realizează de către Compania Națională de 
Investiții - C.N.I - S.A., denumită în 
continuare C.N.I., în calitate de entitate aflată 
sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, care are 
rolul de structură de implementare definită 
conform art.3 lit.n) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea 
cadrului instituțional și financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate 

1. La articolul 4, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

Art.4. - (1) Implementarea proiectelor de 
investiții aferente investiției 1. 
Construirea, operaționalizarea și 
echiparea a 110 creșe din cadrul 
componentei 15 – Educație se realizează de 
către Compania Națională de Investiții - 
C.N.I - S.A., denumită în continuare C.N.I., în 
calitate de entitate aflată sub autoritatea 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației, care are rolul de 
structură de implementare definită 
conform art.3 lit.n) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.124/2021 privind 
stabilirea cadrului instituțional și financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene 
alocate României prin Mecanismul de 

4. La articolul 4, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:   
Art.4 -(1) Implementarea 
proiectelor de investiţii aferente 
investiţiei 1. Construirea, 
operaţionalizarea şi echiparea a 
110 creşe din cadrul componentei 
15 - Educaţie se realizează cu 
denumirea de ”Program 
guvernamental  construire creșe 
Sfânta Ana”, de către Compania 
Naţională de Investiţii - C.N.I - S.A., 
denumită în continuare C.N.I., în 
calitate de entitate aflată sub 
autoritatea Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, care are rolul de 
structură de implementare definită 

În practica 
curentă, 
instituțiile de 
învățământ din 
România adesea 
sunt identificate 
și prin nume sau 
sintagme care să 
le apropie de 
copii, nu doar 
după numărul 
atribuit din 
punct de vedere 
administrativ, în 
special în ceea 
ce privește 
unitățile de 
învățământ 

https://idrept.ro/00226967.htm
https://idrept.ro/00226967.htm
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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, 
aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.178/2022, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.178/2022, cu 
modificările și completările ulterioare.” 

 

 

 

 

 

2. La articolul (4), după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 

„(11) Implementarea proiectelor de 

conform art. 3 lit. n) 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, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 178/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare.   
 
 

Autori amendamente: 
Comisia pentru administrație 

Comisia juridică 
 
 
 
5. Nemodificat 
 
 
 
 

antepreșcolar și 
preșcolar.  
Având în vedere 
apropierea 
poporului 
român de 
instituția 
bisericii 
(potrivit 
sondajelor, 
peste 50% 
dintre români 
au încredere 
multă și foarte 
multă în 
Biserică) 
propunem 
denumirea 
Programului 
guveramental 
de construire 
creșe Sfânta 
Ana. Conform 
tradiției, Sfânta 
Ana (Mama 
Maicii Domnului 
și bunica lui 
Iisus Hristos) 
este considerată 
Sfânta 
maternității și a 
copiilor.  
De asemenea, s-
a avut în vedere 

https://idrept.ro/00212171.htm
https://idrept.ro/00232237.htm
https://idrept.ro/00212171.htm
https://idrept.ro/00232237.htm
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(2) În vederea implementării proiectelor 
prevăzute la alin.(1): 
a) C.N.I., în calitate de structură de 
implementare, respectiv unitățile 
administrativ-teritoriale, în calitate de 
beneficiar, încheie un protocol de 
implementare; 
b) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, în calitate de coordonator de 
reformă și/sau investiții, C.N.I., în calitate de 
structură de implementare, respectiv unitățile 
administrativ-teritoriale, în calitate de 
beneficiar, încheie contracte de finanțare. 

investiții aferente investiției 4. 
Implementarea a 3.000 km de piste 
pentru biciclete din cadrul 
componentei 11 – Turism și cultură 
poate fi realizată de către C.N.I., în 
calitate de entitate aflată sub 
autoritatea Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, 
care are rol de structură de 
implementare definită conform art.3 
lit.n) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.124/2021, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr.178/2022, cu modificările și 
completările ulterioare.” 

3. La articolul 4, partea introductivă a 
alineatului (2) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

„(2) În vederea implementării 
proiectelor prevăzute la alin.(1) și 
(11):” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nemodificat 
 

faptul că în 
România 
bunicile au 
contribuit 
dintotdeauna la 
îngrijirea 
copiilor iar 
alegerea unei 
astfel de 
denumiri, cu 
simbolistică 
maternă, 
sugerează că 
aceste instituții 
pot fi un model 
de inspirație 
pentru grija și 
dragostea de 
care copiii au 
nevoie la 
această vârstă 
fragedă. 
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8.  Art.5. - (1) Implementarea proiectelor de 
investiții aferente investiției 1. Promovarea 
celor 12 rute turistice/culturale și investiției 2. 
Modernizarea/Crearea de muzee și memoriale 
din cadrul componentei 11 - Turism și cultură 
poate fi realizată de către C.N.I., în calitate de 
entitate aflată sub autoritatea Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, care are rolul de structură de 
implementare definită conform art.3 lit.n) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.124/2021, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.178/2022, cu 
modificările și completările ulterioare. 
(2) În vederea implementării proiectelor 
prevăzute la alin.(1): 
a) C.N.I., în calitate de structură de 
implementare, respectiv beneficiarii selectați 
în cadrul apelului de proiecte încheie un 
protocol de implementare; 
b) Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, în calitate de coordonator de 
reformă și/sau investiții, C.N.I., în calitate de 
structură de implementare, respectiv 
beneficiarii selectați pentru finanțare încheie 
contract de finanțare. 
 

   

9.  Art.6. - (1) Implementarea proiectelor de 
investiții aferente investiției 1. Optimizarea 
infrastructurii judiciare pentru a garanta 
accesul la justiție și calitatea serviciilor din 
cadrul componentei C14 - Buna guvernanță se 
realizează de către C.N.I., în calitate de entitate 
aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, 

   

https://idrept.ro/00226967.htm
https://idrept.ro/00232237.htm
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Lucrărilor Publice și Administrației, care are 
rolul de structură de implementare definită 
conform art.3 lit.n) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.124/2021, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr.178/2022, cu modificările și completările 
ulterioare. 
(2) În vederea implementării proiectelor 
prevăzute la alin.(1): 
a) C.N.I., în calitate de structură de 
implementare, respectiv beneficiarii selectați 
în urma apelului de proiecte încheie un 
protocol de implementare; 
b) Ministerul Justiției, în calitate de 
coordonator de reformă și/sau investiții, C.N.I., 
în calitate de structură de implementare, 
respectiv beneficiarii selectați încheie 
contracte de finanțare. 
 

10.  Art.7. - (1) În calitate de structură de 
implementare, C.N.I. desfășoară următoarele 
activități principale: 
a) întocmește documentațiile de achiziție 
publică în vederea contractării de servicii 
și/sau execuție de lucrări; 
b) organizează procedurile de achiziție 
publică; 
c) încheie contractele de servicii și/sau 
execuție de lucrări; 
d) monitorizează implementarea contractelor 
de execuție de lucrări și contractelor de 
prestări de servicii, în vederea efectuării 
decontărilor, și urmărește obiectivul de 
investiții în perioada de garanție; 

4. La articolul 7, alineatul (4) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://idrept.ro/00226967.htm
https://idrept.ro/00232237.htm
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e) monitorizează serviciile de supraveghere a 
lucrărilor; 
f) păstrează evidența privind obiectivele, 
desfășurarea și rezultatele activităților 
derulate; 
g) orice alte activități necesare pentru 
implementarea proiectelor. 
(2) După realizarea obiectivului de investiții și 
recepția la terminarea lucrărilor, C.N.I. predă 
beneficiarului amplasamentul împreună cu 
obiectivul realizat, pe bază de protocol. 
(3) C.N.I. are obligația de a asigura deschiderea 
unui cont distinct de disponibil la Trezoreria 
Municipiului București pentru PNRR. Sumele 
necesare realizării investițiilor finanțate în 
cadrul Planului național de redresare și 
reziliență, existente în contul C.N.I., nu sunt 
supuse executării silite pe perioada de 
valabilitate a contractului de finanțare, cu 
excepția situațiilor în care executarea silită 
privește creanțe bugetare stabilite în cadrul 
PNRR. 
(4) Pe baza contractelor de finanțare încheiate 
cu coordonatorii de reforme și/sau investiții și 
beneficiarii, respectiv a protocoalelor de 
implementare încheiate cu beneficiarii, C.N.I. 
include în buget propunerile de credite de 
angajament și bugetare și depune, în numele 
beneficiarilor, cereri pentru aprobarea 
transferului sumelor destinate plăților care 
urmează a fi efectuate. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„(4) Pe baza contractelor de finanțare 
încheiate cu coordonatorii de reforme 
și/sau investiții și beneficiarii, 
respectiv a protocoalelor de 
implementare încheiate cu beneficiarii, 
C.N.I. include în buget propunerile de 
credite de angajament și bugetare, 
depune cereri pentru aprobarea 
transferurilor de sume în numele 
beneficiarilor și efectuează plăți către 
furnizori pe baza transferurilor primite 
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(5) Prin excepție de la prevederile alin.(4), 
după semnarea contractelor de finanțare, C.N.I. 
poate depune cereri de transfer pentru plățile 

de la coordonatorul de reformă și 
investiții.” 

 
5. La articolul 7, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alin.(41), cu 
următorul cuprins: 
„(41) În aplicarea prevederilor art.7 
alin.(3) și (4) se autorizează Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației la Componenta 15 – 
Educație: Investiția 1. Construirea, 
operaționalizarea și echiparea a 110 
creșe, să diminueze soldul 
angajamentelor legale rămase de plată 
prevăzute la alin.60.05.01 „Fonduri 
europene nerambursabile” și 
alin.60.05.03 „Sume aferente TVA” din 
cadrul titlului 60„Proiecte cu finanțare 
din sume reprezentând asistență 
financiară nerambursabilă aferentă 
PNNR” concomitent cu realocarea 
acestora la o poziție distinctă din buget 
în vederea efectuării plăților pentru 
structura de implementare definită 
conform prevederilor art.4.” 
 
6. La articolul 7, alineatul (5) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

„(5) Prin excepție de la prevederile 
alin.(4), după semnarea contractelor de 
finanțare, C.N.I. poate depune cereri de 
transfer pentru plățile efectuate 

 
 
 
 
 
8. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Nemodificat 
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efectuate reprezentând cheltuieli eligibile: 
cote, taxe, avize. 
 
 
(6) Prevederile referitoare la obligațiile 
beneficiarului prevăzute în capitolul IV - 
Utilizarea sumelor din asistența financiară 
nerambursabilă și din împrumuturi din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.124/2021, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.178/2022, cu 
modificările și completările ulterioare, sunt 
aplicabile C.N.I. în calitatea sa de structură de 
implementare responsabilă de realizarea 
obiectivelor de investiții, raportat la 
activitățile desfășurate. 
(7) Obligațiile beneficiarului prevăzute în 
capitolul VIII - Control, audit, nereguli, 
păstrarea documentelor din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.124/2021, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea 
nr.178/2022, cu modificările și completările 
ulterioare, sunt aplicabile C.N.I. în calitatea sa 
de structură de implementare responsabilă de 
realizarea obiectivelor de investiții, raportat la 
activitățile desfășurate. 

reprezentând cheltuieli eligibile: cote, 
taxe, avize, precum și eventualele 
cheltuieli efectuate de beneficiari în 
scopul realizării obiectivului de 
investiții.” 

 
 

11.   
 
Art.8. - (1) Prin derogare de la prevederile 
art.42 alin.(1) și (2) și ale art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 
aprobarea/reaprobarea/actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici aferenți 

7. La articolul 8, alienatul (1) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.8. - (1) Prin derogare de la 
prevederile art.42 alin.(1) lit.b) și c) și 
alin.(2) și ale art.43 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanțele publice, 
cu modificările și completările 

10. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://idrept.ro/00226967.htm
https://idrept.ro/00232237.htm
https://idrept.ro/00226967.htm
https://idrept.ro/00232237.htm
https://idrept.ro/00057056.htm
https://idrept.ro/00057056.htm
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proiectelor care se realizează prin C.N.I., în 
calitate de structură de implementare, se 
efectuează de către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate 
de ordonator principal de credite, sub 
autoritatea căruia C.N.I. își desfășoară 
activitatea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În cazul în care valoarea proiectului 
implementat de C.N.I. depășește valoarea 
finanțării nerambursabile, diferența va fi 

ulterioare, aprobarea și reaprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ale 
căror valori se încadrează în limitele 
prevăzute la art.42 alin.(1) lit.b și c) din 
aceeași lege, respectiv actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici 
aferenți proiectelor care se realizează 
prin C.N.I., în calitate de structură de 
implementare, se efectuează de către 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, în calitate de 
ordonator principal de credite, sub 
autoritatea căruia C.N.I. își desfășoară 
activitatea.” 

8. La articolul 8, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
„(11) Documentațiile tehnico-
economice aferente proiectelor care se 
realizează prin C.N.I., în calitate de 
structură de implementare, a căror 
valoare intră în competența de 
aprobare a Guvernului, potrivit art.42 
alin.(1) lit.a) din Legea nr.500/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, 
se avizează și se spun aprobării 
Guvernului de către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, în calitate de inițiator.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Nemodificat 
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suportată din bugetul de stat prin bugetul 
ordonatorului principal de credite cu rol de 
coordonator de reforme și/sau investiții. 
 

12.  Art.9. - (1) Prețul contractelor de achiziție 
publică de lucrări aferente proiectelor 
finanțate din Planul național de redresare și 
reziliență și implementate de C.N.I., în calitate 
de structură de implementare, în cadrul 
componentei 11 - Turism și cultură: investiția 
1. Promovarea celor 12 rute 
turistice/culturale, investiția 2. 
Modernizarea/Crearea de muzee și memoriale 
și investiția 4. Implementarea a 3.000 km de 
piste pentru biciclete, componentei C14 - Buna 
guvernanță: investiția 1. Optimizarea 
infrastructurii judiciare pentru a garanta 
accesul la justiție și calitatea serviciilor și 
componentei 15 - Educație: investiția 1. 
Construirea, operaționalizarea și echiparea a 
110 creșe, se ajustează utilizându-se 
următoarea formulă: 
Va = Vo x [(1 - p - a) x ICC/ICCdata referință + 
(p + a)], unde: 
- Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de 
plată, Vo reprezintă valoarea solicitării de 
plată conform prețurilor prevăzute în oferta 
care a stat la baza încheierii 
contractului/acordului-cadru, a reprezintă 
valoarea procentuală a plății în avans 
determinată ca raport între valoarea avansului 
primit și nerestituit/nejustificat și prețul 
contractului, p reprezintă valoarea 
procentuală a profitului determinată ca raport 

9. La articolul 9, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Nemodificat  
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între valoarea profitului exprimată valoric și 
prețul contractului, ICC reprezintă indicele de 
cost în construcții total aferent lunii solicitării 
de plată, iar ICCdata referință reprezintă 
indicele de cost în construcții total aferent lunii 
anterioare datei-limită de depunere a ofertei, 
conform documentației de atribuire sau 
documentelor aferente realizării achiziției 
directe. Avansul și profitul, exprimate valoric, 
sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii 
contractului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ajustarea prevăzută la alin.(1) se aplică la 
fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă 
de derulare a contractului. 
 
(3) Contractanții justifică ajustarea valorii 
solicitării de plată prin aplicarea indicelui de 
cost în construcții total, denumit în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(11) În cazul notelor de comandă 
suplimentară, data de referință pentru 
ajustarea valorii solicitării de plată este 
luna anterioară datei-limită de 
depunere a ofertei aferente 
contractelor de lucrări, conform 
documentației de atribuire sau 
documentelor aferente achizițiilor 
directe, pentru cantitățile de lucrări 
și/sau de produse suplimentare care au 
echivalent în oferta inițială, respectiv 
luna aferentă depunerii ofertei pentru 
cantitățile de lucrări și/sau de produse 
suplimentare care nu au echivalent în 
oferta inițială.” 
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continuare ICC, diseminat de către Institutul 
Național de Statistică prin publicații oficiale. 
 
(4) În situația în care pentru indicele ICC, 
prevăzut la alin.(1), nu există valori diseminate 
oficial sau acestea nu sunt definitive la data 
depunerii solicitărilor de plată la autoritatea 
contractantă, se utilizează ultimii indici 
disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de 
către contractant atunci când indicii vor 
deveni definitivi, determinând valoarea finală 
a solicitării de plată în baza căreia părțile 
procedează la regularizarea sumelor plătite și 
datorate. 
 
(5) În termen de 45 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, 
pentru contractele de achiziție publică de 
lucrări aflate în derulare, contractanții 
transmit autorității contractante o adresă prin 
care solicită ajustarea valorii aferente restului 
rămas de executat, existent la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, 
pentru toate contractele de achiziție publică de 
lucrări la care sunt parte. 
 
(6) Autoritatea contractantă este obligată să 
inițieze demersurile legale în vederea ajustării 
prețului contractelor de achiziție publică de 
lucrări prin încheierea de acte adiționale la 
acestea, în termen de 45 de zile de la expirarea 
termenului prevăzut la alin.(5). Modificările 
contractelor de achiziție publică de lucrări, ca 
urmare a aplicării prevederilor prezentei 
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ordonanțe de urgență, se încadrează în situația 
prevăzută la art.221 alin.(1) lit.e) din Legea 
nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare, și 
prevăd în mod obligatoriu: 
a) restul rămas de executat la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, 
determinat cantitativ și valoric; 
b) documentele în baza cărora se determină 
restul rămas de executat, care devin anexe la 
actul adițional; 
c) formula prevăzută la alin.(1), după caz; 
d) valoarea avansului, exprimat procentual și 
valoric; 
e) profitul, exprimat procentual și valoric, 
diferențiat pe categorii de contracte, în funcție 
de obiect, respectiv stadiul de execuție al 
acestora; 
f) data de referință prevăzută la alin.(1). 
 
(7) Netransmiterea de către contractanți a 
adresei prin care solicită ajustarea valorii 
pentru restul rămas de executat la data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în 
termenul prevăzut la alin.(5) atrage decăderea 
acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea 
prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. 
 

13.  Art.10. - (1) Prevederile prezentei ordonanțe 
de urgență se aplică și pentru procedurile 
aflate în curs de desfășurare la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în 
situația în care în cuprinsul documentațiilor de 
atribuire este prevăzută existența unui preț 

   

https://idrept.ro/00178257.htm
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ferm sau a unei clauze de revizuire/actualizare 
a prețului, stabilite în raport cu rata inflației, 
inclusiv clauza de ajustare prevăzută de 
Ordonanța Guvernului nr.15/2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
pentru ajustarea prețurilor contractelor de 
achiziție publică, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.281/2021, sau clauza 
de ajustare prevăzută de Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.47/2022 privind 
ajustarea prețurilor contractelor de achiziție 
publică/contractelor sectoriale/contractelor 
de concesiune/acordurilor-cadru. 
 
(2) În situația în care procedurile de atribuire 
sunt înainte de data-limită de depunere a 
ofertelor, autoritatea contractantă este 
obligată să întreprindă diligențele necesare în 
vederea modificării documentațiilor de 
atribuire cu includerea clauzei de ajustare 
stabilite potrivit prezentei ordonanțe de 
urgență. 
 
(3) În situația în care procedurile de atribuire 
sunt într-o etapă ulterioară etapei depunerii 
ofertelor, după finalizarea procedurilor, 
contractele se încheie conform 
documentațiilor de atribuire, iar ulterior 
contractantul depune adresa prin care solicită 
ajustarea valorii pentru restul rămas de 
executat la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe de urgență, în termen de 15 zile de 
la încheiere, indiferent de durata contractului, 
sub sancțiunea decăderii prevăzute la art. 9 

https://idrept.ro/00224422.htm
https://idrept.ro/00226767.htm
https://idrept.ro/00230567.htm
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alin.(7). Actul adițional se încheie în termen de 
10 zile de la depunerea solicitării. 
 

14.  Art.11. - În cazul contractelor de achiziție 
publică de lucrări, indiferent de durata de 
execuție a acestora, în cuprinsul cărora au fost 
prevăzute clauze de revizuire/actualizare a 
prețului stabilite în raport cu rata inflației, 
inclusiv clauza de ajustare a prețului în 
conformitate cu prevederile Ordonanței 
Guvernului nr.15/2021, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr.281/2021, sau clauza de ajustare prevăzută 
de Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.47/2022, prin actul adițional prevăzut la 
art.9 alin.(6), pe lângă precizarea elementelor 
obligatorii prevăzute la același alineat, părțile 
convin ca formula introdusă în contract să fie 
înlocuită cu formula prevăzută la art.9 alin.(1). 
 

   

15.  Art.12. - (1) Sumele suplimentare necesare 
pentru ajustarea prețului contractelor de 
achiziție publică de lucrări pot fi suportate de 
către beneficiar din devizul general anexă la 
contractul de achiziție publică de lucrări de la 
capitolul „Diverse și neprevăzute”, din 
economiile la contractul de finanțare sau din 
bugetul de stat prin bugetele coordonatorilor 
de reformă și/sau investiții, în ordinea 
enumerării. 
 
(2) În vederea cuprinderii sumelor necesare în 
bugetele coordonatorilor de reformă și/sau 
investiții, C.N.I. depune la aceștia, în perioada 
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de valabilitate a contractului de achiziție 
publică de lucrări, solicitări cuprinzând 
necesarul de sume pentru ajustarea prețului, 
însoțite de următoarele documente: 
a) actele adiționale încheiate la contractele 
cuprinzând clauza de ajustare; 
b) nota justificativă din care să rezulte 
modalitatea de determinare a sumelor 
suplimentare solicitate și elementele de calcul 
utilizate. 
 

16.  Art.13. - La articolul 8 din Ordonanța 
Guvernului nr.25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.472 din 17 august 2001, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, după 
alineatul (7) se introduce un nou alineat, 
alin.(8), cu următorul cuprins: 
 
„(8) Prin excepție de la prevederile alin.(4), 
pentru acoperirea cheltuielilor realizate de 
C.N.I., în calitate de structură de implementare 
pentru anumite obiective de investiții 
finanțate în cadrul componentelor Planului 
național de redresare și reziliență, în numele 
beneficiarilor, precum și de furnizor de servicii 
de interes economic general, în devizul general 
parte a documentației tehnico-economice se 
prevede o cotă în cuantum de 4% din valoarea 
devizului. Acest procent se aplică la valoarea 
situațiilor de plată prezentate de antreprenor 
pentru a fi decontate periodic, conform 
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stadiilor fizice realizate, și se suportă din 
fonduri alocate din bugetul de stat prin bugetul 
ordonatorului principal de credite cu rol de 
coordonator de reforme și/sau investiții. 
Aceste sume constituie venituri proprii ale 
C.N.I.” 

 


