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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
București, 8 iunie 2022 

Nr. 4c-8/ 341                    
 

AVIZ  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi 

pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene 

 

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

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

pentru mediu și echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere și avizare cu proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.39/2022 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a 

fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri 

europene, trimis cu adresa nr. PL-x 254/2022 şi înregistrat cu nr.4c-8/250 din 12 

mai 2022.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

mai multor acte normative, şi anume: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.40/2015, Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr.64/2009 şi Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.101/2020. De asemenea, se preconizează instituirea mai multor 

derogări de la unele prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015, 

care să se aplice proiectelor aferente perioadei de programare 2014-2020 finanţate 

din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Programul Operaţional Capital Uman - 

Obiectivul specific 4.9: Creşterea numărului de persoane care beneficiază de 

programe de sănătate şi de servicii orientate către prevenţie, depistare precoce 

(screening), diagnostic şi tratament precoce pentru principalele patologii, Programul 

Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Regional, până la data de 31 

decembrie 2022. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează asigurarea premiselor 

larisa.vlasin
Conform cu originalul



2 
 

unui grad ridicat de absorbţie, eliminarea riscului de pierdere de fonduri, evitarea 

întârzierilor în implementarea proiectelor de infrastructură. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege ca 

urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția 

României republicată. 

 În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege  

menţionat mai sus, în şedinţa din data de 8 iunie 2022.  

În urma examinării, deputații prezenți au hotărât, cu unanimitate de voturi 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru 

adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene. 

 

 

 

PREȘEDINTE,   

George-Cătălin Stângă 

 

 

 
Expert parlamentar, 
Andreea-LarisaVlasin 


