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                  Conform cu originalul 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/184/04.10.2022 
 

PLx nr.575/2022 
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de 

infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de 
management integrat al deşeurilor, proiectele privind îmbunătăţirea sistemului 

de răspuns la risc şi proiectele privind investiţii în infrastructuri spitaliceşti, 
finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea 

unor acte normative 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației 
şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2022 privind unele 
măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru 
dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deşeurilor, proiectele 
privind îmbunătăţirea sistemului de răspuns la risc şi proiectele privind 
investiţii în infrastructuri spitaliceşti, finanţate din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 
nr.575/2022). 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 
observații și propuneri, conform avizului nr.1021/08.09.2022. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 03.10.2022. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal care să 

permită derularea fără întrerupere a proiectelor de infrastructură de transport şi de 
dezvoltare a infrastructurii de management integrat al deşeurilor finanţate din fonduri 
europene. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene exercită calitatea de 
coordonator pentru gestionarea şi coordonarea fondurilor externe nerambursabile 
alocate României, calitate în care are obligaţia creării cadrului legal orizontal necesar 
pentru implementarea acestor proiecte. Proiectele în pregătire de infrastructură de 
transport, cele de dezvoltare a infrastructurii de management integrat al deşeurilor şi 
proiectele privind îmbunătăţirea sistemului de răspuns la risc au prevăzută finanţarea 
pentru perioada de programare 2021-2027 în Programul Transport (PT), respectiv 
Programul Dezvoltare Durabilă, parte din politica de coeziune pentru următoarea 
perioadă de programare, iar până la acest moment acordul de parteneriat a fost aprobat 
de Comisia Europeană. În mod specific, se prevede posibilitatea introducerii în bugetul 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor 
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Europene a creditelor de angajament si bugetare necesare proiectelor din cadrul 
Programului de Transport, Programului Dezvoltare Durabilă şi Programului de Sănătate. 
De asemenea, se permite desfăşurarea activităţilor aferente autorităţilor de 
management, şi anume, evaluare, contractare, acordare de avize de principiu, 
monitorizare, autorizare de cheltuieli si efectuare de plăți pentru priorităţile de finanţare 
incluse în cadrul Programului de Transport şi Programului Dezvoltare Durabilă. Ulterior 
aprobării Programului de Transport, Programului Dezvoltare Durabilă şi Programului de 
Sănătate proiectele vor fi reevaluate pe cadrul legal şi procedural aferente acestuia cu 
adiţionarea modificărilor rezultate, dacă este cazul. Cheltuielile efectuate până la 
aprobarea Programului de Transport, Programului Dezvoltare Durabilă şi Programului de 
Sănătate vor fi solicitate la rambursare Comisiei Europene după aprobarea formală a 
acestora. 

În raport cu obiectul de reglementare proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în ședința din 18 octombrie 2022 și au 
hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a acestuia.                                         
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