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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

                                                                                    
 

Comisia pentru industrii 
şi servicii 

Bucureşti: 10.11.2015 
Nr. 4c-3/377/2014 

 

         Comisia pentru transporturi 
                  şi infrastructură  
              Bucureşti: 10.11.2015 
                 Nr. 4c-26/179/2014 

 
      

 
 
 

 
BIROUL PERMANENT  

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2014 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 

privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc 

beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele 

măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi,  transmis 

Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură 

pentru examinare în fond, cu adresa P.L.x. 537/2014. 

 
 
 

                 PREŞEDINTE,            PREŞEDINTE, 

          Iulian Iancu        Mihai Lupu
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R A P O R T   C O M U N 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul 

instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi 
din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri 

financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi 
  
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru 
transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în 
domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din 
fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-
ISPA din sectorul transporturi,  transmis cu adresa P.L.x. 537/2014, înregistrată sub 
nr.4c-3/377/2014, respectiv 4c-26/179/2014.  

În conformitate cu prevederile art.75, alineatul (1)  din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92, alineatul (9), pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Camera Decizională pentru acest proiect de lege este Camera 
Deputaţilor. 

Senatul, în şedinţa din data de 2 decembrie 2014, a adoptat proiectul de 
lege. 
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Consiliul Legislativ, cu adresa nr. 1083/01.10.2014, a avizat favorabil 
proiectul de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în sedinţa din data de 
26.01.2015, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în sedinţa din data de 29 
septembrie 2015, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în 
sedinţa din data de 24 februarie 2015, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul 
instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul 
transporturi, aprobată prin Legea nr.222/2013. Adoptarea modificărilor legislative se 
impune, având în vedere necesitatea instituirii unor măsuri pentru optimizarea 
fluxurilor financiare care se derulează în relaţia dintre autorităţile de management, 
beneficiarii direcţi de fonduri externe nerambursabile şi ordonatorii de credite ai 
bugetelor în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor structurale alocate 
României în perioada 2007-2013. 

În conformitate cu prevederile art.61 din regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate, 
după cum urmează: Comisia pentru industrii şi servicii în şedinţa din 19 mai 2015, iar 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură în şedinţa din 3 noiembrie 2015. 

La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au participat, în 
calitate de invitaţi: domnul Valentin Soneriu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Fondurilor Europene şi domnul Attila Gyorg, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice.  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenţi  18 deputaţi 
din totalul de 18 deputaţi, membri ai comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au fost prezenţi 20 
deputaţi din totalul de 23 deputaţi, membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind 
unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi 
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finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în 
domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, în forma prezentată de Senat. 

În raport de obiectul şi continutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 

 

 

                 PREŞEDINTE,                  PREŞEDINTE, 

          Iulian Iancu               Mihai Lupu 

 

 

 

 

 

                   SECRETAR,                     SECRETAR, 

Ţîmpău Radu Bogdan                           Constantin Galan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar: Bivolaru Ioan    Expert parlamentar Tudor Monica Gabriela 

Consilier parlamentar: Donea Cristina 


