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AVIZ 

asupra proiectului de  
Lege pentru modificarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele 

masuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din 
fonduri externe nerambursabil, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din 

sectorul transporturi- PL-x nr. 225/2013 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru modificarea  Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri în domeniul instrumentelor 
structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, 
precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi- PL-x nr. 
225/2013.  
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege este motivat de 
restructurarea a doi beneficiari majori de fonduri ale Uniunii Europene, anume CNADNR și CFR, 
finanțați de Uniunea Europeană din Programul Operațional Sectorial Transport. 
 Proiectul de lege urmează sesizării Comisiei Europene conform căreia înființarea 
Departamentuljui pentru proiecte de infrastructura în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012, cu modificările și completările ulterioare, sesizare 
din care rezultă că Programul Operațional Transport ar putea fi suspendat până la acreditarea 
sistemului de management și control al programului, rezultat din modificările instituționale mai sus 
menționate.  
 Proiectul de lege instituie și măsuri de finalizare în termen a investițiilor finanțate din fostul 
insrument financiar ISPA. 
 Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională.  
      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și adoptat proiectul de lege 
(L.202/2013), în procedură de urgență în ședința din 17 iunie 2013. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 443 din 23.05.2013, a avizat favorabil proiectul de lege, 
cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.  
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut proiectul de lege în şedinţa din  18  septembrie 2013. 
 Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la 
dezbateri 14  deputaţi. 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
 

     Preşedinte,       Secretar, 
 

Relu FENECHIU                     Ana BIRCHALL 
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