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AVIZ 
asupra proiectului de lege pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului 

de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene 
- PLx 377/2016  

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de lege pentru completarea anexei la Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea 
Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene -PLx 377/2016, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa sa din 20 septembrie 2016. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 349 din 13.04.2016, a avizat favorabil 
proiectul de Lege, cu rezerva conform căreia nu apare ca îndeplinită condiția legală a 
inițierii proiectului de lege, anume: “orice modificare a Normelor pentru pentru 
constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, 
prevăzute la art. 2, în funcție de condițiile concrete ale proiectelor și cerințele 
finanțatorilor, este inițiată de Ministerul Finanțelor Publice” și a formulat 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  6 octombrie  2016. 
 În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat că 
proiectul nu reprezintă o transpunere a unui act juridic european, ci asigură 
completarea cadrului financiar pentru cofinanțarea unor proiecte ce beneficiază de 
asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. 

Din totalul de 21 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost 
prezenţi la dezbateri 15  deputaţi. 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
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