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                 Bucureşti, 28.09.2021 

                                                                Nr.4c-3/362/2021 

 

AVIZ 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea OUG nr.40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, pentru aviz, care va fi transmis Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci, care este sesizată în fond, cu Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările 

ulterioare, transmisă cu adresa nr. P.L.x.304/2021 din 30 iunie 2021, înregistrat la comisie sub 

nr.4c-3/362 din 30 iunie 2021.  

 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.3868 din 12.05.2021, avizează nefavorabil 

proiectul de act normativ. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.352 din 20.05.2021, avizează favorabil propunerea 

legislativă, cu observații și propuneri. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, respinge propunerea legislativă în ședința 

din 28 iunie 2021. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.7 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr.40/2015. Potrivit expunerii de motive, iniţiatorii propun, 

în principal, soluţii pentru acordarea unor măsuri de sprijin financiar pentru plata contribuţiei 

publice de către beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului local, ceea ce va conduce la 

asigurarea finalizării investiţiilor în derulare, finanţate prin accesarea unor fonduri europene, fie 

prin utilizarea excedentului bugetelor locale, fie prin transferuri de la bugetul de stat. 

 Examinarea Propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 28 septembrie 2021. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea OUG nr.40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, Propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 alineatele (1) și (3) din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 

 


