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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 
PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
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Bucureşti, 28 ianuarie 2020  
 

COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE 
ȘI BĂNCI 

 

Nr.4c-2/ 872
București, 28 ianuarie 2020

 
 
 

 
  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile 
şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în 
perioada 2014-2020, trimis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului şi Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  pentru examinare pe fond, în 
procedură obișnuită cu adresa nr. Plx. 538 din 28 octombrie 2019. 

 
 

PREŞEDINTE, PREȘEDINTE, 
Angelica FĂDOR  Sorin LAZĂR 
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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2019 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2015 privind 

gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice 
naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru buget, finanțe și bănci, au fost 
sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare 
teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, transmis cu adresa nr. Plx.538 din 28 
octombrie 2019 înregistrat cu nr.4c-7/515 din  29 octombrie 2019, și respectiv cu nr. 4c-
2/872 din 28 octombrie 2019 . 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
şedinţa din 21 octombrie 2019, în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din 
Constituția României, republicată. 
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  Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 La întocmirea prezentului raport comun Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului şi Comisia pentru buget, finanțe și bănci au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 694/12.08.2019 ) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.4c-13/ 

943/17.12.2019) 
  Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare evitarea situației în care schimbul 

valutar al sumelor în euro în vederea efectuării plăților în lei, către beneficiarii de asistență 
tehnică, alții decât Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ar conduce la 
diferențe nefavorabile de curs valutar ce nu pot fi suportate de la bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  

                     Definirea avansului de cofinanțare de la bugetul de stat pentru contractele de 
cofinanțare încheiate în baza unor contracte de finanțare aflate în implementare, întrucât în 
forma actuală a actului este definit doar avansul din fonduri externe nerambursabile. 
Specificul Programelor de cooperare PCTE prevede încheierea unui contract de finanțare și 
a mai multor contracte de cofinanțare în cadrul aceluiași proiect, sursele de finanțare pentru 
aceste contracte fiind diferite. 

Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, examinarea proiectului de Lege a avut loc în 
şedinţe separate. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi-a desfăşurat lucrările în data de 3 
decembrie 2019. La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și-au înregistrat 
prezenta 26 deputați din totalul de 27 de membri ai comisiei.  

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 
lucrările în data de 28 ianuarie 2020. La lucrările Comisiei pentru administraţie publică 
şi amenajarea teritoriului au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările Comisiei pentru 
administrație publică  și amenajarea teritoriului  a participat în  calitate de invitat doamna 
Cristina Maria Radu, șef serviciu Direcția generală de cooperare teritorială europeană în 
cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației, iar la Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci, au participat în calitate de invitați reprezentanți ai Ministerului 
Finanțelor Publice.  
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii sesizate în 
fond au hotărât, cu majoritate de voturi  adoptarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare 
teritorială europeană”, în perioada 2014-2020,  în forma adoptată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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PREŞEDINTE, 
Angelica  FĂDOR 

PREŞEDINTE,  
Sorin LAZĂR 

 
SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 
SECRETAR,  

Marilen-Gabriel PIRTEA 
 

 
                                                                                                               Șef serviciu, Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, Elena Hrincescu                                                Expert parlamentar, Cristina Dicu 

           
             

 


