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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,         
Nr. 22/148/12.03.2009 

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum  şi a 
fondurilor de cofinanţare aferente acestora, cu care comisia noastră a fost sesizată în 
fond cu adresa Biroului Permanent nr.PL.x 126  din  18 februarie 2009. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel Ştefan 
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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,     
Nr. 22/148/12.03.2009 

 
 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
188/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către 
Comunitatea Europeană, precum  şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora 

 
 
Cu adresa nr. PLx 126 din 18 februarie 2009, Biroul Permanent conform 

art.95  şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură 
de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu 
privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea 
Europeană, precum  şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea 
fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi 
a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 16 februarie 
2009. 

Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor . 

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

La lucrările comisiei au participat  28 deputaţi, din totalul de 30 membri ai 
comisiei. 
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La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în conformitate cu prevederile 
art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Graţiela 
Iordache  – secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
 In urma dezbaterii proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile 
alocate României de către Comunitatea Europeană, precum  şi a fondurilor de 
cofinanţare aferente acestora, în şedinţa din data de 10 martie 2009, comisia propune 
spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu 
amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel Ştefan 

SECRETAR, 
 

Iuliu Nosa 
 
 
 
 
 
 

            Consilier parlamentar: 
     Ene Giorgiana 
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ANEXĂ 

 
I. Amendamente admise 

 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 

 

 
L E G E 

 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 188/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire 
la gestionarea fondurilor nerambursabile 
alocate României de către Comunitatea 
Europeană, precum  şi a fondurilor de 

cofinanţare aferente acestora 
 
 

 
 
 
nemodificat 

 

 

ARTICOL UNIC. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 188/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la 
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate 
României de către Comunitatea Europeană, 
precum  şi a fondurilor de cofinanţare aferente 

 
ARTICOL UNIC. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 188/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la 
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate 
României de către comunitatea Europeană, 
precum  şi a fondurilor de Cofinanţare aferente 
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acestora, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 
2008, cu următoarea modificare. 

acestora, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 
2008. 

 

- în tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă, 
denumirea „Ministerul Economiei şi 
Finanţelor” se înlocuieşte cu denumirea 
„Ministerul Finanţelor Publice” 

Se elimină  
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