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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2015 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, trimis 
spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 251din 16 martie 2015, înregistrat sub nr. 4c-
2/288 din 17 martie 2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

 

 
 

PREŞEDINTE 
 

        Viorel ŞTEFAN 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2015 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond, 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2015 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă, trimis cu adresa nr. PL-x 251 din 16 martie 2015, înregistrat sub 
nr. 4c-2/288 din 17 martie 2015. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
şedinţa din 11 martie 2015. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ, Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, Comisiei pentru 
afaceri europene şi al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.  

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect reglementare extinderea 
aplicabilităţii mecanismului decontării cererilor de plată pentru condiţiile specifice 
proiectelor implementate în parteneriate care au aspecte distincte de la un program 
operaţional la altul, necesitând abordări diferenţiate, precum şi asigurarea contravaloarei 
taxei pe valoare adăugată considerată neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile 
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efectuate de beneficiari unici, lideri de parteneriat sau parteneri în cadrul contractelor de 
finanţare. 
 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în 
şedinţa din 31 martie 2015. 

La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 33 deputaţi, din 
totalul de 34 de membri.  

La dezbaterea proiectului de Lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, 
reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
prezenţi la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă, în forma aprobată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
                                     
                
 
                                                                                                                  
                       PREŞEDINTE                                                       SECRETAR                      
                 
                      Viorel ŞTEFAN                                                  Mihai-Aurel DONŢU 
 
 
 
 
 
 
Şef Serviciu, 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar, 
Ioana Popescu 
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