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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul gestionării fondurilor europene,  
trimis spre dezbatere în fond, cu adresa nr.PLx.49/2016, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  

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

 

 
 
 

 
PREŞEDINTE 

 
 Viorel ȘTEFAN 







 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

Bucureşti,         06.04.2016  
Nr. 4c-2/113 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte  

normative din domeniul gestionării fondurilor europene 
 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul gestionării fondurilor europene. 

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 ședința din 23.02.2016. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei 
pentru politică economică și privatizare și Comisiei pentru afaceri europene. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009, precum 
şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015, în vederea asigurării 
resurselor financiare pentru efectuarea plăţilor către beneficiari şi pentru a evita 
dezangajarea unor fonduri pe anumite programe operaţionale. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din data de  05 aprilie 2016 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 32 
deputați, din totalul de 33 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de Lege, au participat, în calitate de 
invitați, reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Finanțelor 
Publice. 

 Bucureşti,      06.04.2016 
Nr. 4c-2/113 
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Finanţe şi Bănci 



    În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, 
deputații prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate  de voturi, să supună Plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul gestionării fondurilor europene, în 
forma adoptată de Senat.  

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

 
                             
 
     
 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Maria – Andreea PAUL 
 

                                                                                                                                 
                       
 
 

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
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