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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de 
urgență, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, care este 
sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență, transmis cu adresa nr. P.L.x. 639/2020 
din 20 octombrie 2020, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/527/2020 din 20 
octombrie 2020. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.896/31.08.2020, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în condițiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 
pentru elaborarea Planului Naţional de Relansare şi Rezilienţă (denumit în 
continuare „PNRR”), necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare şi 
Rezilienţă. Sprijinul financiar se utilizează pentru finanţarea proiectelor de 
investiţii de interes strategic naţional/local din următoarele domenii: infrastructura 
pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru combaterea riscului de secetă, 
combaterea eroziunii solului, drenare şi desecare, protecţie antigrindină, 
împăduriri; infrastructura pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi 
cultură, ecologizare platforme industriale, înfiinţare/reabilitare/modernizare 
campusuri şcolare necesare învăţământului profesional şi tehnic, 
reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere şi distribuţie a 
energiei termice necesare populaţiei; infrastructura din domeniul sănătăţii publice; 
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infrastructura pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic; infrastructura 
de apă-canalizare; infrastructura edilitară: apa-canalizare, 
modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităţilor, 
mobilitate urbană în parteneriat cu localităţile urbane, regenerare urbană, sistem 
de iluminat public, sisteme centralizate de alimentare cu energie termică destinate 
localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 16 
februarie 2021. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu un amendament respins 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Patricia-Isabela Robe 
 
 
 
 
 



Anexă 
 

 
 

A M E N D A M E N T    R E S P I N S 
 
 

Nr. 
crt. 

Text OuG nr.149/2020 Text adoptat de Senat Amendament respins/Autor Motivaţia 
susținerii/Motivația 

respingerii 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
1.  

 
 
Art.1. - (3) PNRR se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului în vederea negocierii cu 
Comisia Europeană. Prin aprobarea PNRR, 
Guvernul României acordă mandat 
Ministerului Fondurilor Europene, 
denumit în continuare MFE, pentru a 
desfăşura procedurile de negociere. 

 

 - La articolul 1, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(3) PNRR se aprobă prin hotărârea 
Parlamentului în vederea negocierii 
cu Comisia Europeană. Prin aprobarea 
PNRR, Parlamentul României acordă 
mandat Guvernului României pentru 
a desfăşura procedurile de negociere. 
 
Dep. Ana-Maria Cătăuță - PSD 
 

Motivația susținerii: 
__________ 

Motivația 
respingerii: 
Amendamentul a 
fost respins prin vot. 

Camera 
Deputaților 

 


