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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru 
adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene  

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 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 și Comisiei pentru transporturi 
și infrastructură, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a 
fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de 
fonduri europene, transmis cu adresa nr. P.L.x.254/2022 din 11 mai 2022, 
înregistrat la comisie sub nr.4c-3/327 din 11 mai 2022.       
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.362/05.04.2022, avizează favorabil proiectul 
de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, 
republicată.       
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea mai 
multor acte normative, şi anume: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015, 
Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr.64/2009 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
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nr.101/2020. De asemenea, se preconizează instituirea mai multor derogări de la 
unele prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015, care să se aplice 
proiectelor aferente perioadei de programare 2014-2020 finanţate din Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică, Programul Operaţional Capital Uman - Obiectivul 
specific 4.9: Creşterea numărului de persoane care beneficiază de programe de 
sănătate şi de servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), 
diagnostic şi tratament precoce pentru principalele patologii, Programul Operaţional 
Competitivitate şi Programul Operaţional Regional, până la data de 31 decembrie 
2022. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează asigurarea premiselor unui grad 
ridicat de absorbţie, eliminarea riscului de pierdere de fonduri, evitarea întârzierilor 
în implementarea proiectelor de infrastructură.  

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 07 
septembrie 2022. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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Consultant, Alexandra Zorilă 


