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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 
privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar 

Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 
privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar 
Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, trimis cu 
adresa nr. PL x 233 din 19 iunie 2017 şi înregistrat cu nr. 4c-11/654 din 20 iunie 2017. 

Conform dispoziţiilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.2 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 data de 
12 iunie 2017. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 28 iunie 2017. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului procedural, 
legal şi financiar pentru gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente 
Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 
2014-2021, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României care rezidă din calitatea de stat 
membru al Uniunii Europene. 

Proiectul este în consonanţă cu prevederile Acordului între Uniunea Europeană, Islanda, 
Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru 
perioada 2014-2021.. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 306 din 5 mai 2017. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare.  
 

PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
                   Eugen NICOLICEA                                     Costel Neculai DUNAVA 
 
 

Consilier, Iuliana Cseke 
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