
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                    București, 15 martie 2022 
                   Nr.4c-13/101/22.02.2022 
                   PLx. 55/2022 

 
 

A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 

sesizată, spre avizare cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, trimis cu 

adresa nr. PLx. 55 din 21 februarie 2022, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină și 

imunități sub nr.4c-13/101 din 22 februarie 2022. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu  dispoziţiile art.75 

alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă, în ședința 

din 14 februarie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o 

tranziţie justă. Demersul normativ vizează consolidarea disciplinei financiare la nivelul 

beneficiarilor instituţiilor publice prin obligativitatea raportării lunare a redistribuirii de fonduri 

pentru implementarea proiectelor finanţate sau propuse la finanţare în cadrul titlului de 
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clasificaţie bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2021-2027, precum şi virări de credite de la alte titluri ori capitole de 

cheltuieli, astfel încât sa se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte şi/sau sa 

se asigure finanţarea unor proiecte noi, către Ministerul Finanţelor. Ordonatorii principali de 

credite cu rol de autoritate de management sunt autorizaţi să efectueze virări de credite de 

angajament şi bugetare de la acelaşi titlu sau de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, în 

condiţiile legii, astfel încât sa se asigure sumele necesare în bugetele proprii finanţării 

proiectelor, toate aceste modificări fiind comunicate lunar Ministerului Finanţelor Totodată, se 

propune un cadru general pentru acordarea prefinanţărilor către beneficiari şi pentru utilizarea 

mecanismului cererii de plată şi sau cererii de rambursare. Astfel, autorităţile de management 

vor putea acorda beneficiarilor tranşe de prefinanţare pentru acoperirea necesarului de finanţare. 

În ședința desfășurată în sistem mixt din data de 15 martie 2022, potrivit art.62 și 131 

alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților , republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat inițiativa legislativă 

supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere şi avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ, transmis prin adresa cu nr.1000 din 17 decembrie 2021. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
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