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A V I Z 

asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor 
nerambursabile  

 
 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și  
amenajarea teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură 
de urgență, prin adresa nr. PLx. 354 din  9 iunie 2020 cu Proiectul de Lege privind 
unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile. 
  Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică și  amenajarea 
teritoriului au examinat proiectul  de lege sus menţionat în şedinţa on-line din 9 
iunie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru administraţie 
publică și amenajarea teritoriului  au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă a proiectului de lege cu amendamentele admise prevăzute în Anexă. 
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Anexa  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
asupra propunerii legislative privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene 

Pl.x 354/2020 
Nr. 
crt. 

Forma adoptată de Senat Amendament propus Motivație/Observații 

1. Art. 5 (1) Autoritățile de Management ale 
Programelor Operaționale Regionale exercită 
următoarele funcții, în conformitate cu 
Regulamentele Comisiei Europene, dacă 
regulamentele nu prevăd altfel: 
 
I. -   În ceea ce privește gestionarea programelor 
operaționale regionale, autoritățile de 
management: 
 
... 

Art. 5 (1) pct. I.  
După litera e) se introduce o nouă literă, lit.f), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) previn, depistează și corectează eventualele 
nereguli care pot să apară în gestiunea 
programelor. 
 
Autori:  
Florin-Claudiu ROMAN, deputat PNL 
Alfred-Robert SIMONIS, deputat PSD 
 

Este necesar să se prevadă între 
atribuțiile autorităților de 
management și funcții de 
prevenire, depistare și corectare a 
eventualelor nereguli/abateri în 
gestiunea programelor. 

2. Art. 15 
........ 
(2) Pentru perioada de programare 2021-2027, la 
nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Administrației va funcționa o structură de 
specialitate care să asigure funcția de Organism 
Intermediar pentru funcțiile delegate de către 
Autoritățile de Management ale Programelor 
Operaționale Regionale 2021-2027, prin încheierea 
de acorduri de delegare conform legii. 

 
 

Alineatele (2) și (3) ale art.15 se elimină. 
 
 
Autori:  
Florin-Claudiu ROMAN, deputat PNL 
Alfred-Robert SIMONIS, deputat PSD 

Identificarea Organismelor 
Intermediare, dacă e cazul, este 
responsabilitatea Autorității de 
Management care trebuie să se 
asigure că acestea sunt relevante și 
îndeplinesc condițiile pentru 
realizarea acțiunilor sau funcțiilor 
delegate, fapt menționat atât la art. 
65 alin. (3) din propunerea de 
Regulament comun – ”Autoritatea 
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(3) Prin acordul de delegare prevăzut la alin. (2) se 
deleagă cel puțin funcția de constatare a 
neregulilor și de stabilire a creanțelor, da că este 
cazul. 

de management poate identifica 
unul sau mai multe organisme 
intermediare care să desfășoare 
anumite sarcini sub 
responsabilitatea sa. Acordurile 
dintre autoritatea de management 
și organismele intermediare se 
consemnează în scris.” și 
reconfirmat de art. 4 din 
propunerea de lege. 
Astfel, nu considerăm necesar a fi 
introdus în lege aceste aspect, 
acesta putând fi reglementat 
ulterior, dacă este cazul. 

3. Capitolul III 
Măsuri pentru descentralizarea procesului de 

management la nivelul altor Autorități de 
Management ale Programelor Operaționale 

precum și la nivelul marilor beneficiari 
 
Art.16 
 
........ 
 
 
 

La art.16, după alin.(5) se introduce un nou 
alineat, alin.(6) cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
(6) Pentru perioada de programare 2021-2027, 
ca Program Național Pilot de Descentralizare, 
se desemnează A.D.R. Centru și Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Moții Țara de 
Piatră ca organisme de implementare a 
Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI) pentru 
zona Munților Apuseni, după cum urmează:  
 
a) Pentru iniț ierea Programului Național 
Pilot de Descentralizare prin dezvoltare 
teritorială  integrată ITI pentru zona Munților 
Apuseni,  Secretariatul General al Guvernului 
și  Ministerul Fondurilor Europene, în calitate 
de inițiatori,  împreună cu  Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul 

Pentru a pilota descentralizarea 
procesului decizional al fondurilor 
europene se inițiază pentru 
perioada de programare 2021-2027 
un  program național  pilot de 
descentralizare pentru zona 
Munților Apuseni prin ITI 
(Investiții Teritoriale Integrate) 
implementate prin  ADR Centru și 
Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Moții Țara de 
Piatră ca organisme de 
implementare.  
Zonele montane, urbane și rurale, 
din arealul  Munților Apuseni au 
rămas în urma altor zone din 
România și găzduiesc cea mai 
mare parte din populația săracă, iar 
accesul la serviciile publice, 
infrastructură, oportunități 
economice și legăturile la piețe 
sunt reduse. 
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Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, vor demara demersurile legale 
necesare includerii zonei Munților Apuseni ca 
zo nă  ITI  cu fina nțare  din fonduri europene 
2021-2027, în termen de 15 zile calendaristice 
de la publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României.  
b) Suma ce va fi alocată pentru  ITI în zona 
Munților Apuseni se va calcula procentual, în 
raport cu suprafața, numărul de localități  și 
numărul de locuitori  din cele cinci județe, 
respectiv: Alba, Arad, Bihor, Cluj și 
Hunedoara;  
c) Agenția de Dezvoltare Regională Centru 
va asigura managementul  și implementarea 
pentru  Programul  Național  Pilot de 
Descentralizare pentru zona Munților Apuseni,  
inclusiv pentru teritoriile gestionate de  
Agențiile de Dezvoltare Regională Nord-Vest și 
Vest;  
d) Ministerul Fondurilor Europene va 
aloca A.D.R. Centru și  Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Moții Țara de Piatră sumele 
necesare pentru asistența tehnică în vederea 
elaborării strategiei pentru ITI și pregătirea 
proiectelor. 
 
Autori:  
Florin-Claudiu ROMAN, deputat PNL 
Alfred-Robert SIMONIS, deputat PSD 

Zona Munț ilor Apuseni se 
confruntă astăzi cu:  accentuarea 
tendinței tinerilor de a părăsi zona; 
numărul de locuri de muncă este 
redus; infrastructura este slab 
dezvoltată; gradul de izolare este 
ridicat; insuficienta valorificare a 
potențialului natural, cultural, 
patrimonial; existenţa unor 
microzone montane cu un înalt 
grad de sărăcie şi de excluziune 
socială, care necesită o atenţie 
deosebită prin programe integrate 
din fonduri europene şi bugetul 
naţional în vederea îmbunătăţirii 
situaţiei economico-sociale a 
locuitorilor. 
Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Moții Țara de 
Piatră s-a constituit cu scopul de a 
dezvolta socio-economic zona 
Munților Apuseni (județele Alba, 
Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara) și 
a inițiat demersurile necesare 
pentru ITI (investiții t eritoriale 
integrate) pentru zona Munților 
Apuseni.  
Pentru inițerea Programului 
Național Pilot de Descentralizare 
prin  dezvoltare teritorială  
integrată ITI pentru zona Munților 
Apuseni,  Secretariatul General al 
Guvernului și  MFE, ca inițiatori,  
împreună cu  MADR, MLPDA, 
vor demara demersurile legale 
necesare includerii zonei Munților 
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Apuseni ca ITI  cu finațatare  din 
fonduri europene în perioada de 
programare 2021-2027. Suma ce 
va fi alocată pentru  ITI în zona 
Munților Apuseni se va calcula 
direct proporțional cu suprafața, 
numărul de localități și numărul de 
locuitori  din cele cinci județe 
(Alba, Arad, Bihor, Cluj și 
Hunedoara).  

4. Art.53 (1) Proiectele de specializare inteligentă 
pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea 
documentațiilor tehnico-economice în 
conformitate cu prevederile prezentei legi  trebuie 
să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
..... 
c) să aibă ca potențiali beneficiari autoritățile 
publice locale din municipii reședință de județ în 
parteneriat cu universități, institute de cercetare, 
microîntreprinderi sau întreprinderile mari, mici și 
mijlocii sau după caz, separat, universități, 
instituții de cercetare, microîntreprinderi și 
întreprinderi mari, mici și mijlocii. Atunci când 
proiectele de specializare inteligentă se desfășoară 
în parteneriat cu autoritățile publice locale de la 
nivelul municipiilor reședință de județ acestea 
asigură dezvoltarea rețelelor de utilități publice 
necesare structurilor de specializare inteligentă; 

La art.53 alin.(1), litera c) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
c) să aibă ca potențiali beneficiari autoritățile 
publice locale în parteneriat cu universități, 
institute de cercetare, microîntreprinderi sau 
întreprinderile mari, mici și mijlocii sau după caz, 
separat, universități, instituții de cercetare, 
microîntreprinderi și întreprinderi mari, mici și 
mijlocii. Atunci când proiectele de specializare 
inteligentă se desfășoară în parteneriat cu 
autoritățile publice locale acestea asigură 
dezvoltarea rețelelor de utilități publice necesare 
structurilor de specializare inteligentă; 
 
Autori:  
Florin-Claudiu ROMAN, deputat PNL 
Alfred-Robert SIMONIS, deputat PSD 
 

Se impune eliminarea sintagmei 
”din municipii reședință de 
județ”, deoarece aceasta este 
limitativă și înlătură posib ilitatea 
altor administrații publice locale 
de a promova proiecte la nivel 
local. 

5. Art.56 (1) Proiectele de infrastructură rutieră de 
interes județean pentru care se acordă sprijin 
financiar în elaborarea documentațiilor tehnico - 
economice în conformitate cu prevederile 

Art. 56 devine art. 54 Este necesară o reașezare a 
prevederilor  de la articolele 54-56, 
pentru claritate și predictibilitate. 
 

  
 
 
Autori:  
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prezentei legi    trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: 
a) să asigure conexiunea la coridoarele de transport 
transeuropene, respectiv legătura directă sau după 
caz indirectă la rețelele de transport TEN -T CORE 
sau TEN-T Comprehensive; 
b) să facă parte dintr-o strategie elaborată  și 
aprobată la nivel județean sau după caz regional; 
c) să aibă impact asupra dezvoltării economice 
județene respectiv: să asigure accesibilitatea la 
resursele turistice, să contribuie la 
descongestionarea traficului rutier în interiorul 
localităților urbane; 
d) să aibă o valoare estimată eligibilă de minim 
10.000.000 euro – 35.000.000 euro. 
(2) O autoritate publică județeană poate obține 
sprijin financiar în condițiile prezentei  legi pentru 
documentația  tehnico -economică aferente unui 
singur proiect de infrastructură rutieră de interes 
județean. 
(3) Justificarea impactului asupra dezvoltării  
economice la nivel județean/regional a proiectului 
de infrastructură rutieră se aprobă prin hotărâre a 
Consiliului Județean. 
(4) Pentru elaborarea documentațiilor tehnico -
economice necesare implementării proiectelor de 
infrastructură rutieră de interes județean 
autoritățile publice locale pot încheia acorduri de 
parteneriat cu alte autorități publice local e sau 
după caz pot constitui asociații de dezvoltare 
intercomunitară în condițiile legii. 

Florin-Claudiu ROMAN, deputat PNL 
Alfred-Robert SIMONIS, deputat PSD 

6. Art. 54 La semnarea contractelor de acordare a 
sprijinului financiar cu beneficiarii, Agențiile de 
Dezvoltare Regională confirmă încadrarea 
proiectelor depuse de autoritățile publice locale sau 
după caz de universități, institute de cercetare, 

Art.54 devine IDEM art. 55 
 
Autori:  
Florin-Claudiu ROMAN, deputat PNL 
Alfred-Robert SIMONIS, deputat PSD 
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microîntreprinderile, întreprinderile mari mici și 
mijlocii sau parteneriatele dintre acestea în 
criteriile prevăzute la art.51, art. 52 și art. 53 din 
prezenta lege. 
 

7. Art. 55 Criteriile de repartizare a sumelor între 
Regiunile de Dezvoltare prin Programul 
Operațional Asistență Tehnică sunt aceleași cu 
criteriile utilizate la repartizarea sumelor prin 
Programul Operațional Regional, respectiv 
populație și suprafață, respectându-se procentele 
de alocare astfel cum acestea au rezultat din 
aplicarea acestor criterii. 
 

Art. 55 devine IDEM art. 56 
 
Autori:  
Florin-Claudiu ROMAN, deputat PNL 
Alfred-Robert SIMONIS, deputat PSD 
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