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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  

CAMERA DEPUTAŢILOR  
Comisia pentru  Afaceri  Europene 

 
 
Bucureşti, 31  martie  2015 
Nr.  4c -19 / 214 
 

AVIZ 
asupra propunerii de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9 / 2015 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127 / 2007 privind 

Gruparea europeană de cooperare teritorială 
 

PL-x nr. 285 / 2015 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu propunerea de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr. 9/ 2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a G uvernului 
nr.127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, PL-x nr. 285 / 2015. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât propunerea se referă la 
adaptarea cadrului normativ referitor la funcționarea Grup ărilor europene de cooperare 
teritorială la modificările Regulamentul 1082/2006, introduse prin Regulamentul 
1302/2013, ce constau în principal în următoarele: 

− acceptarea întreprinderilor publice, organismelor de drept public și a 
întreprinderilor responsabile cu furnizarea de servicii de interes economic general 
ca membri ai Grupărilor europene de cooperare teritorială; 

− obligația statului membru în care urmează a se stabili sediul Grupării europene de 
cooperare teritorială de a se încredința că toate statele membre au aprobat 
participarea la Grupare a membrilor potențiali de pe teritoriul acestora; 

− obligația de a solicita membrilor Grupării să încheie polițe de asigurare adecvate 
pentru acoperirea riscurilor specifice activității Grupării; 

− detalierea procedurii de lucru a autorității de notificare a Grupării. 
 
 Grupările europene de cooperare teritorială sunt eligibile pentru programele de 
cooperare teritorială finanțate din fonduri europene. 
 
          Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) și (3) din Constituţia României, republicată, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

Senatul a adoptat propunerea de lege, în ședința sa din 18 martie 2015. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 99 din 28.01.2015, a avizat favorabil 
proiectul de Lege, cu observații și recomandări de natura tehnicii legislative. 
    
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  31  martie  2015. 
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 Analizând situația de fapt, Comisia pentru afaceri europene constată că 
propunerea descrie entitățile ce au dreptul de a face parte dintr-o Grupare europeană de 
cooperare teritorială și detaliază procedura de înființare și funcționare a acestora. 
 
 Comisia pentru afaceri europene constată că autoritatea de notificare propusă este 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
 
 La punctul 6, art. 7 alin (3) al propunerii se specifică faptul ca autoritatea de 
notificare "solicită avizele consultative autorităților administrației publice centrale, în 
funcție de competențele acestora". 
 
 Comisia pentru afaceri europene este de părere că procedurile administrative ar 
trebui să se limiteze la ceea ce este necesar, să țină seama de cerințele de simplificare și 
de reducere a birocrației în Uniunea Europeană.  
 
 Prin urmare, ar fi de dorit ca formularea acestui articol să permită o mai mare 
flexibilitate și în acest sens Comisia recomandă utilizarea sintagmei "are dreptul de a 
solicita avize consultative autorităților publice centrale, numai dacă este necesar sub 
aspectul clarificării situației."  
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu o abținere și                    
14 voturi pentru , să emită aviz favorabil asupra propunerii de lege. 
 
 
 
 
 

p. Preşedinte, 
 
 

Cătălin Marian RĂDULESCU 
 

Secretar, 
 
 

Dorel Gheorghe  CĂPRAR 
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