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AVIZ 
asupra propunerii legislative privind organizarea reglementării în domeniul 

fondurilor europene nereambursabile  
 PL-x nr. 199/2016 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu propunerea legislativă privind organizarea reglementării în domeniul 
fondurilor europene nereambursabile- PL-x nr. 199/2016, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională.  
 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și respins 
propunerea legislativă (L44/2016), în şedinţa din 12 aprilie 2016.  
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1259 din 27.11.2015, a avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu observaţia generală privind necesitatea de a se evidenţia 
elementele de noutate, impactul asupra sistemului juridic şi măsurile de implementare, 
precum şi cu o serie de observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.  
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 10 mai 2016. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât propunerea legislativă 
se referă la managementul fondurilor europene. 
 
 In urma analizei, Comisia pentru afaceri europene a constatat că expunerea de 
motive descrie ca justificare necesitatea de a se diminua considerabil 
impredictibilitatea finanţării şi implementării proiectelor finanţate din fondurile 
europene ca urmare a multitudinii de hotărâri de guvern, ordine de ministru şi mai 
ales de instrucţiuni emise de Autorităţile de management.  Pentru a reduce acest 
număr, iniţiatorul prevede o serie de norme ce limitează la o anumită perioadă de timp 
dreptul Guvernului de a emite acte normative referitoare la implementarea 
programelor finanţate din fondurile europene şi stabileşte un parcurs administrativ de 
consultare şi avizare. 
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Comisia pentru afaceri europene achiesează la observaţiile cu caracter general 
ale Consililui legislativ. 

  
Comisia pentru afaceri europene constată că situaţia descrisă în expunerea de 

motive poate constitui un obstacol în implementarea programelor şi că numărul foarte 
mare de instrucţiuni emise de autorităţile de management este de natură să ridice 
semne de întrebare asupra pregătirii şi clarităţii documentelor Programelor 
operaţionale şi Ghidurilor de finanţare. Cu toate acestea, Comisia consideră că nivelul 
normativ potrivit de acţiune este acela la care se manifestă problemele citate de 
expunerea de motive – anume al hotărârilor de guvern, ordinelor de ministru şi 
instrucţiunilor, cât timp iniţiatorul nu a indicat un obstacol la nivelul legii ce ar 
necesita o acţiune legislativă parlamentară pentru înlăturarea sa.  

 
Ca urmare, Comisia pentru afaceri europene avizează negativ propunerea 

legislativă. 
 
 
  

* 
* * 

Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la 
dezbateri  12  deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. 
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