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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor 
măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, trimis 
spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 235 din 16 martie 2015, înregistrat sub nr. 4c-
2/279 din 17 martie 2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor organice. 

 

 
 

PREŞEDINTE 
 

        Viorel ŞTEFAN 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului 
de gestionare a instrumentelor structurale 

 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de 
gestionare a instrumentelor structurale, trimis cu adresa nr. PL-x 235 din 16 martie 
2015, înregistrat sub nr. 4c-2/279 din 17 martie 2015. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 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 11 martie 2015. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ, Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi al Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială.  

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea 
unor măsuri de eficientizare a sistemului de management al fondurilor europene prin 
preluarea Autorităţii de Management pentru POS Mediu, precum şi a Autorităţii de 
Management pentru POS Transport de către Ministerul Fondurilor Europene, de la 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, respectiv Ministerul Transporturilor. De 
asemenea, se prevede si preluarea personalului şi posturilor aferente autorităţilor de 
management, acesta beneficiind de aceleaşi drepturi salariale ca şi personalul 
Ministerului Fondurilor Europene, fără a genera cheltuieli suplimentare în bugetul 
ministerului, acestea fiind rambursate de către Comisia Europeană. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în 
şedinţa din 21 aprilie 2015. 

La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 34 deputaţi, din 
totalul de 34 de membri.  

La dezbaterea proiectului de Lege au fost prezent, în calitate de invitat, 
reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
prezenţi la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de 
gestionare a instrumentelor structurale, în forma aprobată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor organice. 
                                     
                
 
                                                                                                                  
                       PREŞEDINTE                                                       SECRETAR                      
                 
                      Viorel ŞTEFAN                                                  Mihai-Aurel DONŢU 
 
 
 
 
 
 
Şef Serviciu, 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar, 
Ioana Popescu 
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