
1

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

    Bucureşti, 24.05.2006
                                                                                                                   Nr.23/99/2006

         
AVIZ

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a
creditelor externe de stat şi garantate de stat, precum şi a fondurilor
structurale şi a finanţării aferente, pentru lucrările de infrastructură

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu nr.P.L.X 451 din 10
mai 2006, pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2006 privind
accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat şi garantate de stat,
precum şi a fondurilor structurale şi a finanţării aferente, pentru lucrările de
infrastructură.

Ordonanţa de urgenţă a fost avizată favorabil de Consiliul
Legislativ, cu nr.231 din 14 februarie 2006, cu observaţii şi propuneri.

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a fost
adoptat de Senat, cu amendamente, în şedinţa din 8 mai 2006.

Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data
de 24 mai 2006.

La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze
favorabil proiectul de lege cu amendamente admise prezentate în anexă.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face
parte din categoria legilor ordinare.

În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată,
Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor.

                     PREŞEDINTE,                                             SECRETAR,

                  Dan Ioan Popescu                                       Constantin Petrea
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Original
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Anexa

A M E N D A M E N T E    A D M I S E
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a

creditelor externe de stat şi garantate de stat, precum şi a fondurilor structurale şi a finanţării aferente,
pentru lucrările de infrastructură

Nr.
crt.

Text OUG nr.28/2006 Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţie

0 1 2 3 4
1

______

LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr.28/2006 privind
accelerarea procedurilor de utilizare a

creditelor externe de stat şi garantate de
stat, precum şi a fondurilor structurale şi
a finanţării aferente, pentru lucrările de

infrastructură

2

______

ARTICOL UNIC. – Se aprobă
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.28 din 29 martie 2006 privind
accelerarea procedurilor de utilizare a
creditelor externe de stat şi garantate de
stat, precum şi a fondurilor structurale şi
a finanţării aferente, pentru lucrările de
infrastructură, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.314 din
7 aprilie 2006, cu următoarea
modificare:

3

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind accelerarea procedurilor de

Nemodificat

1. Titlul ordonanţei de urgenţă
va avea următorul cuprins:
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind accelerarea procedurilor
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0 1 2 3 4
utilizare a creditelor externe de stat şi

garantate de stat, precum şi a
fondurilor structurale şi a finanţării

aferente, pentru lucrările de
infrastructură

Nemodificat

de utilizare a creditelor externe de stat
şi garantate de stat, precum şi a

fondurilor structurale, a fondurilor de
coeziune şi a finanţării aferente,
pentru lucrările de infrastructură

 4 

Art.1. – Se aprobă mecanismul de
accelerare a procedurilor de utilizare a
creditelor externe de stat şi garantate
de stat, ale fondurilor structurale şi ale
finanţării naţionale necesare pentru
urgentarea realizării proiectelor pentru
infrastructură, în sensul declanşării de
către beneficiarii acestora a
procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziţie publică necesare realizării
investiţiilor, considerându-se că
fondurile sunt disponibile după cum
urmează:
a) în cazul creditelor externe de stat şi
garantate de stat, imediat după
negocierea acordului de împrumut şi
aprobarea proiectului de către
comitetul director al băncii
finanţatoare şi cu acordul scris al
acestei bănci;
b) în cazul fondurilor structurale şi ale
finanţării naţionale aferente, imediat
după primirea deciziei de finanţare
emisă de Autoritatea de Management
a programului operaţional
corespunzător.

Nemodificat

2. Articolul 1 va avea următorul
cuprins:
Art.1. – Se aprobă mecanismul de
accelerare a procedurilor de utilizare a
creditelor externe de stat şi garantate
de stat, ale fondurilor structurale, a
fondurilor de coeziune şi ale
finanţării naţionale necesare pentru
urgentarea realizării proiectelor pentru
infrastructură, în sensul declanşării de
către beneficiarii acestora a
procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziţie publică necesare realizării
investiţiilor, considerându-se că
fondurile sunt disponibile după cum
urmează:
a) în cazul creditelor externe de stat şi
garantate de stat, imediat după
negocierea acordului de împrumut şi
aprobarea proiectului de către
comitetul director al băncii
finanţatoare şi cu acordul scris al
acestei bănci;
b) în cazul fondurilor structurale, a
fondurilor de coeziune şi ale
finanţării naţionale aferente, imediat
după primirea deciziei de finanţare
emisă de Autoritatea de Management
a programului operaţional
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corespunzător.

 5 

Art.2. – Mecanismului prevăzut la
art.1 nu i se aplică prevederile art.98
lit.b) din ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.60/2001 privind
achiziţiile publice, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr.212/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

- Articolul 2 va avea următorul
cuprins:
Art.2. – Prin derogare de la
prevederile art.98 lit.b) din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.60/2001 privind
achiziţiile publice, aprobată cu
modificări şi completări prin
Legea nr.212/2002, cu
modificările şi completările
ulterioare, declanşarea
mecanismului de accelerare a
procedurilor de utilizare a
creditelor de stat şi garantate de
stat potrivit prevederilor art.1,
nu constituie contravenţie.

Nemodificat

 6 Art.3. – În cazurile în care procedura
de licitaţie proprie băncii finanţatoare
prevede desfăşurarea unei proceduri
de precalificare, aceasta se poate
desfăşura şi anterior aprobării
proiectului de către comitetul director
al băncii finanţatoare, cu acceptul scris
al acestei bănci.

Nemodificat Nemodificat

 7 

Art.4. – Agrearea clauzelor
contractelor pentru achiziţii publice în
cadrul proiectelor de infrastructură se
poate face:
a) în cazul creditelor externe de stat şi
garantate de stat, după semnarea

Nemodificat

3. Articolul 4 va avea următorul
cuprins:
Art.4. – Agrearea clauzelor
contractelor pentru achiziţii publice în
cadrul proiectelor de infrastructură se
poate face:
a) în cazul creditelor externe de stat şi
garantate de stat, după semnarea
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acordului de împrumut, cu acordul
băncii finanţatoare, iar semnarea
contractelor se poate face numai după
intrarea în efectivitate a acordului de
împrumut;
b) în cazul fondurilor structurale şi ale
finanţării naţionale aferente, numai în
baza acordului Autorităţii de
Management, iar semnarea
contractelor se poate face numai după
intrarea în vigoare a contractului de
finanţare dintre Autoritatea de
Management şi beneficiarii acestor
finanţări nerambursabile.

acordului de împrumut, cu acordul
băncii finanţatoare, iar semnarea
contractelor se poate face numai după
intrarea în efectivitate a acordului de
împrumut;
b) în cazul fondurilor structurale, a
fondurilor de coeziune şi ale
finanţării naţionale aferente, numai în
baza acordului Autorităţii de
Management, iar semnarea
contractelor se poate face numai după
intrarea în vigoare a contractului de
finanţare dintre Autoritatea de
Management şi beneficiarii acestor
finanţări nerambursabile.

 8 Art.5. – Costurile aferente organizării
şi realizării activităţilor prevăzute la
art.1 şi 3, desfăşurate anterior intrării
în vigoare a Acordului de împrumut,
sau a contractului de finanţare, după
caz, se asigură din sursele proprii ale
beneficiarilor sau din alte surse atrase
în acest scop, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.

Nemodificat Nemodificat

                                        PREŞEDINTE,                                                                       SECRETAR,

                                     Dan Ioan Popescu                                                                 Constantin Petrea

Expert, Daniel Bădina
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