Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Industrii şi Servicii

București, 13.11.2018
Nr. 4c-3/511/2018
AVIZ
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii, a fost sesizată
pentru aviz cu propunerea legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, transmis cu adresa nr. PLx 681/5.11.2018 şi înregistrat la comisie
cu nr. 4c-3/511/2018.
Avizul comisiei urmează să fie transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, care
este sesizată în fond.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.27 din Legea
nr.350/2005, în sensul creării bazei legale pentru funcţionarea comisiilor de evaluare şi selecţie
a proiectelor, pentru eliminarea conflictelor de interese în care s-ar putea regăsi membrii
comisiilor şi ofertanţii, precum şi reglementarea dreptului autorităţilor contractante de a
remunera membrii comisiei de evaluare sau ai juriului pentru activitatea respectivă.
Senatul în calitate de primă cameră sesizată a respins această propunere legislativă
în şedinţa din 31 octombrie 2018.
Consiliul Legislativ, prin adresa nr. 750/25 iulie 2018 a avizat favorabil propunerea
legislativă, cu observaţii şi propuneri privind normele de tehnică legislativă.
Guvernul, prin adresa nr. 1557 din 20.08.2018, nu susține adoptarea propunerii
legislative.
Examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţa comisiei din data de 13.11.208.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 de deputaţi din totalul de 20 de membri ai comisiei.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea
negativă a proiectului de Lege.
Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
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