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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
București, 06.05.2022 

Nr. 4c-8/ 217                  
 

AVIZ  

  asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul 

social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru mediu și echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere și avizare cu proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.133/2021 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-

2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de 

coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, trimisă cu 

adresa nr. PL-x 55/2022 şi înregistrată cu nr.4c-8/79 din 22 februarie 2022.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din 

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european 

Plus, Fondul pentru o tranziţie justă. Demersul normativ vizează consolidarea 

disciplinei financiare la nivelul beneficiarilor instituţiilor publice prin obligativitatea 

raportării lunare a redistribuirii de fonduri pentru implementarea proiectelor finanţate 

sau propuse la finanţare în cadrul titlului de clasificaţie bugetară referitor la proiecte 

cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-

2027, precum şi virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât 

sa se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte şi/sau sa se asigure 

finanţarea unor proiecte noi, către Ministerul Finanţelor. Ordonatorii principali de 
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credite cu rol de autoritate de management sunt autorizaţi să efectueze virări de 

credite de angajament şi bugetare de la acelaşi titlu sau de la alte titluri sau capitole 

de cheltuieli, în condiţiile legii, astfel încât sa se asigure sumele necesare în bugetele 

proprii finanţării proiectelor, toate aceste modificări fiind comunicate lunar 

Ministerului Finanţelor Totodată, se propune un cadru general pentru acordarea 

prefinanţărilor către beneficiari şi pentru utilizarea mecanismului cererii de plată şi 

sau cererii de rambursare.Astfel, autorităţile de management vor putea acorda 

beneficiarilor tranşe de prefinanţare pentru acoperirea necesarului de finanţare. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 14 februarie 2022. 

 În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege  

menţionat mai sus, în şedinţa din data de 4 mai 2022.  

În urma examinării, deputații prezenți au hotărât, cu unanimitate  de voturi, 

avizarea  favorabilă a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru 

o tranziţie justă . 

 

 

 

PREȘEDINTE,   

George-Cătălin Stângă 

 

 

 
Expert parlamentar, 
Andreea-LarisaVlasin 


