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București, 22 iunie 2022 
            Nr. 4c-24/86/2022 

  AVIZ 
asupra  proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și 
gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative 
 

În conformitate cu prevederile art.94 și 117 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgență, cu proiectul de pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a 
fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. P.L.x. 323 din 7 iunie 2022 şi înregistrată 
cu nr. 4c-24/86 din 8 iunie 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut 
inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 22 iunie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  stabilirea cadrului instituţional şi 
financiar general pentru implementarea şi gestionarea fondurilor alocate României din Fondul 
pentru modernizare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 
2003/87/CE, în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare, care sprijină 
investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a 
anumitor state membre. 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive 
și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.493/03.05.2022.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei pentru știință și tehnologie de către Biroul 
Permanent.                          
 

 
PREŞEDINTE, 

Dragoș Gabriel ZISOPOL 
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