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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia transporturi şi infrastructură 

 
          Bucureşti, 23.06.2016 

                                                                                              Nr. 4c- 26/52/2016 
 

 
PL-x 84/2016 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra Cererii de reexaminare a Legii 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea 

unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, 

trimisă spre dezbatere în fond, cu adresa nr. Pl-x 84/2016 din 22 iunie 2016, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

   
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Lupu 
     
 
 

  

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
tudor.monica
Original
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                        Bucureşti, 23.06.2016 
                                                                                                      Nr. 4c- 26/52/2016 
 
                     PL-x 84/2016 

 
 
 

R A P O R T 
asupra Cererii de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2015 

pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor 
 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată  în fond cu dezbaterea Cererii de 
reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri 
de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, trimisă cu adresa nr. PLx. 84/2016 din 22 iunie 
2016 și înregistrată sub nr. 4c-26/52/2016 din 22.06.2016. 

Această lege, adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(2) 
din Constituţia României, republicată, a fost transmisă spre promulgare, Preşedintelui României la  data de 12 mai 2016. 

În conformitate cu  dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României a 
formulat cererea de reexaminare asupra legii transmisă spre promulgare, în motivarea cererii arătându-se că: 
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- intervenţiile legislative adoptate în cuprinsul legii menţionate se impun a fi reanalizate atât sub aspectul 

conformităţii acestora cu prevederile art.123 din Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului Europeran şi al 
Consiliului din 17 decembrie 2013, cât şi din perspectiva clarităţii normelor;  

- prin modificarea introdusă la punctul 1 al articolului unuic din legea transmisă la promulgare (art.1 alin.(1) 
din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2015) se apreciază că este afectat procesul de desemnare a autorităţilor de 
management pentru crearea sistemului de management şi control pentru Programul Operaţional Infrtastructură Mare 
(2014-2020), aspect de natură să contravină art.123 din Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului Europeran şi al 
Consiliului din 17 decembrie 2013; 

- în cuprinsul aceluiaşţio punct din legea transmisă la promulgare se impune utilizarea unei terminologii 
unitare. În acest sens, se semnalează că art.1 alin.(2) din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2015, astfel cum a fost 
modificat prin legea transmisă la promulgare, utilizează noţiunea acordul global de grant de delegare de funcţii, în timp 
ce art.123 alin.(7) din Regulamentul (UE) nr.1303/2013 operează cu noţiunea de acord global de grant; 

- în ceea ce priveşte punctul 2 al articolului unic din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul 
transporturilor, se precizează că este necesară reanalizarea acestor prevederi sub aspectul clarificării categoriilor de 
personal ce urmează să beneficieze de aceste dispoziţii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Cererea de reexaminare cu amendamente în şedinţa 
din 21 iunie 2016. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de lege şi Cererea de 
reexaminare, în şedinţa din 22 iunie 2016. 

La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și-au înregistrat prezența un număr de 21 deputați, 
din totalul de 22 de membri ai comisiei. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei prezenţi la lucrari, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună 

plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport asupra cererii de reexaminare formulat de Preşedintele României, prin care 
se propune adoptarea legii, cu amendamente. Acestea se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport.       
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            În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

 
 

               PREŞEDINTE,                                                     SECRETAR, 
                                      
                         Mihai Lupu                                                      Constantin Galan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      

    Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor                                                                                                                
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    Anexă 
 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
 
 
 

Nr 
crt. 

Text O.U.G. nr.68/2015 Text Lege la promulgare Text adoptat de Senat 
reexaminare 

Text propus 
(autorul 

amendamentelor) 

Motivaţia 

0 1 2 3 4 5 
1  Titlul legii 

L E G E  
privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.68/2015 pentru 
aprobarea unor măsuri de gestionare a 

instrumentelor structurale din domeniul 
transporturilor 

 

Nemodificat   

2  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.68 din 30 
decembrie 2015 pentru aprobarea unor 
măsuri de gestionare a instrumentelor 
structurale din domeniul transporturilor, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.987 din 31 
decembrie 2015, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 

 Nemodificat 
 

  

3 Titlul ordonanţei 
 

ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ 

pentru aprobarea unor 
măsuri de  gestionare a 

instrumentelor 
structurale din domeniul 

transporturilor  
 

 
 
      _________________ 

Nemodificat 
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0 1 2 3 4 5 
4   

 
 
Art.1.(1) Începând cu 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă, în condiţiile 
art.123 din Regulamentul 
(UE) nr.1303/2013 al 
Parlamentului european 
şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispoziţii 
commune privind Fondul 
european de dezvoltare 
regional, Fondul social 
european, Fondul de 
coeziune, Fondul 
european agricol pentru 
dezvoltare rurală şi 
Fondul european pentru 
pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de 
stabilire a unor dispoziţii 
generale privind Fondul 
european de dezvoltare 
regional, Fondul social 
european, Fondul de 
coeziune şi Fondul 
european pentru pescuit 
şi afaceri maritime şi de 
abrogare a 
Regulamentului (CE) 
nr.1083/2006 al 
Consiliului, se 
nominalizează Ministerul 
Transporturilor ca 

1. Articolul 1 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.1.-(1) Începând cu 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă, în condiţiile 
art.123 din Regulamentul 
(UE) nr.1303/2013 al 
Parlamentului european 
şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispoziţii 
comune privind Fondul 
european de dezvoltare 
regională, Fondul social 
european, Fondul de 
coeziune, Fondul 
european agricol pentru 
dezvoltare rurală şi 
Fondul european pentru 
pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de 
stabilire a unor dispoziţii 
generale privind Fondul 
european de dezvoltare 
regională, Fondul social 
european, Fondul de 
coeziune şi Fondul 
european pentru pescuit 
şi afaceri maritime şi de 
abrogare a 
Regulamentului (CE) 
nr.1083/2006 al 
Consiliului, se 
nominalizează Ministerul 
Transporturilor ca 

1. Art. 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
 
Art.1.-(1) Începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, în 
condiţiile art.123 din 
Regulamentul (UE) nr. 
1.303/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 
17 decembrie 2013 de stabilire 
a unor dispoziţii comune 
privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală 
şi Fondul european pentru 
pescuit şi afaceri maritime, 
precum şi de stabilire a unor 
dispoziţii generale privind 
Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune 
şi Fondul european pentru 
pescuit şi afaceri maritime şi 
de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1.083/2006 al 
Consiliului, se nominalizează 
Ministerul Transporturilor ca 
organism intermediar pentru 
transport în cadrul Programului 
operaţional Infrastructura mare 
2014-2020 prin înfiinţarea unei 
structuri care va gestiona 
funcţiile delegate, conform 
unui acord de delegare.  

1. Art. 1 se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins:  
Art.1.-(1) Începând cu 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă, în 
condiţiile art.123 din 
Regulamentul (UE) nr. 
1.303/2013 al 
Parlamentului European 
şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispoziţii 
comune privind Fondul 
european de dezvoltare 
regională, Fondul social 
european, Fondul de 
coeziune, Fondul 
european agricol pentru 
dezvoltare rurală şi 
Fondul european pentru 
pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de 
stabilire a unor dispoziţii 
generale privind Fondul 
european de dezvoltare 
regională, Fondul social 
european, Fondul de 
coeziune şi Fondul 
european pentru pescuit 
şi afaceri maritime şi de 
abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 
1.083/2006 al 
Consiliului, se 
nominalizează Ministerul 

 
 
 
Ministerul 
Transporturilor, în 
calitate de minister de 
specialitate, trebuie să 
contribuie în mod 
susţinut la 
implementarea 
proiectelor din 
domeniul 
transporturilor finanţate 
din fonduri 
nerambursabile ale 
Uniunii Europene în 
perioada de programare 
2014-2020. 
Datorită faptului că 
Ministerul 
Transporturilor are sub 
autoritate majoritatea 
beneficiarilor 
Programului 
Operaţional 
Infrastructura Mare 
(POIM) din domeniul 
transporturilor, acesta 
trebuie să fie parte din 
sistemul de 
management şi control 
al programului, având 
în vedere să Sistemul de 
management şi control 
(SMC) al POIM face în 
prezent obiectul 
acreditării prevăzute de 

http://lege5.ro/Gratuit/gm4tambvgm/regulamentul-nr-1303-2013-de-stabilire-a-unor-dispozitii-comune-privind-fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fondul-social-european-fondul-de-coeziune-fondul-european-agricol-pentru-dezvoltare-rura?pid=66963733&d=2016-06-14#p-66963733
http://lege5.ro/Gratuit/gi3tgojqgu/regulamentul-nr-1083-2006-de-stabilire-a-anumitor-dispozitii-generale-privind-fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fondul-social-european-si-fondul-de-coeziune-si-de-abrogare-a-regulamentului-ce-nr?pid=&d=2016-06-14
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tambvgm/regulamentul-nr-1303-2013-de-stabilire-a-unor-dispozitii-comune-privind-fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fondul-social-european-fondul-de-coeziune-fondul-european-agricol-pentru-dezvoltare-rura?pid=66963733&d=2016-06-14#p-66963733
http://lege5.ro/Gratuit/gi3tgojqgu/regulamentul-nr-1083-2006-de-stabilire-a-anumitor-dispozitii-generale-privind-fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fondul-social-european-si-fondul-de-coeziune-si-de-abrogare-a-regulamentului-ce-nr?pid=&d=2016-06-14
http://lege5.ro/Gratuit/gi3tgojqgu/regulamentul-nr-1083-2006-de-stabilire-a-anumitor-dispozitii-generale-privind-fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fondul-social-european-si-fondul-de-coeziune-si-de-abrogare-a-regulamentului-ce-nr?pid=&d=2016-06-14
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0 1 2 3 4 5 
organism intermediar 
pentru transport în cadrul 
Programului Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-
2020 prin înfiinţarea unei 
structuri care va gestiona 
funcţiile de selecţie şi 
evaluare proiecte, 
monitorizare a 
implementării, verificare 
tehnică şi financiară, 
verificarea achiziţiilor 
publice pentru proiecte de 
transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Între Ministerul 
Transporturilor în calitate 
de organism intermediar 
şi Ministerul Fondurilor 
Europene în calitate de 
autoritate de management 
se încheie Acordul de 
delegare de funcţii 
prevăzute la alin.(1), în 
termen de 30 de zile de la 

organism intermediar 
pentru transport în cadrul 
Programului Operaţional 
Infrastructură Mare 
2014-2020 prin 
înfiinţarea unei structuri 
care va gestiona funcţiile 
de selecţie,  evaluare şi 
contractare proiecte, 
monitorizare a 
implementării, 
verificare tehnică şi 
financiară, verificarea 
achiziţiilor publice, 
metodologie şi 
capacitate 
administrativă 
verificare nereguli, 
pentru proiecte de 
transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Între Ministerul 
Transporturilor în calitate 
de organism intermediar 
şi Ministerul Fondurilor 
Europene în calitate de 
autoritate de 
management se încheie 
Acordul global de grant 
de delegare de funcţii 
prevăzute la alin.(1), în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Între Ministerul 
Transporturilor în calitate de 
organism intermediar şi 
Ministerul Fondurilor 
Europene în calitate de 
autoritate de management se 
încheie Acordul de delegare 
de funcţii prevăzute la alin. 
(1), în termen de 30 de zile de 
la intrarea în vigoare a 

Transporturilor ca 
organism intermediar 
pentru transport în cadrul 
Programului operaţional 
Infrastructura mare 2014-
2020 prin înfiinţarea unei 
structuri care va gestiona 
funcţiile delegate, 
conform unui acord de 
delegare, care va 
cuprinde funcţiile de 
selecţie,  evaluare şi 
contractare proiecte, 
monitorizare a 
implementării, 
verificare tehnică şi 
financiară, verificarea 
achiziţiilor publice, 
metodologie şi 
capacitate 
administrativă 
verificare nereguli şi 
autorizare de cheltuieli, 
pentru proiecte de 
transport. Organizarea 
şi funcţionarea acestei 
structuri se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 
 
Nemodificat 

Regulamentele 
Comisiei Europene, 
pentru a nu bloca 
procesul de acreditare 
POIM şi pe cale de 
consecinţă blocarea 
fondurilor europene 
pentru domeniul 
transporturilor. 
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0 1 2 3 4 5 
intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă, potrivit 
prevederior legale în 
vigoare. 
 

termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă, potrivit 
prevederior legale în 
vigoare. 
 

prezentei ordonanţe de urgenţă, 
potrivit prevederilor legale în 
vigoare. 

5  Art.2. (1) Salarizarea 
personalului din structura 
cu rol de organism 
intermendiar pentru 
Programul Operaţional 
Infrastructura Mare se 
stabileşte la nivelul de 
salarizare aferent 
funcţiilor din cadrul 
Ministerului Fondurilor 
Europene, potrivit legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La articolul 2, după 
alineatul (1), se 
introduc două noi 
alineate, alineatele (11) 
şi (12), cu următorul 
cuprins: 
(11) Prin excepţie de la 
prevederilor art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2015 
privind salarizarea 
persoanlului plătit din 
fonduri publice în anul 
2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare, 
începând cu data de 1 
iulie 2016, personalul din 
cadrul Ministerului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La articolul 2, după 
alineatul (1), se 
introduc două noi 
alineate, alineatele (11) 
şi (12), cu următorul 
cuprins: 
(11) Prin excepţie de la 
prevederilor art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2015 
privind salarizarea 
persoanlului plătit din 
fonduri publice în anul 
2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr.923 din 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicarea prevederilor 
propuse pentru anul 
2016 se va face cu 
încadrarea în bugetul 
aprobat Ministerului 
Transporturilor pentru 
anul 2016, prin 
redistribuirea sumelor 
în bugetul Ministerului 
Transporturilor cu 
ocazia rectificării 
bugetare şi nu va avea 
impact financiar asupra 
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0 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transporturilor 
beneficiază de 23 de 
clase de salarizare 
succesive faţă de clasa 
deţinută. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(12) Prevederile alin.(11) 
nu se aplică personalului 
din structura cu rol de 
organism intermediar 
pentru Programul 
Operaţional 
Infrastructura Mare, 
personalului prevăzut la 
art.6 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2014 
pentru aprobarea unor 
măsuri de eficientizare a 
sistemului de gestionare 
a instrumentelor 
structurale şi la art.17 
din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.86/2014 
privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Alineatul (12) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
 
(12) Prevederile alineatului (11) 
nu se aplică personalului din 
structura cu rol de organism 
intermediar pentru Programul 
operaţional Infrastructura 
Mare, personalului prevăzut la 
art. 6 alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
85/2014 pentru aprobarea unor 
măsuri de eficientizare a 
sistemului de gestionare a 
instrumentelor structurale şi la 
art. 12 alin. (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 
86/2014 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte 
normative. 
 

decembrie 2015, 
rectificată în Monitorul 
Oficial al României, 
partea I, nr.973 din 29 
decembrie 2015, 
începând cu data de 1 
septembrie 2016, 
personalul din cadrul 
Ministerului 
Transporturilor 
beneficiază de 23 de 
clase de salarizare 
succesive faţă de clasa 
deţinută. 
 
3. Alineatul (12) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
(12) Prevederile 
alineatului (11) nu se 
aplică personalului din 
structura cu rol de 
organism intermediar 
pentru Programul 
operaţional Infrastructura 
Mare, personalului 
prevăzut la art. 6 alin.(2) 
din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 85/2014 
pentru aprobarea unor 
măsuri de eficientizare a 
sistemului de gestionare 
a instrumentelor 
structurale, aprobată 
prin Legea nr.263/2015, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr.836 din 9 
noiembrie 2015, şi la art. 

bugetului de stat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnică legislativă. 
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0 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În termen de 20 de 
zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, 
Ministerul 
Transporturilor propune 
Guvernului spre adoptare 
proiectul de hotărâre 
pentru modificarea şi/sau 
completarea Hotărârii 
Guvernului nr.21/2015 
privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului 
Transporturilor, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
potrivit prevederilor 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă şi reglemntărilor 
în vigoare. 
 

publice centrale şi pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, cu 
modificarile si 
completarile ulterioare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 86/2014 
privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, aprobată cu 
modificări prin Legea 
nr.174/2015, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr.475 din 30 iunie 
2015, cu modificările 
ulterioare. 
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0 1 2 3 4 5 
3. La art. 2, după alin. (2) se 
adaugă alin. (3), cu 
următorul conţinut:   
(3) Asimilarea funcţiilor si 
salariilor personalului din 
cadrul organismului 
intermediar din Ministerul 
Transporturilor cu functiile şi 
salariile din cadrul Ministerului 
Fondurilor Europene se face 
prin ordin comun al Ministrului 
Transporturilor si Ministrului 
Fondurilor Europene, in termen 
de 30 de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
 

Nemodificat 
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