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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență precum si 

pentru adopatarea unr măsuri financiare în vedrea creșterii gradului de absorbție a fondurilor 
europene -   PL-x nr. 170/2013  

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere 
şi avizare în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergență precum si pentru adopatarea unr măsuri financiare în 
vedrea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene - PL-x nr. 170/2013.  
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege stabilește modul de 
alocarea a unor sume provenite din privatizare pentru acoperirea indisponibilului de fonduri  necesare 
plăților restante ale beneficiarilor de proiecte autorități locale, în cadrul unor proiecte finanțate de 
POR. 
 Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  
      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și adoptat proiectul de lege 
(L.110/2013 - procedura de urgență) pentru aprobarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență precum si 
pentru adopatarea unr măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a 
fondurilor europene. 
       Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 266 din 11.04.2013, a avizat favorabil proiectul de lege, 
cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.  
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 11 iunie 2013. Din totalul de 25 de membri ai Comisiei 
pentru afaceri europene au fost prezenţi la dezbateri 17 deputaţi. 
 Comisia admite argumentul Guvernului conform căruia măsurile stabilite prin ordonanța de 
urgență trebuie luate rapid pentru a evita riscul de dezangajare a unor sume ca urmare a 
indisponibilului de numerar la beneficiari ai POR autorități locale.  
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de  voturi, 
avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
 

     Preşedinte,       Secretar, 
 

Ovidiu SILAGHI                     Ana BIRCHALL 
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