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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  

CAMERA DEPUTAŢILOR  
Comisia pentru  Afaceri  Europene 

   
Bucureşti, 24 septembrie  2014 
Nr.  4 c-19 /  308 
 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea  
Ordonanţei  Guvernului nr. 32/2014 pentru pentru modificarea și 

completarea anexei la Ordonanța de urgenţă a  Guvernului nr. 
198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de 
înteţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 

infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă 
financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene 

    PL-x nr. 396/2014 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 195 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru 
afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea  Ordonanţei  Guvernului nr. 
32/2014 pentru pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de 
urgenţă a  Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi 
utilizarea Fondului de înteţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă 
financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, PL-x nr. 396/2014. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de 
lege adaptează cadrul legal al obţinerii părţii de co-finanţare ce revine 
operatorilor regionali de apă-canal eligibili pentru finanţare din Programul 
Operaţional de Mediu. Caracterul regional a al acestor operatori a apărut 
ulterior anului 2005 când a fost stabilit cadrul legal al co-finanţării. 
 
 În principal, proiectul de lege stabileşte dreptul operatorului regional 
de a utiliza fondul de întreţinere şi dezvoltare alimentat din tarife şi 
împrumuturile proprii pentru a co-finanţa investiţiile sprijinite de Programul 
Operaţional de Mediu, precum şi deductibilitatea TVA la sumele obţinute din 
finanţări rambursabile.   
 
 Caracterul de urgenţă este derivat din faptul că din semestrul al doilea 
al anului 2014, operatorii regionali vor fi în măsură să facă plăţi din sumele 
rambursabile. 
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 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, în şedinţa din 2  septembrie 2014. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 656 din 04.06.2014, 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  24 septembrie 
2014. 
 
 

* 
* * 

 
 Analizând motivarea reglementării prin ordonanţă, Comisia pentru 
afaceri europene admite argumentele Guvernului, întrucât termenele 
aferente plăţilor din proiectele finanţate încep să curgă din semestrul al 
doilea al anului 2014. 
 
 Analizând fundamentarea modificărilor propuse, Comisia pentru afaceri 
europene constată că sunt justificate, fezabile şi corespund obiectivelor 
urmărite de Programul Operaţional Mediu şi de politica de coeziune a Uniunii. 
 
 Din totalul de 26 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au 
fost prezenţi la dezbateri  15 deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

 
 
 
 
 

 
Preşedinte, 

 
 

Angel TÎLVĂR 
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