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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

    CAMERA DEPUTAŢILOR                  SENAT 
                   

COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE  COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE  

  
 
 

AVIZ 
la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 59/2014 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pentru anul 2014 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, cu modificările  ulterioare, Comisiile pentru afaceri europene din cele 
două Camere, prin adresele PL-x nr. 530/2014 şi respectiv L 736/2014 au fost sesizate de către 
Birourile Permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, în vederea dezbaterii şi 
elaborării avizului comun asupra proiectului de lege menţionat, iniţiat de Guvern.  
 
La şedinţa comisiilor au participat 17 deputaţi şi 10 senatori. 

 
Comisiile pentru afaceri europene au fost sesizate deoarece proiectul de act normativ cuprinde 
modificări ale sumelor referitoare la contribuţia naţională aferentă finanţării proiectelor din 
Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, la nivelul unor instituţii ale administraţiei centrale, 
precum şi celor finanţate prin instrumente bilaterale ale altor state ale Europei. 
 
În mod specific: 
 
Art.42. — Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, ca în anexa nr.3/54/21 „Fişa 
proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte 
facilităţi postaderare", să introducă proiectul „PHARE 2004-2006" cu credite de angajament pe 
anul 2014 în sumă de lei.  
Art.43. — Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, ca în anexa nr.3/54/23 „Fişa 
proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a 
U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", să 
majoreze creditele de angajament la proiectul „Facilitatea de Asistenţă Tehnică", cod SMIS 5086, 
cu suma de 890 mii lei la alineatul 56.19.03 „Cheltuieli neeligibile".  
Art.44. — Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să încheie angajamente legale în limita 
sumei de 596.300 mii lei, pentru aplicarea în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr.799/2014 
privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate.  
Art.45. — Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, ca în anexa nr.3/54/23 „Fişa 
proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a 
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U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", la 
articolul 56.20 „Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică", Proiectul 1372 „Sprijin pentru Autoritatea de Management în 
vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin în gestionarea Programului Operaţional Sectorial 
Creşterea Competitivităţii Economice", să majoreze creditele de angajament pe anul 2014 cu suma 
de 36.128 mii lei.  
 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu avizul nr. 
1078/30.09.2014, cu observații de natura tehnicii legislative. 
 
Proiectul de Ordonanţă de urgenţă are ca obiect rectificarea bugetului de stat pentru anul 2014, 
propune diminuarea veniturilor cu suma de 1 440,8 milioane lei şi a cheltuielilor cu suma de 
1 591,6 milioane lei. 
 
În cadrul Comisiei pentru afaceri europene a Senatului, raportor a fost doamna senator Gabriela 
Creţu. 
 
În şedinţele din data de 9 decembrie 2014 şi respectiv din data de 16 decembrie 2014, Comisiile 
pentru afaceri europene din Senat şi Camera Deputaţilor au hotărât cu majoritate de voturi 
să adopte aviz comun favorabil, fără amendamente. 
 
 
 
 
                          Vicepreşedinte,                                                           Preşedinte, 
 
 
     Deputat Bogdan NICULESCU DUVĂZ                     Senator Anca Daniela BOAGIU                                  

                                     
 
 
 
 
                             Secretar,                                                                 Secretar,         
                                    
                    
               Deputat Ana BIRCHALL                            Senator Haralambie VOCHIŢOIU 
 
 
 
 
 
 
 
  
Întocmit: G Manole, consilier/D Matei, consilier 
 


