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                                                  A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul investițiilor publice 

 

 
 

              În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi 

avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice                      

(PLx 224/2022), transmis cu adresa nr. PL-x 224 din 3 mai 2022, înregistrat sub      

nr. 4c-1/198 din  4 mai 2022.  

              Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2022 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice,          

cu respectarea prevederilor art. 115 alineatul (5) din Constituția României, 

republicată, în şedinţa din 26 aprilie 2022.  

               Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră 

decizională. 

  Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menționat mai sus, în ședința din 24 mai 2022. 
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               Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

care să conducă la implementarea mai rapidă a proiectelor de infrastructură de 

transport de interes naţional, a proiectelor de investiţii a căror valoare se încadrează 

în pragurile prevăzute la art.42, alin.(1) lit.a) din Legea nr.500/2002, precum şi a 

proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene implementate de 

operatorii regionali, definiţi la art.2 lit.h) din Legea nr.51/2006, prin amendarea 

legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, precum şi cea conexă, astfel încât să 

permită realizarea proiectelor propuse a fi finanţate prin Planul Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă în termenele asumate. 

  Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi 

propuneri, transmis cu adresa nr. 268 din 18 martie 2022, precum și avizul favorabil 

al Consiliului Economic și Social, cu propuneri de modificare și observații, 

transmis cu adresa nr. 1598 din 18 martie 2022. 

                 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi (un vot împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice, în forma 

adoptată de Senat. 
 

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

categoria legilor organice. 
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