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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Nr.4c-19/126/09.11.2020 

 
PLx nr.639/2020 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

Național de Relansare şi Reziliență necesar României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

Redresare şi Reziliență 

 

 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației 

şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru 

elaborarea Planului Național de Relansare şi Reziliență necesar României 

pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de Redresare şi Reziliență (PLx nr.639/2020). 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 

observații și propuneri, conform avizului nr.896/31.08.2020. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 14.10.2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru 

elaborarea Planului Național de Relansare şi Reziliență (denumit în continuare „PNRR”), 

necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de Redresare şi Reziliență. Sprijinul financiar se utilizează pentru 

finanțarea proiectelor de investiții de interes strategic național/local din următoarele 

domenii: infrastructura pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru combaterea 

riscului de secetă, combaterea eroziunii solului, drenare şi desecare, protecție 

antigrindină, împăduriri; infrastructura pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, 

turism şi cultură, ecologizare platforme industriale, înființare/reabilitare/modernizare 

campusuri școlare necesare învățământului profesional şi tehnic, 

reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere şi distribuție a 

energiei termice necesare populației; infrastructura din domeniul sănătății publice; 

infrastructura pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic; infrastructura de 

apă-canalizare; infrastructura edilitară: apa-canalizare, 

modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităților, 

mobilitate urbană în parteneriat cu localitățile urbane, regenerare urbană, sistem de 

iluminat public, sisteme centralizate de alimentare cu energie termică destinate 

localităților rurale limitrofe localităților urbane. 

Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 
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 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 

lege și au hotărât, cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) avizarea favorabilă 

a acestuia.                                                      

  

 
PREŞEDINTE,   

 
Cătălin Drulă 
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