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RAPORT COMUN 

asupra 

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2015 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2007 

privind Gruparea europeană de cooperare teritorială 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în acord cu art.75 alin.(3) din 

Constituţia României republicată, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.9/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, trimis cu adresa 

nr. PLx. 285/2015 din 23 martie 2015 şi înregistrat în cadrul Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi sub nr. 4c-11/477/2015 din 24 martie 2015 şi în cadrul Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului sub nr. 4c-6/134. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în temeiul dispoziţiilor art.75 din 

Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 

din data de 18 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată.    
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Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Ordonanţa de 

modificare este necesară în vederea alinierii dispoziţiilor naţionale la cele ale Uniunii 

Europene referitoare la materia Grupărilor europene de cooperare teritorială, precum şi 

îmbunătăţirea procedurilor de autorizare/avizare pentru acestea. Astfel, este creat cadrul 

legal în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare aplicării directe, la nivel naţional, a 

Regulamentului (CE)   nr.1302/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului nr.1082/2006 privind 

Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială (GECT) în ceea ce priveşte 

clarificarea, simplificarea şi îmbunătăţirea constituirii şi funcţionării unor astfel de 

grupări, din perspectiva îndeplinirii angajamentelor care revin României, în calitatea sa de 

stat membru al Uniunii Europene. Din punct de vedere al dreptului european, prezentul 

demers normativ intră sub incidenţa reglementărilor statuate la nivelul instituţiilor europene 

subsumate Politicii regionale şi coordonării instrumentelor structurale ale Uniunii Europene, 

în segmentul legislativ – principii generale, programe şi statistici. 
 

Consiliul legislativ, prin avizul  cu nr. 99/28.01.2015, a avizat favorabil proiectul 

prezentului act normativ, cu observaţii şi propuneri, însuşite de iniţiator.  
 

Comisia pentru industrii şi servicii (doc. nr. 4c-3/103 din 31 martie 2015),  

Comisia pentru afaceri europene (doc. nr. 4c-19/214/31 martie 2015) şi Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare (doc. nr. 4c-1/104/31 martie 2015) 

au avizat favorabil proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două comisii sesizate 

în fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate, astfel: 

Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 

dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 28 aprilie 2015 şi au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea 

europeană de cooperare teritorială, în forma adoptată de Senat.  

Din numărul total de 22 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului au participat la şedinţă 19 deputaţi. 
 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de 

lege şi avizele accesorii, în şedinţa din data de 5 mai 2015. La lucrări membrii comisiei 

au fost prezenţi conform listei de prezenţă.   
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În conformitate cu prevederile  art. 54 şi 55 din Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterea propunerii legislative au 

participat doamna Sirma Caraman, secretar de stat şi doamna Claudia Zdrenghea, consilier, 

din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor RAPORTUL COMUN 

de adoptare a Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.9/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, în forma 

adoptată de Senat. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

       PREŞEDINTE,                                                                      VICEPREŞEDINTE,            

      Bogdan CIUCĂ                                                                     Laurenţiu NISTOR 

 

 

 

            SECRETAR,                                                                             SECRETAR, 

Sorin Constantin STRAGEA                                                              Radu BABUŞ 

 

 

 

 

      Avizat Şef serviciu,                                                                            Avizat Şef serviciu,               

        Ciprian BUCUR                                                                                  Sofia CHELARU 

 

 

   Consilier parlamentar,                                                                         Consilier parlamentar, 

     Alina GRIGORESCU                                                                              Elena HRINCESCU 
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