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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2013 pentru modificarea si completarea unor acte 
normative 

 PL-x nr. 171/2013  
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 33/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative  
PL-x nr. 171/2013.  

 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege stabilește modul de 
alocarea a unor sume rezultate din dobânzi, din executarea garanțiilor de participare la licitatii și din 
alte asemenea surse, în timpul implementării programelor de pre-aderare PHARE, ISPA și 
SAPARD. 

 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 
(L.124/2013 - procedura de urgență) pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.33/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 305 din 22.04.2013, 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 11 iunie 2013. 

 Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la 
dezbateri 17 deputaţi. 

 Comisia admite argumentul Guvernului conform căruia măsurile stabilite prin ordonanța de 
urgență trebuie luate în timp util pentru a permite inchiderea tehnică și financiară a programelor de 
preaderare până la sfârșitul anului 2013 

 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de  voturi, 
avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 

 
     Preşedinte,       Secretar, 

 
Ovidiu SILAGHI                     Ana BIRCHALL 
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