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 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile - PL-x nr. 687/2015. 
  
 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, cu amendamente, în şedinţa din 12 octombrie 2015. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 914 din 26.08.2015, 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  28 octombrie  2015. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege se 
referă la programe finanţate de Uniunea Europeană. 
 

În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat 
următoarele: 
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− Actul normativ precizează că numărul maxim de persoane în echipele de 
proiect ale beneficiarilor publici este cel din contractele de finanţare. 

− Sunt detaliate mecanismele administrative de recuperare a sumelor datorate de 
beneficiari ca urmare a abaterilor de la legislaţia achiziţiilor publice şi care au 
pierdut definitiv litigiul în instanţă. 

− Actul instituie dreptul Ministerului Fondurilor Europene de a constitui o bază 
de date cu preţuri de referinţă pentru bunuri şi servicii. 

 
 În consens cu Consiliul Legislativ, Comisia pentru afaceri europene 
reamintește faptul că obiectul de reglementare trebuie precizat în clar, sintagma 
"pentru modificarea şi completarea" nefiind suficient de lămuritoare. 
 
 Comisia pentru afaceri europene avizează favorabil proiectul de lege. 
 
 
  

* 
* * 

 
 
 Comisia pentru afaceri europene admite necesitatea și oportunitatea 
reglementării. 
 
 Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost 
prezenţi la dezbateri  12  deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
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