
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaților 

Comisia pentru apărare, ordine                                                                         București, 27.06.2022 
  publică și siguranță națională                                                                                PL-x nr. 394/2022   
       Nr. 4c-15/237/23.06.2022 

 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a 

neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare şi 

Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor 
rezultate 

AVIZ 

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

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, 
a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate trimis cu 
adresa nr. PL-x 394 din 22.06.2022 şi înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională sub nr. 4c-15/237 din 23.06.2022. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat Proiectul de Lege 
supus avizării, expunerea de motive şi avizele Consiliului Legislativ şi Consiliului Economic şi 
social în şedinţa din 27 iunie 2022. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu 
unanimitate de voturi, a hotărât avizarea pozitivă a Proiectului de Lege.  

În raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, Proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
VICEPREŞEDINTE 
Sorin MOLDOVAN 
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