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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 

redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru 

elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă 
 
 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi 
transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci care este sesizată în fond, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare 
şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, transmis cu 
adresa nr. P.L.x. 42/2022 din 14.02.2022. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.984/13.12.2022, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
data de 09.02.2022. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea cadrului 
instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene alocate României 
prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, pentru implementarea Planului Naţional 
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de redresare şi rezilienţă, precum şi a mecanismului privind gestionarea financiară 
a acestor fonduri. Proiectul vizează instituirea cu celeritate a unui cadru legal 
coerent care să permită accesarea fondurilor europene din cadrul mecanismului în 
corelare directă cu obţinerea de rezultate şi implementarea reformelor şi a 
investiţiilor publice cu scopul de a avea un impact de durată asupra productivităţii 
şi a rezilienţei economice, sociale şi instituţionale. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, 
cu majoritate de voturi, în ședința din data de 01.03.2022, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 


