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     Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.93/2021 
privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa 
a II-a şi pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice. 

     În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.93/2021 privind instituirea 
unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru 
modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, cu adresa PLx 418, înregistrată cu 
nr. 4c-13/818 din data de 13 octombrie 2021. 

    Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 alin. (9) pct. 2 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este cameră 
decizională. 

   Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru legislativ care să permită 
unităţilor administrativ-teritoriale, beneficiare ale etapei a II-a a Programului naţional de 
dezvoltare locală, să solicite suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat, în vederea 
finalizării obiectivelor de investiţii astfel încât să se poată asigura accesul la servicii esenţiale a 
întregii populaţii, creşterea calităţii vieţii şi evitarea riscului de depopulare în comunităţile 
subdezvoltate. Potrivit expunerii de motive, suplimentarea sumelor de la bugetul de stat se 
acordă tuturor beneficiarilor, în baza solicitării de suplimentare şi a notei justificative, în 
cuprinsul cărora beneficiarii justifică necesitatea suplimentării. 

    Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut inițiativa legislativă în  şedinţa din 16 decembrie 
2021. 

    Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive ș i  
avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

     În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii 
legislative. 

     Proiectul de  lege  face parte din categoria legilor ordinare. 

                 PREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 
       Laura-Cătălina VICOL CIORBĂ                                       Ladanyi Laszlo-Zsolt 
 
 
Consilier parlamentar, Andrada Armencea 
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