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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
București, 15 iunie 2022 

Nr. 4c-8/350                    
 

AVIZ  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.55/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea 
implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de 

programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente 
perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi 

implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 
2021-2027 

 

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

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru mediu și echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere și avizare cu proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.55/2022 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri 

financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada 

de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente 

perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării 

strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027, trimis cu 

adresa nr. PL-x 299/2022 şi înregistrat cu nr.4c-8/ din 26 mai 2022.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.60/2020. Proiectul vizează includerea în obiectul actului 

normativ a proiectelor de asistenţă tehnică, precum şi introducerea unei noi anexe, 

precum şi modificarea sumelor alocate pentru continuarea şi finalizarea proiectelor 

de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din 

fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020. 

larisa.vlasin
Conform cu originalul



2 
 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 23 mai 2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constituția României, republicată. 

 În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege  

menţionat mai sus, în şedinţa din data de 15 iunie 2022.  

În urma examinării, deputații prezenți au hotărât, cu unanimitate de voturi 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.55/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării 

proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate 

din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum 

şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada 

de programare 2021-2027. 

 

 

 

PREȘEDINTE,   

George-Cătălin Stângă 

 

 

 
Expert parlamentar, 
Andreea-Larisa Vlasin 


