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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 2 iunie 2021 

Nr. 4c-9/388 
 

  
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă 
 
 

În temeiul art.94 şi 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege  
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.24/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă 
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, trimis cu 
adresa  
nr.PLx 190/2021 din 10 mai 2021. 

Potrivit prevederilor art.61 şi 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în 
şedinţa din 27 mai 2021. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 
votului, au fost acceptate de membrii comisiei şi sunt redate în anexa care face 
parte integrantă din prezentul aviz. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 
de  voturi (3 voturi împotrivă şi 2 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu    Eugen Neaţă  

 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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ANEXA 
 

Amendamente admise  
 

În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente au fost admise: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
(text Senat) 
 
Titlul legii 

 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 24/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea 

Planului naţional de relansare şi rezilienţă 
necesar României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare şi rezilienţă 
 

 
Nemodificat  

 

2.  
(text Senat) 
 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 24 din 31 martie 
2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
155/2020 privind unele măsuri pentru 

 
 
 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 24 din 31 martie 
2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
155/2020 privind unele măsuri pentru 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

elaborarea Planului naţional de relansare 
şi rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.339 din 2 aprilie 2021. 
 

elaborarea Planului naţional de relansare 
şi rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.339 din 2 aprilie 2021 cu 
următoarea completare: 
 

 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 

3.  
Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 155/2020 privind unele 
măsuri pentru elaborarea Planului 
naţional de relansare şi rezilienţă necesar 
României pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile şi nerambursabile 
în cadrul Mecanismului de redresare şi 
rezilienţă, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 819 din 7 
septembrie 2020, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 
(...) 
 

 
Nemodificat  

4.  
9. Articolul 4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 4. - (1) Pentru elaborarea, 
negocierea, aprobarea şi implementarea 
PNRR, funcţionează în cadrul Ministerului 
Investiţiilor şi Proiectelor Europene o 
structură de specialitate, conform 
Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind 

 
1. La  articolul I punctul 9, după alineatul 
(2) al articolului 4 se  introduc două noi 
alineate, alin.(3) şi (4), cu următorul 
cuprins: 
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organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Fondurilor Europene, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) 
beneficiază de drepturile prevăzute de 
Legea nr. 490/2004 privind stimularea 
financiară a personalului care gestionează 
fonduri comunitare, cu modificările şi 
completările ulterioare, fiind aplicabile 
prevederile art. 17 din Legea-cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, în 
limita cheltuielilor de personal aprobate 
prin legea bugetului de stat." 
 
(...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Pentru derularea procedurilor de 
auditare a PNRR, funcționează în cadrul 
Autorității  de Audit o structură de 
specialitate. Atribuțiile și numărul de 
personal se stabilesc potrivit 
reglementărilor proprii ale Curții de 
Conturi. 
 
(4) Personalul prevăzut la alin.(3) 
beneficiază de drepturile prevăzute de 
Legea nr.490/2004 privind stimularea 
financiară a personalului care gestionează 
fonduri comunitare, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Autor: d-na Oana Silvia Țoiu - deputat 
USR-Plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se creează  cadrul  legal  pentru  
operaționalizarea  acestei  
structuri. În lipsa acestor 
modificări exista riscul ca 
respectiva structura să nu poată fi 
„populată", sau riscul de a putea 
plăti ulterior diferențele salariale 
restante cumulate  cu dobânzi, 
existând premisa ca funcționarii 
Autorității de Audit încadrați în 
această  structură  să uziteze de 
drepturile stabilite potrivit 
jurisprudentei Înaltei Curți de 
Casație  și Justiție, precum și a 
Curții Constituționale,  respectiv 
respectarea principiului „muncă 
egală, remunerație egală”. 
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Amendamente respinse: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
.............. 

 
1. La  articolul I punctul 9, după alineatul 
(3) al articolului 4 se  introduc două noi 
alineate, alin.(31) şi (32), cu următorul 
cuprins: 
 
„(31) Procedurile de negociere 
prevăzute la alin. (3) sunt 
coordonate de către prim-ministru. 

(32) PNRR va fi  adoptat prin lege de 
către Plenul reunit al Parlamentului, 
în ședință comună a Camerei 
Deputaților și Senatului.” 
 
Autor: deputat Lucian Fedorov 
 

 
1. Argumente susţinere 

 
__ 
 
 

2. Argumente respingere 
 
Respins la vot. 
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