
 

  

ÎNTREBARE 

 

Către: Domnul Dan Vîlceanu, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

De la:  Andrei Iulian Drancă, Deputat USR 

Obiectul întrebării: Întârzierea ghidurilor pentru fondurile europene pe exercițiul financiar 2021-

2027 

 

Stimate domnule ministru,  

În următorul exercițiu financiar european, România urmează să încaseze o sumă ce se poate 

ridica până la 100 de miliarde de euro. Din păcate, în lipsa ghidurilor pentru obținerea acestor fonduri 

europene, acești bani vor întârzia spre a fi absorbiți. 

România are la dispoziție 79,9 miliarde euro fonduri europene nerambursabile repartizate în 9 

programe operaționale pe mai multe sectoare cheie ale economiei, cât și un buget de circa 20 miliarde 

euro fonduri nerambursabile, destinate agriculturii. 

Trecem în anul 2022 și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu a reușit să finalizeze 

ghidurile pentru accesarea fondurilor europene 2021-2027. Ghidurile sunt într-o permanentă și lungă 

consultare dar fără nicio finalizare a lor până la această oră. 

Guvernul actual, precum și cel interimar din perioada septembrie-noiembrie, a discriminat 

primăriile USR, iar fondurile europene sunt necesare acestor primării în lipsa unor altor alocări 

financiare. Cele 60 de milioane de euro bugetate anul acesta prin PNDL 3 vor fi alocate, cel mai 

probabil, discreționar. 

Astfel, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care sunt motivele pentru care, adoptarea acestor ghiduri, a întârziat neacceptabil de mult? 

2. Care este o dată estimată pentru adoptarea acestor ghiduri? 

                                                                                                               A/USR/ 

Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Grupul parlamentar al USR  

 

746/21.12.2021

andreea.dinu1
Typewritten Text
Nr.3362A/22.12.2021



 

  

3. În cazul în care aceste întârzieri se datorează unor funcționari, vă rog să îmi expuneți 

măsurile pe care urmează să le luați pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. 

 

Cu cât vor fi adoptate mai repede, cu atat vor crește sumele pe care România le va absorbi, iar 

comunitățile locale le vor putea investi. Vă solicit să grăbiți adoptarea acestor ghiduri și să asigurați 

procedurile necesare pentru ca pe viitor acestea să fie adoptate la timp. 

 

 

Aștept răspunsul dumneavoastră în scris.      

 

Cu respect, 

Andrei Iulian Drancă 

Deputat USR 




