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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare  2015  
 PL-x nr. 715/2015 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a 
fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare  
2015 -  PL-x nr. 715/2015. 
  
 Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și adoptat proiectul 
de lege, cu amendamente, în şedinţa din 19 octombrie 2015. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1005 din 24.09.2015, a avizat favorabil 
proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.  
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din   noiembrie  2015. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege se 
referă la gestionarea fondurilor Uniunii Europene. 
 
 În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat 
următoarele: 

− Actul normativ cuprinde numeroase prevederi de detaliu, ceea ce facilitează 
aplicarea sa rapidă şi directă, dar care se pot modifica doar la acelaşi nivel 
adică exclusiv prin lege. Această situaţie poate duce la întârzieri în 
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implementarea programelor şi utilizarea fondurilor, dacă vor fi necesare 
adaptări ale normei. Pentru unele drepturi și obligații stabilite prin propunere 
ar fi fost suficient un nivel de normare inferior legii, cum ar fi hotărârea de 
guvern sau ordinul de ministru. Se recomandă revizuirea textului în sensul 
transferării normelor ce se pretează la un nivel inferior, cu ocazia 
dezbaterii în fond sau cu prilejul primei analize a eficienţei aplicării legii.  

− O  serie de prevederi şi-ar găsi locul într-o lege generală, aplicabilă tuturor 
finanţărilor europene, inclusiv celor din partea statelor nemembre, astfel încât 
să fie simplificat cadrul normativ. Se recomandă iniţierea unei legi privind 
normele generale ale sprijinului financiar în planul legislativ al 
Guvernului. 

− Actul normativ apare ulterior unui exerciţiu de programare cu un nivel de 
absorbţie inacceptabil de scăzut, una din criticile de notorietate publică fiind 
referitoare la excesul birocratic şi la inadaptarea la situaţia concretă.  Ca 
urmare, consultarea tuturor factorilor interesaţi şi a publicului sunt importante 
pentru un cadru normativ semnificativ îmbunătăţit. Propunerea menţionează în 
secţiunea 6 consultări publice şi cu structurile asociative ale administraţiei 
publice locale. Propunerea nu precizează, însă, dacă a fost consultat şi sectorul 
de afaceri şi nu este însoţită de un raport cuprinzător în ce priveşte derularea şi 
rezultatele acestor consultări. Se recomandă prezentarea detaliată a 
rezultatelor consultării publice în susţinerea proiectului de lege pe fond, 
precum şi instituirea practicii raportului consultării publice, inclusiv a 
consultării sectorului privat în elaborarea propunerilor de lege. 

  
 Comisia pentru afaceri europene avizează favorabil propunerea de lege, cu 
recomandarea de a fi avute în vedere constatările sale la dezbaterea în comisia 
parlamentară sesizată pe fond. 
  

* 
* * 

 Comisia pentru afaceri europene admite necesitatea și oportunitatea 
reglementării. 
 Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost 
prezenţi la dezbateri  12  deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
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