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AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor 

structurale din domeniul transporturilor 
PLx. 84/2016  

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor 
măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor - 
PLx 84/2016, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa sa din 14 martie 2016. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1363 din 30.12.2015, 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 31 martie 2016. 
 În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat 
următoarele: 

 proiectul nu reprezintă o transpunere a unui act juridic european, ci asigură 
completarea cadrului administrativ general pentru Programului Operaţional 
Infrastructură Mare (POIM); 

 este nominalizat Ministerul Transporturilor ca Organism Intermediar pentru 
POIM în domeniul transporturilor; 

 denumirea ordonanţei este generală şi nu reflectă la modul concret obiectul 
normei, ceea ce va genera dificultăţi în identificarea acesteia şi în indexarea în 
baze de date legislative; recomandă ca pe viitor denumirea aleasă să reflecte în 
mod specific conţinutul acesteia.       

 
 Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi 
la dezbateri 14 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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