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AVIZ 
asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării 
proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 

programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, 
- PLx 269/2016  

 
 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. 8/2016 privind unele 
măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile 
Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare - PLx 269/2016, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa sa din 7 iunie 2016. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 251 din 23.03.2016, 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  22  iunie 2016. 
 În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat că:  

- proiectul vizează o derogare de la prevederile art. 61 alin (1) şi ale art. 63 alin 
(4) şi (4)1 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
astfel încât unităţile administrativ-teritoriale să poată solicita Ministerului 
Finanţelor Publice contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, 
inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare comunitară;  

- proiectul nu reprezintă o transpunere a unui act juridic european, ci asigură 
completarea cadrului financiar general pentru finalizarea proiectelor europene. 
 
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost 

prezenţi la dezbateri 18  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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