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Vă înaintăm,  alăturat, raportul înlocuitor asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea 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 spre dezbatere pe fond, cu 

adresa nr.PLx.639/2020, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ
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RAPORT ÎNLOCUITOR 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 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 conformitate cu prevederile art. 94 și 115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru dezbatere pe fond, în procedură de 

urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de 

Lege în ședința din data de 14 octombrie 2020. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

91 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ, Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială, Comisiei pentru sănătate şi familie, Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi, Comisiei pentru învăţământ, Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului și Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Prin prezentul act normativ se prezintă necesitatea elaborării Planului 

Național de Relansare și Reziliență pentru instrumentul de finanțare ”Mecanismul de 
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Redresare și Reziliență”, prin care urmează a fi stabilite domeniile prioritare de investiții 

ale României pentru ieșirea din criză, relansarea economică și creșterea capacității de 

reziliență a României. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţele cu prezență fizică și online din zilele 

de 29 iunie 2021 și 25 august 2021.  

La lucrările Comisiei deputații şi-au înregistrat prezența conform listei de 

prezență.  

La dezbaterea proiectului de lege au participat, domnul Marius-Mihai Vasiliu 

- secretar de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, domnul 

Gheorghe Constantin Valentin – director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor, domnul Claudiu Răcuci – secretar de stat în cadrul Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației și domnul Ionel Scrioșteanu – secretar de stat în 

cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.  

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 

un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 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 

forma prezentată de Guvern. 

 

Facem precizarea că, în ședința de comisie din data de 25 august 2021, 

deputații prezenți la lucrări au hotărât ca, atât amendamentele adoptate, cât și 

amendamentele respinse inițial la prezentul proiect de Lege în ședința din data de 29 

iunie 2021, să fie preluate ca amendamente la proiectul 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 (PLx 190/2021), în vederea sistematizării legislative. În 

consecință, prezentul raport înlocuiește raportul depus în data de 08.07.2021. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius-Marian FIRCZAK 
 

 

 

Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Nistor 
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