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 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.96/2022 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor Interne alocate României 
pentru perioada de programare 2021-2027, transmis Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, pentru 
dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx.509 din 26 septembrie 
2022.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ Simona BUCURA-OPRESCU 
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RAPORT COMUN 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
dedicate Afacerilor Interne alocate României pentru perioada de programare 

2021-2027 
 

  În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 117 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu  modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx.509 din 26 septembrie 2022, spre 
dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.96/2022 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene dedicate Afacerilor Interne alocate României pentru perioada de 
programare 2021-2027. 
 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92, alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 
sesizată în şedinţa din 19 septembrie 2022. 
 La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului financiar 
general aplicabil proiectelor finanţate din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, 
Fondul pentru securitate internă, denumite în continuare fondurile europene dedicate 
şi Instrumentul pentru managementul frontierelor şi politica de vize iar principalele 
reglementări vizează consolidarea disciplinei financiare la nivelul beneficiarilor 
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proiectelor şi al autorităţilor naţionale responsabile de managementul şi controlul 
programelor naţionale. 

Potrivit prevederilor art. 62 şi art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu  modificările şi completările ulterioare, examinarea proiectului de Lege 
a avut loc în şedinţe separate. 
 Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 
examinat proiectul de lege în şedinţa din 19 octombrie 2022. La lucrările Comisiei, 
deputații au fost prezenţi conform listei de prezență. La dezbaterea proiectului de lege 
a participat, în calitate de invitat, domnul Adrian Petcu - subsecretar de stat în cadrul 
Ministerului Afecerilor Interne. 
 Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege, 
în ședință din data de 22 noiembrie 2022. La lucrările Comisiei, și-au înregistrat 
prezența deputații membrii ai acesteia, conform listei de prezență. La dezbaterea 
proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Raţă, director 
general - direcţia generală financiară, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.96/2022 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene dedicate Afacerilor Interne alocate României pentru perioada de 
programare 2021-2027, în forma adoptată de Senat. 
 În cursul dezbaterilor Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci s-a respins un 
amendament ce se regaseşte în anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 

 
 
 

SECRETAR, 
Iulius – Marian FIRCZAK 

 
 
 
 
 
 
Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
 
Expert parlamentar, 
Laura Elena Gheorghe 
 

Simona BUCURA-OPRESCU  
 
 

 
SECRETAR, 

Radu - Marcel TUHUŢ 
 
 

 
 
 
 
 

Şef serviciu, 
Cristian Bitea 

Consilier parlamentar,
Nicoleta Toma

 



Anexă 
 

AMENDAMENT RESPINS 
 

În cursul dezbaterii, Comisia pentru buget finanţe şi bănci a respins următorul amendament: 
 
Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională  

1. Art. 16 –  
(2) Prin derogare de la 
prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 119/1999 privind 
controlul intern/managerial şi 
controlul financiar preventiv, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, controlul 
financiar preventiv delegat nu se 
exercită asupra proiectelor de 
operaţiuni iniţiate la nivelul 
instituţiilor cu rol de Autoritate 
de management Afaceri 
interne/organisme 
intermediare/organism contabil, 
în vederea gestionării financiare 
a Programelor naţionale Afaceri 
interne finanţate din fonduri 
europene dedicate, cu excepţia 
proiectelor pentru care 
Autoritatea de management 
Afaceri interne/organismul 
intermediar/organismul contabil 
are calitatea de beneficiar. 

 
(2) nemodificat 

1. Alineatul (2) al articolului 16 
se abrogă. 
  
Autor:  Victor Ilie, deputat USR 

Motivarea respingerii: prin 
vot 
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