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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a 
fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Control Financiar, 
transmisă cu adresa  nr. Pl-x 261 din 5 septembrie 2016, înregistrată sub nr. 4c-1/176 
din 6 septembrie 2016.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în cazul 
acestei iniţiative legislative, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

   Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus 
în şedinţa din 20 septembrie 2016. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul negativ al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa 
nr. 815 din 30 august 2016 şi punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa 
nr. 8955/DRP din 20 septembrie 2016, prin care menţionează că nu susţine 
adoptarea propunerii legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică 
întrucât procesul de stabilire a neregulilor este deja reglementat prin                       
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.             
Pe cale de consecință, nu este necesară înființarea unei noi structuri în sistemul de 
management și control al fondurilor europene.  
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Faţă de cele menţionate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,                   
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 
                PREŞEDINTE                             SECRETAR  
    
               Mihai TUDOSE                                                   Cornel ITU 
 
 
 

                ŞEF SERVICIU 
   Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 
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