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                                                  A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 88/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile 

destinate dezvoltării regionale 

 
 

              În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul 

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

pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi 

avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 88/2022 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene 

nerambursabile destinate dezvoltării regionale (PLx 501/2022), transmis cu adresa 

nr. PL-x 501 din 26 septembrie 2022, înregistrat sub nr. 4c-1/441 din                              

26 septembrie 2022.  

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

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2022 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor 

europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale, cu respectarea 

prevederilor art. 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată, în şedinţa 

din 19 septembrie 2022.  

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

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră 

decizională. 

  Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

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

proiectul de lege menționat mai sus, în ședința din 11 octombrie 2022. 

               Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2020, aprobată cu 

modificări, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004, cu modificările 
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și completările ulterioare. Astfel, se completează cadrul legal necesar exercitării de 

către Agenţiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) a atribuţiilor care derivă din 

îndeplinirea calităţii de autoritate de management (AM) în domeniul dezvoltării 

regionale, precum şi în domeniul prevenirii, constatării şi sancţionării neregulilor. 

Se asigură astfel operaţionalizarea efectivă a autorităţilor de management la nivel 

regional, în contextul realizării tuturor funcţiilor prevăzute de reglementările 

europene şi naţionale aplicabile. Agenţiile pentru Dezvoltare Regională pot deveni 

deplin funcţionale în cel mai scurt timp, evitându-se astfel eventuale întârzieri în 

demararea implementării programelor operaţionale regionale, având drept 

consecinţă un risc crescut de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile cu 

această destinaţie. Deciziile luate de către ADR în procesul de gestionare şi control 

al programelor operaţionale regionale au forţă juridică obligatorie pentru solicitanţi, 

beneficiari sau alte entităţi cu care intră în raporturi juridice în exercitarea funcţiilor. 

De asemenea, este reglementată atribuirea prerogativelor de putere publică pentru 

exercitarea atribuţiilor specifice rolului de autoritate de management de către ADR, 

sens în care acestea emit acte administrative cu caracter individual în domeniul 

gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale. 

Precizăm faptul că, aceste acte sunt asimilate, din punct de vedere juridic, actelor 

administrative definite în Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările 

ulterioare.  

  Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, precum și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu 

observaţii şi propuneri, transmis cu adresa nr. 734 din 27 iunie 2022. 

                 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 88/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate 

dezvoltării regionale, în forma adoptată de Senat. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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