
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
                      București, 28.03.2023 

                   Nr.4c-3/110/2023 
      
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.187/2022 privind unele măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul naţional de 
redresare şi rezilienţă în domeniul investiţiilor publice şi analizelor de cheltuieli 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare și Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci care sunt 
sesizate în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.187/2022 privind unele măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul naţional de 
redresare şi rezilienţă în domeniul investiţiilor publice şi analizelor de cheltuieli, transmis cu 
adresa nr. P.L.x. 103/2023 din 27 februarie 2023, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/110/2023 din 
28 februarie 2023. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1468/27.12.2022, avizează favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 20 
februarie 2023. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului instituţional pentru 
punerea în aplicare a angajamentelor asumate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al 
României, sub aspectul respectării Componentei 8 - Reforma 3, „îmbunătăţirea mecanismului de 
programare bugetară”. În acest scop, se preconizează intervenţii legislative asupra unor acte 
normative, respectiv a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2013, a Legii nr.500/2002, 
precum şi a Legii nr.69/2010. Prin modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2013, se are în vedere îmbunătăţirea procesului de evaluare şi prioritizare a 
proiectelor de investiţii publice semnificative prin: actualizarea principiilor şi criteriilor care stau 
la baza prioritizãrii proiectelor de investiţii publice semnificative, noi şi în continuare, a 
calendarului procesului de prioritizare, precum şi a clasificării proiectelor de investiţii publice în 
funcţie de valoarea totală estimată, corelarea etapelor de realizare a proiectelor de investiţii 
publice semnificative cu cadrul normativ în vigoare, introducerea unei prevederi cu privire la 
proiectele de investiţii publice semnificative cu stadiu fizic 100% dar care nu sunt închise 
financiar. Modificările aduse Legii nr.500/2002 vizează îmbunătăţirea mecanismului de 
programare bugetară, în sensul stabilirii de condiţii pentru programarea şi execuţia bugetară a 
proiectelor de investiţii publice semnificative, astfel încât să fie asigurată cu prioritate finanţarea 
până la finalizarea acestora, modificarea competenţei de aprobare a documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi de către Guvern la nivelul 
proiectelor de investiţii publice semnificative, respectiv peste 100 milioane lei, precum şi alte 
modificări legislative cu privire la investiţiile publice survenite în urma derulării procesului 
bugetar, crearea cadrului legal pentru desfăşurarea procesului de analiză a cheltuielilor publice, 
inclusiv prin introducerea unor prevederi referitoare la desfăşurarea analizei cheltuielilor publice 
în ceea ce priveşte definirea competenţelor şi responsabilităţilor Ministerului Finanţelor şi a 
ordonatorilor principali de credite. Totodată, se modifică Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 
nr.69/2010, în sensul abilitării Consiliului Fiscal de a realiza o evaluare ex-post a analizelor de 
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cheltuieli realizate de Ministerul Finanţelor şi ordonatorii principali de credite, obligaţie asumată 
de Guvern prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă. 
 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 28 martie 2023. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.187/2022 privind unele măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul 
naţional de redresare şi rezilienţă în domeniul investiţiilor publice şi analizelor de cheltuieli în 
forma adoptată de Senat. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor BENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consilier parlamentar, Narcis-Ionel Rebedea 


