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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
         București, 28.02.2023 

                                                        Nr.4c-3/51/2023 
 
 
 
Către,  

 
Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Doamnei Președinte Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 
 
 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
Doamnei Președinte Simona Bucura-Oprescu 

 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea 

unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul naţional de 

redresare şi rezilienţă aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - 

Turism şi cultură, componentei 14 - Buna guvernanţă şi componentei 15 - Educaţie, 

precum şi pentru completarea unor acte normative, transmis pentru dezbatere în fond, 

în procedură de urgență, Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului, cu adresa nr.P.L.x.44/2023 din 8 februarie 2023. 

În raport de obiectul 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

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 București, 28.02.2023 

                                                        Nr.4c-3/51/2023 
 
 
 
 
 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru 

îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă 
aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - Turism şi cultură, 
componentei 14 - Buna guvernanţă şi componentei 15 - Educaţie, precum şi 

pentru completarea unor acte normative 
 
 

  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, Comisia juridică, de disicplină și 
imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor 
măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul naţional de 
redresare şi rezilienţă aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - 
Turism şi cultură, componentei 14 - Buna guvernanţă şi componentei 15 - Educaţie, 
precum şi pentru completarea unor acte normative, transmis cu adresa nr.P.L.x. 
44/2023 din 8 februarie 2023, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/51/2023 din 08 
februarie 2023. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1347/07.12.2022, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 

Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.7834/08.12.2022, avizează 
favorabil proiectul de act normativ. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în ședința din 6 februarie 2023. 

Ordonanța de urgență suspusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
stabilirea cadrului instituțional pentru participarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației la pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate din 
Planul Național de Redresare și Reziliență, aferente Componentei 10 - Fondul local, 
Componentei 11 - Turism și Cultură, Componenței 14 - Bună guvernanță și 
Componentei 15 – Educație. 

Totodată, se preconizează și completarea unor acte normative, respectiv: 
a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordonanței Guvernului 
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nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A., 
aprobată cu modificări prin Legea nr.117/2002, cu modificările și completările 
ulterioare. 

De asemenea, se propune stabilirea unor măsuri principale care să vină 
în sprijinul implementării investițiilor aferente componentelor menționate, după cum 
urmează: 

- crearea cadrului legal care să confere posibilitatea Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de lider de proiect, să 
încheie Acord de parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale pentru pregătirea și 
implementarea unor proiecte, ce au ca obiect dotarea cu puncte/stații de reîncărcare a 
vehiculelor electrice accesibile publicului și instalațiile aferente, respectiv 
echipamentele necesare alimentării cu energie regenerabila vehiculelor. De asemenea, 
se precizează că MDLPA nu este unitate de achiziții centralizate conform Legii 
nr.98/2016; 

- stabilirea cadrului legal astfel încât Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației să poată organiza și derula procedurile de atribuire a 
contractelor de furnizare și/sau de concesiune de bunuri/servicii, în condițiile legii; 

- stabilirea obligațiilor ce le revin unitățile administrativ-teritoriale 
partenere pentru implementarea proiectelor: 

* să asigure terenul pentru montarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a 
vehiculelor electrice accesibile publicului, liber de sarcini; 

* să asigure toate condițiile necesare montării și branșării echipamentelor 
aferente punctelor/stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice; 

* să asigure utilizarea bunurilor preluate în baza parteneriatului conform 
destinației stabilite și pe toată perioada de valabilitate a contractelor de finanțare; 

* să asigure înscrierea bunurilor achiziționate în cadrul proiectului în 
evidentele contabile conform prevederilor legale in vigoare, după recepția și punerea 
în funcțiune a punctelor/stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice. 

- completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții, cu un nou articol, care să prevadă faptul că se pot executa fără 
autorizație de construire și fără documentații de amenajarea teritoriului sau de 
urbanism, pe baza unui aviz de amplasare, fără congestionarea sau blocarea traficului 
rutier și/sau pietonal, cu racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică a 
punctelor/stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice/hibride și instalațiile 
aferente. Emiterea avizului de amplasare se va realiza de autoritățile administrației 
publice locale competente să emită autorizația de construire conform prevederilor art.4 
din Legea nr.50/1991. Aceasta prevedere a fost introdusa cu scopul simplificării 
procesului de autorizare pentru obiectivele de mobilitate urbana și resurse sustenabile; 

- reglementarea Companiei Naționale de Investiții ca structură de 
implementare pentru proiectele aferente: Investiției 1. Promovarea celor 12 rute 
turistice/culturale, Investiției 2. Modernizarea/crearea de muzee și memoriale și 
Investiției 4. Implementarea a 3.000 km de piste pentru biciclete din cadrul 
Componentei 11 - Turism și cultura, Investiției 1. Optimizarea infrastructurii judiciare 
pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor din cadrul Componentei 14 - 
Buna guvernanta, respectiv Investiției 1. Construirea, operaționalizarea și echiparea a 
110 creșe din cadrul Componentei 15 - Educație. Proiectul de ordonanța de urgenta 
prevede principalele activități pe care le desfășoară CNI în calitate de structură de 
implementare. 

Aprobarea/reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
proiectelor care se realizează prin CNI în calitate de structura de implementare se 
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efectuează potrivit procedurilor existente la nivelul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de ordonator principal de credite sub 
autoritatea căruia CNI își desfășoară activitatea. Prin actul normativ se reglementează 
faptul că în cazul în care valoarea proiectului implementat de CNI depășește valoarea 
finanțării nerambursabile, diferența va fi suportată din bugetul de stat prin bugetul 
ordonatorului principal de credite cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții. 

În ceea ce privește ajustarea contractelor de achiziție publică de lucrări 
pentru investițiile din cadrul PNRR, având în vedere faptul că în PNRR sunt cuprinse 
proiecte mature, există deja încheiate contracte de achiziție publică de lucrări 
(Componenta C 15 Educație-110 creșe) care cuprind clauze de ajustare potrivit 
Ordonanța de urgența a Guvernului nr.15/2021. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 
Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 28 
februarie 2023. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru 
îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă 
aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - Turism şi cultură, 
componentei 14 - Buna guvernanţă şi componentei 15 - Educaţie, precum şi pentru 
completarea unor acte normative, în forma adoptată de Senat. 
  În raport de obiectul 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, Isabela-Patricia Robe 


