
 1 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 

 

                                                                                                    București, 27 februarie 2023                                                                    
                                                                                                PLx. 44/2023 

 
Către, 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Dooameni Preşedinte,  Simona BUCURA OPRESCU 

 
COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII, 
Domnului Preşedinte, Bende Sándor 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra Proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2022 privind 

stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din 

Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 10 - Fondul 

local, componentei 11- Turism și cultură, componentei 14 - Buna guvernanță și 

componentei 15 - Educație, precum și pentru completarea unor acte normative, 

transmis comisiilor sesizate în fond cu adresa PLx 44/2023. 

 

  

 

 
VICEPREŞEDINTE, 

Alina - Elena TĂNĂSESCU 
 

 

  

 

https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=29&cam=2&leg=2020
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=36&cam=2&leg=2020
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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

 

                                                                                                      București, 27 februarie 2023 
                                                                                                                PLx. 44/2023 

 

RAPORT PRELIMINAR  

asupra   

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea 

jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente 

componentei 10 - Fondul local, componentei 11- Turism și cultură, 

componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, precum și 

pentru completarea unor acte normative 

 

 În conformitate cu dispozițiile art. 95 și art. 117 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia juridică, 

de disciplină și imunități, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, spre dezbatere în 

fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare 

pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și 

reziliență aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11- Turism și 

cultură, componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, 

precum și pentru completarea unor acte normative, transmis comisiilor sesizate 

în fond cu adresa nr. PLx 44/2023.  
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa în 

ședința desfășurată în data de 6 februarie 2023. 

Consiliul Legislativ (aviz nr. 1347/2023) și Consiliul Economic și Social  

(aviz nr. 7834/2023) au avizat favorabil inițiativa. 

 

   Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

instituțional pentru participarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației la pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență. Astfel, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației va avea posibilitatea să încheie acorduri 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 eferente, respectiv echipamentele necesare alimentării cu 

energie regenerabilă vehiculelor, va putea organiza și derula procedurile de 

atribuire a contractelor de furnizare și/sau de concesiune de bunuri/servicii și va 

avea posibilitatea să stabilească obligațiile ce le revin unităților                  

administrativ-teritoriale partenere pentru implementarea proiectelor.      

 Dispozițiile proiectului de lege reprezintă priorități ale Programului de 

guvernare, iar mecanismele și fluxurile aplicate investițiilor și proiectelor prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență prevăzute în această inițiativă au impact direct 

asupra utilizării fondurilor rambursabile/nerambursabile din cadrul Mecanismului 

de redresare și reziliență, constituind o situație de urgență, extraordinară, a cărei 

reglementare nu poate fi amânată.                

 

În conformitate cu prevederile art. 62, art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 

comisiilor sesizate în fond au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege în 

ședința din data de 27 februarie 2023.   

 La lucrările comisiei, deputații au participat conform listelor de prezență. 
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În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, Comisia 

juridică, de disciplină și imunități a hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită 

celorlalte comisii sesizate în fond un raport preliminar de adoptare a proiectului 

de lege, în forma adoptată de Senat. 

 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

                                                                   

      VICEPREȘEDINTE,                                                                                    SECRETAR, 

Alina - Elena TĂNĂSESCU                                                                  Ladányi László Zsolt                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Alina Grigorescu 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2020

