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                  Conform cu originalul 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/161/13.09.2022 
 

PLx nr.394/2022 
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea 

neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României 

prin Mecanismul de redresare şi Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate 

 

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

Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației 

şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2022 privind prevenirea, 

verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe 

nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare 

şi Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi 

recuperarea creanţelor rezultate (PLx nr.394/2022). 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 

observații și propuneri, conform avizului nr.397/25.05.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, 

conform avizului nr.3242/26.05.2022. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 20.06.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  instituirea unui set de măsuri 

destinate activităților de prevenire, verificare, detectare/depistare, constatare, 

recuperare și raportare, inclsusiv raportare către Comisia Europeană, dacă este cazul, a 

neregulilor grave, precum și de prevenire, verificare, detectare/depistare, constatare și 

aplicare de sancțiuni și/sau recuperare a sumelor aferente neregulilor rezultate în urma 

aplicării procedurilor de achiziție publică, a aplicării schemelor de ajutor de stat/minimis, 
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precum și în ceea ce privește respectarea principiului privind evitarea dublei finanțări, 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 

de Redresare şi Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. 

În raport cu obiectul de reglementare proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în ședința din 13 septembrie 2022 și au 

hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a acestuia.                                         

 
 

PREŞEDINTE 
 

IOAN – SABIN SĂRMAȘ 


