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Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital
Nr. XXII/ 19/05.02.2020

RAPORT
asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenfa a 

Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea 5! completarea unor acte normative
in domeniul fondurilor europene

L18/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate 
bancara si piafa de capital, prin adresa L18/2020, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra 
proiectului de lege men^ionat, inij;iat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea perioadei de 
implementare, pana la data de 31.12.2022, a tuturor proiectelor fman{:ate din 
fondurile alocate Romaniei de catre Comisia Europeans. Neadoptarea masurilor 
necesare pentru finantarea masurilor ex-ISPA si implicit neatingerea obiectivelor 
masurilor ex-ISPA ar conduce la dezangajarea sumelor deja rambursate Romaniei §i 
astfel grevarea semnificativa a bugetului de stat.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonan^a de urgen^a.

La dezbaterea proiectului de lege au participat, in conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, doamna Carmen Moraru, secretar de 
stat la Ministerul Fondurilor Europene si domnul Sebastian Burduja, secretar de stat 
la Ministerul Finanfelor Publice.

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege §i avizul primit, iar in urma 
votului exprimat, aceasta a inregistrat 10 voturi „impotriva”. In consecinjia, Comisia a 
hotarat sa adopte raport de admitere.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i piai;a de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere ^i proiectul de 
lege.



In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare urmeaza a fi supus votului in conformitate cu prevederile art.76 
alin.(2] din Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l] din Constitutia Romaniei §i ale art.92 din 
Regulamentul Senatului, republican Senatul este prima Camera sesizata.
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