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Comisia pentru Afaceri Europene

AVIZ
la Proiect de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgen^a a Guvernului 
nr.80/2019 pentru modificarea §i completarea unor acte normative in

domeniul fondurilor europene

Comisia pentru Afaceri Europene a fost sesizata cu AVIZ, prin adresa L18/2020, la 

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgen%d a Guvernului 
nr.80/2019 pentru modifiearea §i eompletarea unor acte normative in 

domeniul fondurilor europene, Li 8/2020.

Prezentul proiect are ca obiect de reglementare modificarea §i completarea unor acte 

normative din domeniul fondurilor europene, §i anume:

a) modificarea §i completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 

privind prevenirea, constatarea §i sancfionarea neregulilor aparute in obfinerea §i 
utilizarea fondurilor europene §i/sau a fondurilor publice na^ionale aferente acestora, 
aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile §i 
completarile ulterioare;

b) modificarea §i completarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr. 40/2015 

privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014 - 2020, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 105/2016, cu 

modificarile §i completarile ulterioare

c) modificarea art. 20 din Ordonanfa de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind 

unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi 
finantati din fonduri externe nerambursabile, precum §§i unele masuri financiare in



domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, aprobata prin Legea nr. 222/2013, cu 

modificarile §i completarile ulterioare;

d) modificarea completarea Ordonantei de urgen^a a Guvernului nr. 26/2012 

privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice §i intarirea discipline! financiare 

§i de modificare §i completare a unor acte normative, aprobata cu modificari §i 
completari prin Legea nr. 16/2013, cu modificarile ulterioare.

Adoptarea masurilor propose este justificata de necesitatea evitarii riscului de pierdere 

a fondurilor europene §i a dezangajarii la finalul anului 2020 a sumei de aproximativ 

1 miliard de euro din alocarea financiara aferenta Programului Operational 
Infrastructura Mare.

Perioada de implementare a activitatilor aferente masurilor ex-ISPA expira la data 

de 31 decembrie 2019, existand riscul ca in cazul neadoptarii masurilor propose sa se 

piarda sumele deja rambursate Romaniei in cadrul acestor masuri.

In §edinta din data de 5 februarie 2020, Comisia pentru Afaceri Europene a 

analizat proiectul de lege §i a hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte aviz 

favorabil, fara amendamente.
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Catre domnul senator ARCA§ I. Viorel,
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