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Comisia pentru buget, finanpe, activitate bancara piapa de capital

Nr. XXII/550/01.10.2020

RAPORT
asupra

proiectului de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului 
nr.155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului National de 

Relansare si Rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de Redresare si

Rezilienta
L592/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i 
piaja de capital, prin adresa nr. iL592/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului nr.155/2020 privind unele masuri 
pentru elaborarea Planului Napional de Relansare si Rezilienpa necesar Romaniei 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul 
Mecanismului de Redresare si Rezilienpa, ini{:iatde Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanpei de urgenpa a 
Guvernului nr.155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului Napional de 
Relansare si Rezilienpa necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si 
nerambursabile in cadrul Mecanismului de Redresare pi Rezilienpa.

Principalele reglementari se refera la elaborarea Planului National de Relansare si 
Rezilienta (PNRR], prin care urmeaza sa fie stabilite domeniile prioritare de investitii ale 
Romaniei pentru iesirea din criza, relansarea economica si cresterea capacitatii de rezilienta 
a Romaniei. Sprijinul financiar se utilizeaza pentru finantarea proiectelor de investitii 
mature, cu grad avansat de elaborare a documentatiilor tehnico-economice si cu 
angajamente ferme din partea beneficiarilor finali de mcheiere a contractelor de achizitie 
publica sau a contractelor sectoriale din domenii de interes strategic national/local.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanta de urgenta.

Comisia economica, industrii §i servicii, Comisia pentru administrafie publica, 
Comisia pentru ape, paduri, pescuit §i fond cinegetic, Comisia pentru munca, familie §i
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protect:ie sociala, Comisia pentru sanatate publica, Comisia pentru comunica^ii §i 
tehnologia informa^iei §i Comisia pentru aparare, ordine publica §i siguran^a 
na^ionala au avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru energie, infrastructura energetica §i resurse minerale, Comisia 
pentru afaceri europene §i Comisia pentru inva^mant, §tiin^, tineret-§i sport au 
transmis avize favorabile cu amendamente.

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile si completarile ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege a participat domnul 
Calin-Ioan Bota, secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

in sedinta din data de 01.10.2020, desfasurata prin mijloace electronice, m conformitate 
cu prevederile artlSS^ din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si 
completarile ulterioare, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege, avizele si 
amendamentele primite si au hotarat, cu unamitate de voturi, sa adopte un raport de 
admitere cu amendamente admise §i respinse.

Amendamentele admise sunt cuprinse m anexa nr. 1 la prezentul raport.
Amendamentele respinse sunt cuprinse m anexa nr. 2 la prezentul raport.
Amendamentele sunt de competen}:a decizionala a Camerei Deputafilor.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara ^i piaja de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de de admitere cu amendamentele 
admise $i respinse ^i proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare si urmeaza a fi adoptat 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 cu modificarile si completarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Viorel Arca^ Senator Romulus Bulacu

Redactat: R Dabuleanu/Avizat: Coord. M. Spiridon
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Anexa nr.l la raportul nr. XXII/550/01.10.2020

AMENDAMENTE ADMISE
la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan|;ei de urgen^a a Guvernului nr.155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea 

Planului National de Relansare si Rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile
in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta 

t592/2020
ObservatiiAmendamente admiseProiectul de legeNr.

crt.
Amendament admis de 
Comisia pentru buget, finance, 
activitate bancara §i piafa de 
capital, cu majoritate de 
voturi.

La articolul 2, alineatul (1) litera a) se 
modiflca si va avea urmatorul cuprins:

1. Art. 2
[1) Pentru elaborarea documental:iilor tehnico- 
economice cu finant:are din bugetul de stat, prin 
ordonator principal de credite Ministerul 
Fondurilor Europene, cu suplimentarea 
creditelor de angajament §i a creditelor 
bugetare, conform prevederilor legale, respectiv 
din bugetul fondurilor externe nerambursabile, 
se aloca fonduri pentru pregatirea urmatoarelor 
categorii de proiecte din PNRR: 
a) proiecte de infrastructura pentru adaptarea 
la schimbari climatice, pentru compensarea 
deficitului de umiditate a solului m vederea 
combaterii riscului de seceta, reducerea riscului 
la inundat:ii §i alunecari de teren, prin 
promovarea/punerea in siguranja a lucrarilor 
hidrotehnice pentru asigurarea resursei de apa 
pentru folosinje, atenuarea viiturilor prin 
acumulari nepermanente/poldere ^i 
imbunata^irea calita{;ii apei brute, combaterea 
eroziunii solului de suprafaja §i de adancime §i

a] proiecte de infrastructura pentru adaptarea 
la scbimbari climatice, pentru compensarea 
deficitului de umiditate a solului in vederea 
combaterii riscului de seceta, reducerea riscului 
la inunda^ii §i alunecari de teren, prin solutii de 
infrastructura verde, bazate pe natura, 
precum refacerea luncilor inundabile, 
pepiniere silvice, refacerea pe scara larga a 
ecosistemelor degradate si proiecte care sa 
permita o mai buna gestionare a ariilor 
naturale protejate, pentru a spori rezilienta
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corectarea torenjilor, m special bazinele 
hidrografice cu hazard torenfial ridicat, prin 
sisteme de irigare/umectare a solului, drenare §i 
desecare, protec^ie antigrindina, pepiniere 
silvice, impaduriri §i terasarea versanjilor, 
precum pentru alte proiecte complementare 
de infrastructura, inclusiv IT, comunicafii §i baze 
de date pentru monitorizare §i raportare 
directive europene, m valoare de maximum 
700.000 mii lei. Beneficiarii finali ai finanfarii 
sunt ministerele de resort m parteneriat cu 
Agenjia Na{;ionala de Imbunataf:iri Funciare, 
Autoritatea pentru Administrarea Sistemului 
National Antigrindina §i de Cre§tere a 
Precipitajiilor, Administrafia Najionala Apele 
Romane, Regia Nafionala a Padurilor - 
ROMSILVA, singure sau m parteneriate 
interinstitufionale sau Tmpreuna cu autoritaji 
publice centrale/locale sau asociajii de 
dezvoltare comunitare care au ca obiect de 
activitate administrarea infrastructurii de 
gospodarire a apelor, imbunata^iri funciare, 
protecjia
cre§terea/uniformizarea precipitaJ:iilor §i de 
administrare a fondului forestier national. 
Ministerul Fondurilor Europene aloca fondurile 
necesare pregatirii proiectelor pe baza de 
contracte de finanjiare, mcheiate direct cu 
beneficiarii finali sau liderii de parteneriat 
pentru pregatirea proiectelor, in func^:ie de

la dezastrele naturale si sanitare, precum §i 
pentru alte proiecte complementare de 
infrastructura,inclusiv IT, comunicaJ:ii §i baze de 
date pentru monitorizare §i raportare , in 
valoare de maximum 700.000 mii lei.
Beneficiarii finali ai finanjarii sunt ministerele 
de resort in parteneriat cu Agenfia Nationals de 
Imbunatajiri Funciare, Autoritatea pentru 
Administrarea Sistemului National Antigrindina 
^i de Cre§tere a Precipitafiilor, Administra^ia
Nationals Apele Romane, Regia Najionala a 
Padurilor ROMSILVA, singure sau in 
parteneriate interinstitul:ionale sau impreuna cu 
autorital:i publice centrale/locale sau asociaj:!! 
de dezvoltare comunitare care au ca obiect de
activitate administrarea infrastructurii de 
gospodarire a apelor, imbunatajiri funciare, 

antigrindina 
cre^terea/uniformizarea precipitajiilor §i de 
administrare a fondului forestier national. 
Ministerul Fondurilor Europene aloca fondurile 
necesare pregatirii proiectelor pe baza de 
contracte de finanfare, mcheiate direct cu 
beneficiarii finali sau liderii de parteneriat 
pentru pregatirea proiectelor, m funcjie de 
valoarea estimata a proiectelor de investijii, dar 
nu mai mult de 3% din valoarea estimata a 
acestora;

5iprotecfia

antigrindina 51
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valoarea estimata a proiectelor de invest4ii, dar 
nu mai mult de 3% din valoarea estimata a 
acestora; Autor: Senator Allen Coliban

La articolul 2, alineatul (1) litera b) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

Amendament admis de 
Comisia pentru buget, finance, 
activitate bancara pia{:a de 
capital, CU| majoritate de 
voturi. :

2.
Art. 2.
(1) Pentru elaborarea documentatiilor tehnico- 
economice cu finantare din bugetul de stat, prin 
ordonator principal de credite Ministerul 
Fondurilor Europene, cu suplimentarea 
creditelor de angajament si a creditelor 
bugetare, conform prevederilor legale, respectiv 
din bugetul fondurilor externe nerambursabile, 
se aloca fonduri pentru pregatirea urmatoarelor 
categorii de proiecte din PNRR: [...]

b} proiecte de infrastructura pentru mobilitate 
urbana, regenerare urbana, turism si cultura, 
ecologizare
construire / reabilitare/modernizare 
publice, inclusiv cladiri pentru spatii de lucru, 
tehnice, cazare si desfasurarea activitatilor 
institutionale, m vederea scaderii emisiilor de 
carbon, investitii m infrastructura educationala 
si dotarea cu echipamente de laborator pentru 
toate formele de mvatamant, inclusiv 
mvatamantul profesional si tehnic, mvatamantul 
dual si colegii centenare, mvatamantul 
universitar, investitii m campusuri, 
reabilitare / modernizare/extindere

b) proiecte de infrastructura pentru mobilitate 
urbana, regenerare urbana, energie 
regenerabila si eficienta energetica, turism si 
cultura, ecologizare platforme industriale.

industriale,
cladiri

platforme

construire/ reabilitare/ reabilitare termica/ 
modernizare cladiri publice, inclusiv cladiri 
pentru spatii de lucru, tehnice, cazare si 
desfasurarea activitatilor institutionale, m 
vederea scaderii emisiilor de carbon, investitii 
m infrastructura educationala si dotarea cu 
echipamente de laborator pentru toate formele

mvatamantulinclusivde mvatamant,
profesional si tehnic, mvatamantul dual si 
colegii centenare, mvatamantul universitar.cladiri

5



cladiri
reabilitare / modernizare/extindere 
centralizate de producere si distribute a 
energiei termice necesare populatiei, in valoare 
de maximum 450.000 mii lei. Beneficiarii finali 
ai finantarii sunt institutii de mvatamant 
superior de stat si autoritati publice locale din 
municipii resedinta de judet, municipii si orase. 

proiectele
construire/reabilitare/modernizare cladiri 
publice, m vederea scaderii emisiilor de carbon, 
m categoria de beneficiari finali ai finantarii se 
includ si autoritatile publice centrale. Pentru 
proiectele din domeniul turismului, m categoria 
de beneficiari finali ai finantarii se include si 
Regia Nationals a Padurilor - ROMSILVA. 
Mecanismul de alocare a fondurilor, incheiere a 
contractelor de finantare, monitorizare proiecte, 
raportare, precum si orice alte masuri este cel 
prevazut de Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor 
masuri, precum si acordarea unui sprijin 
financiar pentru pregatirea portofoliului de 
proiecte m domenii strategice considerate 
prioritare pentru perioada de programare 2021- 
2027, destinat finantarii prin Programul 
operational Asistenta tehnica 2014-2020 (POAT 
2014-2020) si Programul operational 
Infrastructura mare 2014-2020 [POIM). Bugetul 
total de 450.000 mii lei se repartizeaza pe

existente m campusuri,
cladiri

noi,
sisteme

noi,
sisteme

investitii
reabilitare/modernizare/extindere 
existente
reabilitare/modernizare/extindere 
centralizate de producere si distribute a 
energiei termice necesare populatiei, in valoare 
de maximum 450.000 mii lei. Beneficiarii finali 
ai finantarii sunt institutii de mvatamant 
superior de stat si autoritati publice locale din 
municipii resedinta de judet, municipii si orase. 
Pentru proiectele de construire/ reabilitare/ 
reabilitare termica/ modernizare cladiri 
publice, m vederea scaderii emisiilor de carbon, 
m categoria de beneficiari finali ai finantarii se 
includ si autoritatile publice centrale. Pentru 
proiectele din domeniul turismului, m categoria 
de beneficiari finali ai finantarii se include si 
Regia Nationala a Padurilor 
Mecanismul de alocare a fondurilor, incheiere a 
contractelor de finantare, monitorizare proiecte, 
raportare, precum si orice alte masuri este cel 
prevazut de Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor 
masuri, precum si acordarea unui sprijin 
financiar pentru pregatirea portofoliului de 
proiecte in domenii strategice considerate 
prioritare pentru perioada de programare 2021- 
2027, destinat finantarii prin Programul 
operational Asistenta tehnica 2014-2020 (POAT 
2020) si Programul operational Infrastructura

SI

cladirisi

dePentru

ROMSILVA.
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I

regiuni de dezvoltare ale Romaniei dupa cum 
urmeaza; 12,5% pentru Regiunea Bucuresti- 
Ilfov, ca regiune mai dezvoltata, respectiv 87,5% 
pentru celelalte 7 regiuni mai putin dezvoltate, 
pe baza criteriilor de repartizare a sumelor mtre 
regiuni utilizate la repartizarea sumelor prin 
Programul operational regional 2014-2020, 
respectiv populatie si suprafata, respectandu-se 
procentele de alocare astfel cum acestea au 
rezultat din aplicarea acestor criterii. Procedura 
de finantare a documentatiilor tehnico- 
economice este prevazuta de art. 8;

mare 2014-2020 (POIM]. Bugetul total de 
450.000 mii lei se repartizeaza pe regiuni de 
dezvoltare ale Romaniei dupa cum urmeaza: 
12,5% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov, ca 
regiune mai dezvoltata, respectiv 87,5% pentru 
celelalte 7 regiuni mai putin dezvoltate, pe baza 
criteriilor de repartizare a sumelor mtre regiuni 
utilizate la repartizarea sumelor prin Programul 
operational regional 2014-2020, respectiv 
populatie si suprafata, respectandu-se 
procentele de alocare astfel cum acestea au 
rezultat din aplicarea acestor criterii. Procedura 
de finantare a documentatiilor tehnico- 
economice este prevazuta de art. 8;
Autor: Comisia pentru energie, infrastructura 
energetica si resurse minerale

Amendament admis de 
Comisia pentru buget, finance, 
activitate bancara ^i pia^a de 
capital, cu majoritate de 
voturi.

3. Art. 2 La articolul 2, alineatui (1) litera d) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Pentru elaborarea documentatiilor tehnico- 
economice cu finantare din bugetul de stat, prin 
ordonator principal de credite Ministerul 
Fondurilor Europene, cu suplimentarea 
creditelor de angajament §i a creditelor 
bugetare, conform prevederilor legale, respectiv 
din bugetul fondurilor externe nerambursabile, 
se aloca fonduri pentru pregatirea urmatoarelor 
categorii de proiecte din PNRR: [...] 
d) proiecte de infrastructura pentru cercetare 
m domeniul transferului tehnologic pentru

I

d] proiecte de infrastructura pentru cercetare 
si dezvoltare accelerata in domenii care
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extindere/reabilitare/modernizare cladiri, 
inclusiv cladiri noi, dotare cu 
echipamente/utilaje/dotari independente 
pentru instituj:iile de mvajamant superior de 
stat §\ institute de cercetare-dezvoltare din 
Romania m domeniul cercetarii pe baza de 
transfer tehnologic din industria alimentara ^i 
agricultura, precum §i cele din domeniul 
ingineriei precum: ma§ini §i motoare electrice, 
microelectronica, tehnologii avansate, sudura §i 
altele asemenea, m calitate de beneficiari finali, 
m valoare de maximum 125.000 mii lei. 
Ministerul Fondurilor Europene mcheie 
contracte de finanjare pe baza de apel de 
proiecte dupa principiul primul venit - primul 
servit, cu prag minim de calitate stabilit prin 
ghidul solicitantului aprobat conform legii, in 
funcjie de valoarea estimata a proiectului de 
investijii publice, dar nu mai mult de 3% din 
valoarea estimata a acestora;

dezvolta tehnologii cu emisii reduse de 
carbon, pentru cercetare stiintifica m 
domeniul transferului tehnologic pentru 
extindere/ reabilitare/ modernizare cladiri,
spatii de invatamant, inclusiv cladiri noi, 
dotare echipamente/utilaje/dotari 
independente pentru institutiile de invatamant 
superior de stat si institute de cercetare- 
dezvoltare din Romania m domeniul cercetarii

cu

fundamentale si aplicative, transferului 
tehnologic din industria alimentara si 
agricultura, precum si cele din domeniul 
ingineriei, precum: masini si motoare electrice, 
microelectronica, nanotehnologie, stiinta 
materialelor, tehnologii avansate, sudura si 
altele asemenea, in calitate de beneficiari finali, 
m valoare de maximum 125.000 mii lei. 
Ministerul Fondurilor Europene mcheie 
contracte de finantare pe baza de apel de 
proiecte dupa principiul primul venit - primul 
servit, cu prag minim de calitate stabilit prin 
ghidul solicitantului aprobat conform legii, m 
functie de valoarea estimata a proiectului de 
investitii publice, dar nu mai mult de 3% din 
valoarea estimata a acestora;
Autori: Senator Allen Caliban

Senator Ecaterina Andronescu 
Comisia pentru afaceri europene

I
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Anexa nr.2 la raportui nr. XXII/550/01.10.2020

AMENDAMENTE RESPINSE
la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgenja a Guvernului nr.155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea 

Planului National de Relansare si Rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile
in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilien^

||927|020
ObservatiiProiectul de lege Amendamente respinseNr.

crt.
La articolul 1, alin. (4) se modiflca si va avea 
urmatorul cuprins:

Amendament respins de 
Comisia pentru buget, 
finance, activitate bancara 
§i piaja de capital, cu 
unanimitate de voturi.

Art. 1
(4) Proiectele de investi^ii publice aferente 
domeniilor de investijii care se finan^eaza in 
cadrul PNRR trebuie sa respecte cumulativ 
urmatoarele condit:ii:
a) sa fie proiecte mature, cu un grad avansat de 
elaborare a documenta^:iilor tehnico-economice §i 
cu angajamente ferme din partea beneficiarilor 
finali de mcheiere a contractelor de achizijie 
publica sau a contractelor sectoriale, dupa caz, 
pana la sfarjitul anului 2022, pentru minimum 
70% din valoarea alocata sub forma de grant, 
respectiv la sfar§itul anului 2023, pentru restul 
valorii alocate sub forma de grant;

1

a)sa contribuie la ameliorarea starii economice si 
la cresterea capacitatii de rezilienta a Romaniei;

b) sa obtina avizul conform al structurii din cadrul 
Ministerului Fondurilor Europene prin care sa se 
confirme compatibilitatea cu recomandarile 
specifice de tara si tranzitia verde si digitala, 
eligibilitatea finantarii din MRR si contributia la

b) sa contribuie la ameliorarea starii economice si 
la cresterea capacitatii de rezilienta a Romaniei;
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obiectivele de ameliorare a starii economiei si de 
crestere a rezilientei;

c) sa obtina avizul conform al structurii din cadrul 
Ministerului Fondurilor Europene prin care sa se 
confirme compatibilitatea cu recomandarile 
specifice de tara si tranzitia verde si digitala, 
eligibilitatea finantarii din MRR si contributia la 
obiectivele de ameliorare a starii economiei si de 
crestere a rezilientei;

c) sa respecte conditiile prevazute pentru 
finantare m cadrul PNRR;

d] sa respecte conditiile prevazute pentru 
finantare m cadrul PNRR; d) sa respecte cerintele prevazute de Mecanismul 

de redresare si rezilienta;
e) sa respecte cerintele prevazute de Mecanismul 
de redresare si rezilienta; e)sa aiba un impact semnificativ pentru 

dezvoltarea economica si/sau, dupa caz, la nivelul 
regiunilor de dezvoltare ale Romaniei ori la nivelul 
autoritatilor locale, tinand cont si de Strategia 
nationals pentru dezvoltare durabila a Romaniei 
2030."

f) sa aiba un impact semnificativ pentru 
dezvoltarea economica si/sau, dupa caz, la nivelul 
regiunilor de dezvoltare ale Romaniei ori la nivelul 
autoritatilor locale, tinand cont si de Strategia 
nationals pentru dezvoltare durabilS a Romaniei 
2030.

Autor: Senator Allen Caliban
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