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Comisia pentru Afaceri Europene

AVIZ

la

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 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

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizata cu adresa nr. L592/2020 pentru 

dezbaterea si avizarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 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, 
initiat de Guvernul Romaniei.

In sedinta din data de 22 septembrie 2020, desfasurata prin mijloace electronice si la 

sediul Senatului, Comisia pentru afaceri europene a analizat proiectul de lege si a hotarat, cu
majoritatea de voturi a membrilor prezenti, sa adopte un aviz favorabil, cu un
amendament, anexat prezentului aviz.

Secretar,

Senator Catalin Dumitru TOMA

Domnului Senator Viorel ARCAS
Presedintele Comisiei pentru buget, flnante, activitate bancara si piata de capital

Intocmit: consilier, Sorin Bobocea

dana.popescu
Rectangle

dana.popescu
Rectangle

dana.popescu
Rectangle

dana.popescu
Rectangle



AnexaCOMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 
SENATUL ROMANIEI

Amendament admis
la

Proiect 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

Amendamente MotivatieText proiect de legeNr.
crt

Art.2. - (1)
d) proiecte de infrastructura pentru 
cercetare in domeniul transferului

pentru

1. La articolul 2, alineatul (1), litera d) se modiflca si va 
avea urmatorul cuprins:
"d) proiecte de infrastructura pentru cercetare stiintiflca 

domeniul

Completare necesara 
pentru a se respecta 
rigorile 
stiintifice precum si a 
se cuprinde domenii 
importante omise.

cercetarii
tehnologic
extindere/reabilitare/modernizare 
cladiri, inclusiv cladiri noi, dotare cu

dotari

tehnologic
extindere/reabilitare/modernizare cladiri, spatii de 
invatamant, inclusiv cladiri noi, dotare cu echipamente/ 
utilaje/ dotari independente pentru institutiile de 
invatamant superior de stat si Institute de Cercetare 
Dezvoltare din Romania in domeniul cercetarii

transferuluiin pentru

utilaje/echipamente/ 
independente pentru institutiile de 
invatamant superior de stat si Institute de 
Cercetare Dezvoltare din Romania in
domeniul cercetarii pe baza de transfer 
tehnologic din industria alimentara si 
agricultura precum si cele din domeniul 
ingineriei precum: masini si motoare 
electrice, microelectronica, tehnologii 
avansate, sudura si altele asemenea in 
calitate de beneficiari fmali in valoare de 
maxim 125.000 mii lei. Ministerul 
Fondurilor Europene incheie contracte de 
finantare pe baza de apel de proiecte

fundamentale si aplicativa, transferului tehnologic din
industria alimentara si agricultura precum si cele din 
domeniul ingineriei precum: masini si motoare electrice, 
microelectronica, nanotehnologii, tehnologii avansate, 
sudura si altele asemenea in calitate de beneficiari finali in 
valoare de maxim 125.000 mii lei. Ministerul Fondurilor 
Europene incheie 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, in functie de valoarea estimata a 
proiectului de investitii publice, dar nu mai mult de 3% din 
valoarea estimata a acestora;"

dupa principiul primul venit-primul 
servit, cu prag minim de calitate stabilit 
prin ghidul solicitantului aprobat conform 
legii, in functie de valoarea estimata a 
proiectului de investitii publice, dar nu 
mai mult de 3% din valoarea estimata a 
acestora;____________________________ /hjAor: <Zom I




