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Comisia pentru mva^:amant 
§tiin^;a, tineret sport Nr.XXVIII/202/15.09.2020

AVIZ

la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonant: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

Comisia pentru mvatamant, §tiinl:a, tineret §i sport, prin adresa nr. L 592/2020, a 
fost sesizata in vederea mtocmirii avizului cu 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, initiator: Guvernul Romaniei.

In sedinta din 15 septembrie 2020, Comisia pentru invalamant, §tiin|a, tineret a 
hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte aviz favorabil cu un amendament admis 

cuprins in anexa la prezentul aviz.

Pre§edinte, Se^retar,

Senator LiUaAa SbirneaSenatoi Liviu-Marian Pop

Domnului Senator Viorel Areas
Pre§edintele Comisiei pentru buget, finance, activitate bancara §i piafa de capital
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ANEXA la Avizul nr. Nr. XXVIII/202/15.09.2020

AMENDAMENT ADMIS
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 §i Rezilienta

ObservatiiAmendament adoptat de ComisieText proiect de legeNr.
Crt.
1. 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;

Autor
amendament:

Ecaterina 
Andronescu - 
Senator PSD

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

d] proiecte de infrastructure pentru cercetare in domeniul 
transferului
extindere/reabilitare/modernizare cladiri, 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 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 finali, in valoare de 
maximum 125.000 mii lei. Ministerul Fondurilor 
Europene incheie contracte de finantare pe baza de apel

" d) proiecte de infrastructure pentru cercetare in 
domeniul transferului tehnologic pentru 
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 
fundamentale, transferului tehnologic din industria 
alimentara si agricultura, precum si cele din domeniul 
ingineriei precum: masini si motoare electrice, 
microelectronica, stiinta materialelor,tehnologii 
avansate, sudura si altele asemenea, in calitate de 
beneficiari finali, in valoare de maximum 125.000 mii lei.

tehnologic pentru
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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, in 
functie de valoarea estimata a proiectului de investitii 
publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimata a 
acestora;”

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;
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