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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării 
proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 

2007 - 2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente 

perioadei de programare 2014 - 2020

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind 

unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de 

infrastructură fazate din perioada de programare 2007 - 2013, finanţate din 
fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014 - 2020, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 5 mai 2020, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2020, se modifică şi 
se completează după cum urmează:

1. Titlul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

„Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiare în 

vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada 

de programare 2007 - 2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene 

aferente perioadei de programare 2014 - 2020, precum şi în vederea
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elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de 

programare 2021 -2027”

2. Alineatul (7) al articolului 4 se modifică şi va avea 

următorul cuprins:
„(7) Pentru perioada de programare 2021 - 2027 în cadrul 

programului-pilot de descentralizare pentru dezvoltare teritorială 

integrată se elaborează şi implementează strategii teritoriale integrate, 
denumite în continuare /r/.”

3. După alineatul (7) al articolului 4 se introduc patru noi 
alineate, alin. (8) - (11), cu următorul cuprins:

„(8) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene alocă 

Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională, denumite în continuare ADR, 
sumele necesare pentru asistenţa tehnică în vederea elaborării strategiei 

pentru ITl.
(9) In vederea elaborării şi implementării ITI, ADR acordă 

asistenţă tehnică şi financiară asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, 
înfiinţate în acest scop.

(10) ADR, zonele pentru care se aplică ITI, asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară, respectiv judeţele vizate sunt următoarele:
(a) ADR Vest pentru ITI zona Munţilor Apuseni - Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară «Moţii, Ţara de Piatră»: judeţele Alba, 
Arad, Bihor, Cluj şi Hunedoara;

(b) ADR Centru pentru:
i) ITI Harghita Covasna - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

Csomâd-Bâlvânyos şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita: 

judeţele Harghita şi Covasna;
ii) ITI Ernei-Gomeşti - Asociaţia Mureşeană de Dezvoltare 

Intercomunitară Ernei-Gorneşti: judeţul Mureş;
iii) ITI zona Munţilor Făgăraş - Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă şi 
Promovarea Turismului - Ţara Făgăraşului şi Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Monte Făgăraş Bîlea-Capra: judeţele Braşov, Sibiu, 
Vâlcea şi Argeş;

Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară-Dezvoltare Sustenabilă şi Integrată în Ţara 

de Sus: judeţele Suceava, Botoşani şi Iaşi;

c) ADR Nord-Est pentru ITI Ţara de Sus
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d) ADR Sud-Est pentru:
i) IU Delta Dunării - Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară 

ITI Delta Dunării: judeţele Tulcea şi Constanţa;
ii) ITI Ţinutul Buzăului: judeţele Buzău, Vrancea şi Prahova;

e) ADR Vest pentru ITI zona Văii Jiului - Asociaţia pentru 

Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului: judeţul Hunedoara;
f) ADRNord-Vest pentru:

i) ITI Ier-Barcău - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
ITI Ier-Barcău: judeţele Bihor, Satu Mare, Sălaj;

ii) ITI Munţii Rodnei - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

Microregiunea Munţii Rodnei: judeţele Bistriţa Năsăud şi Maramureş.
(11) Suma alocată pentru ITI se calculează procentual, în raport 

cu suprafaţa, numărul de localităţi şi numărul de locuitori ai judeţelor 
prevăzute la alin. (10).”

A

Art. II. - In termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi, la propunerea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor 

Europene, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Guvernul adoptă prin 

hotărâre normele privind implicarea autorităţilor şi instituţiilor în 

procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile 

aferente perioadei de programare 2021 - 2027, precum şi cele privind 

derularea programului-pilot de descentralizare pentru dezvoltare 

teritorială integrată 2021 - 2027.
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Acesl proiect de lege a fo.st adoptat de Camera Deputaţilor 

în şedinţa din 16 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor 

ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN-CLAUDIU ROMAN
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