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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
HOTĂRÂRE 

privind organizarea și funcționarea Comitetului interministerial de coordonare a Planului Național 

de Redresare și Reziliență, precum și a Comitetului de monitorizare a Planului Național de 

Redresare și Reziliență 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Capitolul I  

Dispoziţii generale 

ART. 1 

Prezenta hotărâre reglementează normele privind modul de organizare, funcţionare, componenţa, atribuţiile 

şi procedura de lucru pentru Comitetul interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și 

Reziliență, denumit în continuare Comitet de coordonare și pentru Comitetul de monitorizare a Planului 

Național de Redresare și Reziliență, denumit în continuare Comitet de monitorizare. 

 

ART. 2 

(1) Comitetul de Coordonare  este  organismul interinstituțional, cu rol consultativ, fără personalitate juridică, 

care îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.71 din Ordonanța de urgență a Guvrnului nr. 155/2020 privind 

unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru 

accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă și la art. 3, lit. b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 

instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 

redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare şi rezilienţă.  

  

(2) Comitetul de Monitorizare este organismul interinstituțional, cu rol consultativ, fără personalitate 

juridică, care îndeplinește atribuțiile stabilite la art.71 din Ordonanța de urgență a Guvrnului nr. 155/2020 

și la art. 3, lit. c), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021   

 

Capitolul II  

Constituirea, organizarea, funcţionarea și atribuțiile Comitetului  de Coordonare  
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ART. 3 

(1) Comitetul de coordonare este condus de  prim-ministrul, în calitate de președinte și de ministrul 

investițiilor și proiectelor europene, în calitate de vicepreședinte, având în componență  ministrul 

finanțelor și miniștrii/conducătorii instituțiilor cu rol de coordonator de reformă și/sau investiții din 

PNRR, conform anexei la Ordonanța de urgență a Guvrnului nr. 124/2021. 

 

 

(2) Oricare dintre membrii Comitetului de coordonare poate supune spre aprobare președintelui acestuia 

propunerea de participare în cadrul anumitor ședințe, în funcție de tematica de discuție,  cu rol 

consultativ, a unor specialiști în domeniu din cadrul unor ministere sau al unor organizații 

guvernamentale.  

 

(3) La reuniunile Comitetului de coordonare pot participa, în calitate de invitați, senatori şi deputaţi, 

preşedinţii comisiilor de afaceri europene ale Parlamentului precum şi reprezentanţi ai autorităţilor 

publice locale şi judeţene, corespunzător subiectelor supuse dezbaterii. 

 

(4) Comitetul de coordonare îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, 

pe care îl dezbate și supune aprobării în cadrul primei reuniuni de lucru, care va avea loc în termen de 

maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

(5) Comitetul de coordonare se întrunește lunar, în cadrul reuniunilor de lucru ordinare şi ori de câte ori este 

necesar, în cadrul reuniunilor de lucru extraordinare, la convocarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, 

a vicepreşedintelui. 

 

(6) La şedinţele Comitetului de coordonare, ministerele coordonatoare de reformă și/sau investiții sunt 

reprezentate la nivel de ministru și/sau secretari de stat desemnați în acest sens, iar organele de 

specialitate şi instituţiile administraţiei publice centrale sunt reprezentate de către conducătorii acestora, 

numiţi potrivit legii. 

 

ART. 4 

 

(1) În scopul asigurării coordonării Planului Național de Redresare și Reziliență, denumit în continuare 

PNRR, Comitetul de coordonare îndeplinește următoarele atribuții principale:  

 

a) urmărește progresul în implementarea investițiilor şi reformelor din cadrul PNRR; 

b) identifică şi propune măsurile necesare în cazul constatării unor întârzieri majore sau, în cazul în care 

se constată necesitatea reevaluării unor obiective sau a revizuirii unor jaloane sau ținte atinse anterior; 

c) analizează stadiul implementării PNRR, din perspectiva eventualelor blocaje intervenite și 

recomandă măsuri de remediere corespunzătoare; 

d) analizează situațiile în care este necesară o eventuală înlocuire în PNRR a reformelor/obiectivelor de 

etapă/țintelor/proiectelor și propune demararea procedurilor de modificare a PNRR, respectiv 

înlocuirea proiectului, după caz, ori recuperarea sumelor;  

e) analizează și urmărește delimitările de finanțare între PNRR şi fondurile structurale şi de investiții 

europene ; 

f) analizează contribuția PNRR la îndeplinirea obiectivelor strategiilor și programelor naționale, 

precum și a strategiilor Uniunii; 

g) analizează problemele de natura asigurării capacității administrative la nivelul tuturor structurilor 

implicate în gestionarea și implementarea PNRR, precum și cele care implică modificări ale cadrului 

legal, urmând a propune măsuri în consecință. 
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(2)  În realizarea atribuțiilor sale, Comitetul de coordonare poate adopta decizii, cu votul majorității 

membrilor. 

 

(3) Deciziile adoptate de Comitetul de coordonare se aduc la cunoștința Guvernului, în termen de 5 zile 

de la adoptare, în vederea stabilirii măsurilor necesare, dacă este cazul. 

(4) În realizarea atribuțiilor sale, Comitetul de coordonare cooperează cu instituții și organisme de drept 

public sau privat cu responsabilități în implementarea reformelor și investițiilor din PNRR. 

 

Capitolul III  

Constituirea, organizarea, funcţionarea și atribuțiile Comitetului de Monitorizare  

 

ART. 5 

 

(1) Comitetul de monitorizare este condus de un președinte, reprezentat de ministrul investițiilor și 

proiectelor europene. 

 

(2) Comitetul de monitorizare are în componență reprezentanţi ai: 

 

a) organizațiilor neguvernamentale,  

b) sindicatelor;  

c) patronatelor; 

d) structurilor asociative ale administraţiei publice locale, respectiv: Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România și 

Asociaţia Comunelor din România; 

e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii 

 

 

(3) Organizațiile neguvernamentale menționate la alin (2) lit a) sunt selectate prin apel de candidaturi de 

către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în baza gradului de reprezentativitate al acestora; 

(4) Comitetul de monitorizare îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, 

pe care îl dezbate și supune aprobării în prima reuniune, care va avea loc în termen de maximum 30 de 

zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

(5) Comitetul de monitorizare se întrunește trimestrial, în cadrul reuniunilor de lucru ordinare, la convocarea 

preşedintelui comitetului. 

 

 

(6) Convocarea reuniunilor, transmiterea invitațiilor și agendei preliminare către membri și observatori se 

realizează de către secretariatul Comitetului de monitorizare cu cel puțin 15 zile înaintea datei reuniunii. 

   

ART. 6 

(1) În scopul asigurării unei monitorizări eficiente a PNRR şi a implicării partenerilor sociali şi societăţii 

civile în urmărirea progresului înregistrat şi al reformelor, Comitetul de monitorizare exercită 

următoarele atribuții principale: 

 

a) urmărește progresul implementării investițiilor şi reformelor din cadrul PNRR;  

b) asigură implicarea partenerilor sociali şi societății civile în urmărirea progresului PNRR şi al 

reformelor; 

c) informează membrii cu privire la stadiul implementării PNRR; 

d) realizează activitatea de consultare a membrilor în scopul identificării de soluţii în eventualitatea 

unor blocaje în implementarea reformelor şi a investițiilor PNRR; 
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e) propune spre dezbatere membrilor aspectele care reies din procesul de implementare efectivă a 

PNRR; 

f) informează membrii cu privire la contribuția PNRR pentru îndeplinirea obiectivelor strategiilor și 

programelor naționale, precum și a strategiilor Uniunii. 

 

(2) În realizarea atribuțiilor sale, Comitetul de monitorizare poate adopta decizii, cu votul majorității 

membrilor. 

 

(3) Deciziile adoptate de Comitetul de monitorizare se aduc la cunoștința membrilor, de către secretariat 

în cadrul documentului minuta ședinței și publicate pe pagina de internet a Ministerului Investițiilor și 

Proiectelor Europene. 

 

Capitolul IV  

Dispoziții finale 

 

ART. 7 

(1) Secretariatul Comitetului de coordonare și al Comitetului de monitorizare se asigură de către 

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin structura de specialitate constituită conform 

prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020. 

 

(2) Atribuțiile şi responsabilitățile Secretariatului Comitetului de coordonare și al Comitetului de 

monitorizare se stabilesc prin Regulamentele de organizare și funcționare ale acestora. 

   

 

PRIM-MINISTRU 

 

Nicolae-Ionel CIUCĂ 


