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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,    09.12.2015 
Nr. 4c-2/901 

 
PLx.687/2015 

 
 
 
 
 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2015 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile, trimis spre 
dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.687/2015 din 19 octombrie 2015, înregistrat sub 
nr. 4c-2/901 din 20 octombrie 2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

 
 
 
 
 

 

 

vasilica.popa
Original
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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,   09.12.2015 
Nr. 4c-2/901 

 
 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative  

din domeniul fondurilor externe nerambursabile 
 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
fondurilor externe nerambursabile, trimis cu adresa nr. PLx.687/2015 din 19 
octombrie 2015. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 12 octombrie 2015. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială, avizul favorabil al Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic, avizul favorabil al Comisiei pentru afaceri europene şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea 
unor măsuri pentru creşterea capacităţii de absorbție a fondurilor nerambursabile, 
îndeplinirea obiectivelor proiectelor şi evitarea întârzierilor în implementare. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 08 decembrie 2015. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 32 deputaţi din totalul de 33 
de membrii ai comisiei. 
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La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,  
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării şi a opiniilor exprimare, deputații prezenți la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaţilor spre 
dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
fondurilor externe nerambursabile cu amendamentele admise prezentate în anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 
     

 
 
 
 

 
 
 
Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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ANEXĂ 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie Motivare 

1.  Titlul legii: 
LEGE 

pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr. 30/2015 pentru 

modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul 

fondurilor externe 
nerambursabile 

NEMODIFICAT 
 

  
 

2.  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța Guvernului nr. 30 din 26 
august 2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
din domeniul fondurilor externe 
nerambursabile, adoptată în temeiul 
art. 1 pct. I.3 şi pct. VI.3 şi 4 din 
Legea nr. 182/2015 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, și publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
651 din 27 august 2015. 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța Guvernului nr. 30 din 26 
august 2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
din domeniul fondurilor externe 
nerambursabile, adoptată în temeiul 
art. 1 pct. I.3 şi pct. VI.3 şi 4 din 
Legea nr. 182/2015 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, și publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
651 din 27 august 2015, cu 
următoarele modificări: 

 

3. Titlul ordonanței: 
ORDONANŢĂ 

pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

 NEMODIFICAT 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie Motivare 

din domeniul fondurilor externe 
nerambursabile 

4. Art. I. - Articolul 34 din Legea-
cadru nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, publicată 
în Monitorul Oficial al României 
Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 
2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

 NEMODIFICAT   

 1. Alineatul (4) se abrogă.    
 2. Alineatul (5) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
   

 „(5) Numărul maxim de persoane la 
nivelul unei autorităţi dintre cele 
prevăzute la alin. (1), care pot fi 
nominalizate în echipele de proiect 
finanţate din fonduri externe 
nerambursabile sau din 
împrumuturi externe contractate ori 
garantate de stat, rambursabile sau 
nerambursabile, este cel stabilit de 
prevederile 
contractului/acordului/ordinului de 
finanţare semnat de către instituţia 
beneficiară cu autoritatea 
finanţatoare.” 

   

5. Art. II. - După articolul 2 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 
privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare pentru suportarea de 

 NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie Motivare 

la bugetul de stat a sumelor 
aferente corecţiilor financiare 
aplicate pentru abaterile de la 
conformitatea cu legislaţia din 
domeniul achiziţiilor publice pentru 
Programul operaţional sectorial 
Mediu 2007-2013, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 496 din 7 august 2013, 
aprobată cu completări prin Legea 
nr. 334/2013, se introduce un nou 
articol, articolul 21, cu următorul 
cuprins: 

 „Art. 21. - (1) Sumele prevăzute la 
art. 2 alin. (4) lit. d) se recuperează 
de la beneficiar dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii: 

 NEMODIFICAT   

 a) sumele aferente corecţiilor 
financiare au fost restituite 
beneficiarilor POS Mediu în 
aplicarea prevederilor art. 2 alin. 
(4) lit. d), pe perioada de derulare 
în instanţă a litigiilor având ca 
obiect anularea titlurilor de creanţă; 

 NEMODIFICAT   

 b) corecţiile financiare stabilite în 
urma aplicării prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 66/2011, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 
142/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt 

 NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie Motivare 

menţinute prin hotărâri 
judecătoreşti definitive în sarcina 
beneficiarilor POS Mediu. 

  
 
 
(2) Sumele care trebuie 
recuperate în condiţiile prevăzute 
la alin. (1) sunt scadente la data 
efectuării plăţii. 

 1. La articolul II, alineatele (2) şi 
(3) ale articolului 21 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
„(2) Sumele care trebuie recuperate 
în condiţiile prevăzute la alin. (1) 
sunt scadente la data efectuării 
plăţii de către Autoritatea de 
Management către beneficiar.” 
 
Autor: 
Dp. Viorel Ştefan - PSD 

 

 (3) Beneficiarul datorează, pentru 
neachitarea la termen a obligaţiilor 
stabilite, o dobândă care se 
calculează prin aplicarea ratei 
dobânzii datorate la soldul rămas de 
plată din contravaloarea în lei a 
creanţei bugetare, din prima zi de 
după termenul de plată stabilit în 
conformitate cu prevederile alin. 
(2), până la data stingerii acesteia.” 

  „(3) Beneficiarul datorează, pentru 
neachitarea la termen a obligaţiilor 
stabilite, o dobândă calculată în 
conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a  
Guvernului nr.  66/2011, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
142/2012, cu modificările și 
completările ulterioare, din prima 
zi de după termenul de plată stabilit 
în conformitate cu prevederile alin. 
(2), până la data stingerii acesteia .” 
 
Autor: 
Dp. Viorel Ştefan - PSD 

 

6. Art. III. - La articolul V din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

 NEMODIFICAT   



8 
 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie Motivare 

nr. 34/2015 privind reglementarea 
unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor externe 
nerambursabile, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015, 
cu completările ulterioare, după 
alineatul (4) se introduce un nou 
alineat, alineatul (5), cu următorul 
cuprins: 

 „(5) Până la intrarea în vigoare a 
actului normativ care 
reglementează fluxul financiar 
aferent exerciţiului financiar 2014-
2020 aplicabil FEDR, FSE, FC şi 
FEAD, proiectele pot fi 
implementate în parteneriat de două 
sau mai multe entităţi în condiţiile 
cap. VII din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 362/2009, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale cap. IV din 
Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie Motivare 

utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 218/2012, 
cu modificările şi completările 
ulterioare.” 

7.  
 
 
Art. IV. - (1) Ministerul Fondurilor 
Europene are dreptul de a stabili o 
bază de date cu preţuri de referinţă 
pentru bunuri, maşini, utilaje, 
echipamente specializate, servicii 
ce vor fi utilizate în cadrul 
Programelor cu finanţare din 
FEDR, FC, FSE, pentru perioada 
de programare 2014-2020. 

 2. La articolul IV, alineatele (2) şi 
(3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
NEMODIFICAT  

 

 (2) Metodologia în temeiul căreia 
se stabilesc preţurile de referinţă 
prevăzute la alin. (1) se bazează pe 
o analiză a preţurilor din piaţă şi se 
aprobă prin ordin comun al 
ministrului fondurilor europene şi 
al ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice. 

 „(2) Metodologia în temeiul căreia 
se stabilesc preţurile de referinţă 
prevăzute la alin. (1) se bazează pe 
o analiză a preţurilor din piaţa 
comunitară şi se aprobă prin ordin 
comun al ministrului fondurilor 
europene şi al ministrului 
dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice. 
 

 

 (3) Preţurile de referinţă se publică 
pe site-ul instituţiei, au caracter 
obligatoriu şi reprezintă plafoane 
maximale pentru cheltuieli eligibile 
acceptate.” 

 (3) Preţurile de referinţă ce se 
publică pe site-ul instituţiei, au 
caracter obligatoriu şi reprezintă 
plafoane maximale pentru cheltuieli 
eligibile acceptate.” 

Se impune modificarea art. IV alin. 
(3) pentru corelare cu alin. (1) al 
aceluiaşi articol. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie Motivare 

Autor: 
Dp. Oltean Ioan - PNL 

8. Art. V. – (1) În vederea îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, Ministerul 
Fondurilor Europene concepe prin 
departamentele sale de specialitate 
un instrument informatic, ROM-
AFIS, de detectare şi prevenţie a 
neregulilor şi/sau a fraudelor, 
pentru a proteja interesele 
financiare ale statului şi ale Uniunii 
Europene. 

 NEMODIFICAT   

 (2) Instrumentul informatic 
prevăzut la alin. (1) este utilizat în 
scopul implementării corecte şi 
eficiente a acţiunilor finanţate de la 
buget, în conformitate cu normele 
legale aplicabile şi pentru 
monitorizarea organismelor 
responsabile de gestionarea 
eficientă a fondurilor. 
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