
 1 

Parlamentul  României 
 
 
 
            







 
 
 
 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,  trimis spre dezbatere 
în fond, cu adresa nr.PLx.715/2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

 

 
 
 

 
PREŞEDINTE 

 
 Viorel ȘTEFAN 








 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

Bucureşti,         08.12.2015  
Nr. 4c-2/938 
 
PLx.715/2015 
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Parlamentul  României 
 
 
 
 
            







 
 

RAPORT  
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
 Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene  

pentru perioada de programare 2014-2020 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, în 
procedură de urgență, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în ședința din 19.10.2015. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei 
pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisiei pentru politică economică și 
privatizare, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei 
pentru mediu și echilibru ecologic, Comisiei pentru afaceri europene și Comisiei 
pentru transporturi și infrastructură. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
stabilirea cadrului general de gestionare financiară a Fondurilor Europene Structurale 
și de Investiții pentru perioada de programare 2014-2020. 

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

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 32 
deputați, din totalul de 33 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de Lege, au participat, în calitate de 
invitați, reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Finanțelor 
Publice. 

 Bucureşti,      08.12.2015 
Nr. 4c-2/938 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 



 3 

    În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, 
deputații prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate  de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu 
amendamentele admise prezentate în Anexa.  

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 
I. Amendamente admise 

 
                   În urma dezbaterilor, comisia a adoptat următoarele amendamente:  
 
Nr. 
crt. 

Text OUG nr.40/2015 Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivație 

1.   Titlul Legii: 
LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2015 
privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru 
perioada de programare 

 2014-2020 

NEMODIFICAT  

2.   Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.40 din 23 septembrie 2015 
privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014-2020, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.746 din 6 octombrie 
2015, cu următoarele modificări: 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.40 din 23 septembrie 2015 
privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014-2020, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.746 din 6 octombrie 
2015, cu următoarele modificări și 
completări:  

Tehnică legislativă 

3.  Titlul Ordonanței de urgență: 
Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru 
perioada de programare 

 2014-2020 

NEMODIFICAT NEMODIFICAT  

4.   
 
 
Art.5 – (2) Pe tot parcursul 

 
 
 
NEMODIFICAT 

1. La articolul 5, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(2) Pe tot parcursul exerciţiului 

Pentru corelarea cu dispozițiile 
ar. 111 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
64/2009 privind gestionarea 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.40/2015 Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivație 

exerciţiului bugetar, soldul sumelor 
alocate din venituri din privatizare 
ordonatorilor principali de credite 
cu rol de autoritate de management, 
prin intermediul Autorităţii de 
certificare, determinat ca diferenţă 
între totalul sumelor alocate şi 
totalul sumelor restituite 
Ministerului Finanţelor Publice, nu 
poate depăşi plafonul maxim de 5 
miliarde lei sau echivalent şi 
include plăţile aferente cheltuielilor 
eligibile finanţate din instrumente 
structurale 2007-2013 şi fonduri 
europene 2014-2020. 

 
 

bugetar, soldul sumelor alocate din 
venituri din privatizare 
ordonatorilor principali de credite 
cu rol de autoritate de management, 
prin intermediul Autorităţii de 
certificare, determinat ca diferenţă 
între totalul sumelor alocate şi 
totalul sumelor restituite 
Ministerului Finanţelor Publice, nu 
poate depăşi plafonul maxim de 6 
miliarde lei sau echivalent şi 
include plăţile aferente cheltuielilor 
eligibile finanţate din instrumente 
structurale 2007-2013 şi fonduri 
europene 2014-2020. 
 
Autor:  
Dp. Ana Birchall - PSD 

financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă,  
aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 362/2009, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

5.   
 
Art.15.- 
 (4) Sub sancţiunea rezilierii 
contractului de finanţare, 
beneficiarul/liderul de parteneriat 
care a depus cerere de prefinanţare 
are obligaţia depunerii, în termen de 
maximum 10 zile calendaristice de 
la expirarea perioadei pentru care a 
fost acor acordată tranşa de 
prefinanţare, fără a depăşi durata 
contractului de finanţare, a unei 
cereri de rambursare care să 
cuprindă toate cheltuielile efectuate, 
pentru care s-a acordat 

1. La articolul 15, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Sub sancţiunea rezilierii 
contractului de finanţare, 
beneficiarul/liderul de parteneriat 
care a depus cerere de prefinanţare 
are obligaţia depunerii, în termen de 
maximum 30 zile calendaristice de 
la expirarea perioadei pentru care a 
fost acordată tranşa de prefinanţare, 
fără a depăşi durata contractului de 
finanţare, a unei cereri de 
rambursare care să cuprindă toate 
cheltuielile efectuate, pentru care s-
a acordat prefinanţarea.” 

2. La articolul 15, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Sub sancţiunea rezilierii 
contractului de finanţare, 
beneficiarul/liderul de parteneriat 
care a depus cerere de prefinanţare 
are obligaţia 
depunerii, în termen de maximum 
10 zile lucrătoare de la expirarea 
perioadei pentru care a fost acordată 
tranşa de prefinanţare, fără a depăşi 
durata contractului de finanţare, a 
unei cereri de rambursare care să 
cuprindă toate cheltuielile efectuate, 
pentru care s-a acordat 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.40/2015 Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivație 

prefinanţarea.”   prefinanţarea.”  
6.   

 
 
8) În termen de maximum 10 
zile lucrătoare de la data încasării 
sumelor virate de către autoritatea 
de management conform alin.(5), 
beneficiarii au obligaţia de a depune 
cererea de rambursare aferentă 
cererii de plată la organismul 
intermediar/autoritatea de 
management, în care sunt incluse 
sumele din facturile decontate prin 
cererea de plată. În cazul proiectelor 
implementate în parteneriat, liderul 
de parteneriat depune o cerere de 
rambursare centralizată la nivel de 
proiect în care sunt incluse sumele 
din facturile decontate prin cererea 
de plată, atât liderului, cât şi 
partenerului/partenerilor. 

2.La articolului 20, alineatul (8) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(8) În termen de maximum 30 
zile lucrătoare de la data încasării 
sumelor virate de către autoritatea 
de management conform alin.(5), 
beneficiarii au obligaţia de a depune 
cererea de rambursare aferentă 
cererii de plată la organismul 
intermediar/autoritatea de 
management, în care sunt incluse 
sumele din facturile decontate prin 
cererea de plată. În cazul proiectelor 
implementate în parteneriat, liderul 
de parteneriat depune o cerere de 
rambursare centralizată la nivel de 
proiect în care sunt incluse sumele 
din facturile decontate prin cererea 
de plată, atât liderului, cât şi 
partenerului/partenerilor.” 

NEMODIFICAT, devine punctul 3 
 
 
 
 

 

7.   
 
 
Art.25.- (2) Prin derogare de la 
prevederile Ordonanței Guvernului 
nr. 119/1999 privind controlul 
intern si controlul financiar 
preventiv, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, controlul financiar 
preventiv delegat nu se exercită 
asupra proiectelor de operațiuni 

NEMODIFICAT 3. La articolului 25, alineatul (2) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
”Art.25.- (2) Prin derogare de la 
prevederile Ordonanței Guvernului 
nr. 119/1999 privind controlul 
intern si controlul financiar 
preventiv, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, controlul financiar 
preventiv delegat nu se exercită 
asupra proiectelor de operațiuni 

OUG nr. 40/2015 cuprinde, in 
mare măsură, aceleași reguli 
care sunt aplicabile perioadei de 
programare 2007-2013, conform 
OUG nr. 64/2009. Astfel, art. 20 
alin. (2) din OUG nr. 64/2009 
instituie derogarea de la 
prevederile OG nr. 119/1999 
pentru Autoritățile de 
management, organismele 
intermediare și autoritatea de 
certificare și plata. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.40/2015 Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivație 

inițiate la nivelul autorității de 
management/organismului 
intermediar în vederea gestionarii 
financiare a programelor finanțate 
din fonduri europene, cu excepția 
proiectelor pentru care autoritatea 
de management/organismul 
intermediar are calitatea de 
beneficiar." 

inițiate la nivelul autorității de 
management/organismului 
intermediar/Autorității de 
certificare în vederea gestionarii 
financiare a programelor finanțate 
din fonduri europene, cu excepția 
proiectelor pentru care autoritatea 
de management/organismul 
intermediar/Autoritatea de 
certificare are calitatea de 
beneficiar." 
 
Autor:  
Dp. Ana Birchall - PSD 

Totodată subliniem necesitatea 
menținerii derogării de la 
prevederile OG nr. 119/1999 si 
pentru Autoritatea de certificare 
având in vedere evaluarea 
direcției din anul 2008 de către 
Unitatea centrala de armonizare 
a sistemelor de management 
financiar si control din cadrul 
MFP (in conformitate cu art. 8 
alin. (4) din OG 119/1999), care 
a stabilit că, la nivelul Autorității 
de certificare si plata, sistemul 
de control intern pus în aplicare 
asigură eliminarea riscurilor în 
gestionarea fondurilor și, în 
acest sens, controlul financiar 
preventiv propriu a fost integrat 
în sfera răspunderii manageriale, 
ceea ce a implicat renunțarea la 
acordarea vizei de CFPD. 
În plus procedurile de sistem și 
operaționale precum și modul de 
punere în aplicare a acestora 
face obiectul misiunilor de audit 
realizate de autoritatea de Audit 
din cadrul Curții de Conturi, 
Autoritatea de certificare fiind 
supusă procedurilor de 
acreditare. 

8.   
 
 
(2) Beneficiarul are obligaţia de a 

3. La articolului 26, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Beneficiarul are obligaţia de a 

NEMODIFICAT, devine punctul 5  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.40/2015 Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivație 

asigura accesul neîngrădit al 
autorităţilor naţionale cu atribuţii de 
verificare, control şi audit, al 
serviciilor Comisiei Europene, al 
Curţii Europene de Conturi, al 
reprezentanţilor serviciului 
specializat al Comisiei Europene - 
Oficiul European pentru Lupta 
Antifraudă - OLAF, precum şi al 
reprezentanţilor Departamentului 
pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în 
limitele competenţelor ce le revin, 
în cazul în care aceştia efectuează 
verificări/controale/audit la faţa 
locului şi solicită declaraţii, 
documente, informaţii. 

asigura accesul neîngrădit al 
autorităţilor naţionale cu atribuţii de 
verificare, control şi audit, al 
serviciilor Comisiei Europene, al 
Curţii Europene de Conturi, al 
reprezentanţilor serviciului 
specializat al Comisiei Europene - 
Oficiul European pentru Lupta 
Antifraudă - OLAF, precum şi al 
reprezentanţilor Departamentului 
pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în 
limitele competenţelor ce le revin, 
în cazul în care aceştia efectuează 
verificări/controale/audit la faţa 
locului şi solicită în scris declaraţii, 
documente, informaţii.” 

9.   
 
 
 
Art.33- Decontărilor cererilor de 
rambursare aferente plăților 
efectuate înainte de intrarea in 
vigoare a prezentului act normativ li 
se aplică dispozițiile legale in 
vigoare la momentul plății. 

 
 
 
 
NEMODIFICAT 

4. La articolului 33, după 
alineatul (1)  se introduce un nou 
alineat, alineatul (2), cu 
următorul cuprins: 
(1) NEMODIFICAT 
 
 

 

   ”(2) Ordonatorii principali de 
credite în calitate de beneficiari 
care au angajat și plătit cheltuieli 
aferente proiectelor cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile FEDR, FSE, FC 
şi FEAD 2014-2020, din titlul 56 
”Proiecte cu finanțare din fonduri 

În conformitate cu prevederile 
Regulamentului UE 
nr.1303/2013, cheltuielile sunt 
eligibile de la data aprobării 
programelor operaționale sau 1 
ianuarie 2014, oricare dintre 
aceste date este mai apropiată, 
coroborată cu prevederile art. 47 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.40/2015 Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivație 

externe nerambursabile”, potrivit 
prevederilor art. V din OUG 
34/2015 privind reglementarea 
unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor externe 
nerambursabile, vor asigura 
reîntregirea conturilor din care 
au fost efectuate plățile prin 
deschideri de credite bugetare de 
la titlul ”Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-
2020.”  
 
Autor:  
Dp. Ana Birchall -PSD 
 

din același Regulament potrivit 
căruia în termen de maxim 3 luni 
de la data notificării aprobării 
programelor operaționale, 
autoritățile de management au 
obligația constituirii și întrunirii 
unui comitet de monitorizare 
precum și cu necesitatea 
demarării implementării cât mai 
rapide a proiectelor, pe parcursul 
anului 2015 au fost aprobate acte 
normative care reglementează 
tranzitoriu modul de efectuare a 
angajării și lichidării plăților 
eferente exercițiului financiar 
2014-2020, în temeiul acestora 
fiind realizate cheltuieli care 
respectă întru totul condițiile de 
eligibilitate, putând fi decontate 
din anvelopa financiară 2014-
2020. În acest sens, este 
necesară completarea art. 33 cu 
un nou alineat, alin. (2) care să 
reglementeze modul în care se 
realizează reîntregirea conturilor   
din care au fost efectuate aceste 
plăți cu sumele ce vor fi 
rambursate din noua anvelopă 
financiară. 
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II. Amendamente respinse 

 
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 

1.  
 
Art.20.- (5) În termen de maximum 20 de zile 
lucrătoare de la data depunerii de către 
beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de 
plată cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (4), 
organismul intermediar/ 
autoritatea de management efectuează 
verificarea cererii de plată. După efectuarea 
verificărilor, autoritatea de management 
virează beneficiarului/liderului de parteneriat/ 
partenerului valoarea cheltuielilor 
rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de 
la momentul de la care aceasta dispune de 
resurse în conturile sale, într-un cont distinct 
de disponibil, deschis pe numele 
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ 
partenerilor la unităţile teritoriale ale 
Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, 
autoritatea de management transmite 
beneficiarilor/liderilor de 
parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită 
distinct pentru fiecare dintre aceştia. 

3.La articolul 20, alineatul (5) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
”Art.20.- (5) În termen de maximum 20 de zile 
lucrătoare de la data depunerii de către 
beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de 
plată cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (4), 
organismul intermediar/ 
autoritatea de management efectuează 
verificarea cererii de plată. După efectuarea 
verificărilor, autoritatea de management 
virează beneficiarului/liderului de parteneriat/ 
partenerului valoarea cheltuielilor 
rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de 
la data aprobării cererii de plată, într-un cont 
distinct de disponibil, deschis pe numele 
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ 
partenerilor la unităţile teritoriale ale 
Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, 
autoritatea de management transmite 
beneficiarilor/liderilor de 
parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită 
distinct pentru fiecare dintre aceştia.” 
 
Domnul Drăguşanu Vasile-Cătălin – deputat 
ALDE 

1. Momentul la care 
autorizatea de management 
dispune de resurse în conturile 
sale poate fi oricând, 
beneficiarii/liderii de 
parteneriat/partenerii  
aşteptând, uneori, foarte mult 
timp virarea acestor sume. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

 


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

