PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 6 martie 2002
Nr.29/31
RAPORT
asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2002 pentru modificarea şi ocmpletarea
Ordonanţei Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanţarea în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi
inovării
În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2002 pentru modificarea şi
ocmpletarea Ordonanţei Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanţarea în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei
şi inovării, în şedinţa din 5 martie 2002, Comisia , cu unanimitate de voturi, propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi
aprobare cu următoarele amendamente:
Nr.
Text iniţial
crt.
1
Articol unic - Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr.3 din 24 ianuarie 2002 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanţarea

Text adoptat de Comisie
Articol unic - Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr.3 din 24 ianuarie 2002 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.59/1997 cu privire la

Motivare

finanţarea în sistem descentralizat, în
domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării,
adoptată în temeiul art.1 pct.VII.poz.4 din
Legea nr.751/2001 privind abiliatea
Guvernului de a emite ordonanţe şi
publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr.77 din 31 ianuarie 2002, cu următoarele
amendamente:
Titlul
Ordonanţei:
Ordonanţă
pentru Text fără modificări
modificarea şi completarea pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.59/1997 cu privire la finanţarea în sistem
descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei
şi inovării
Art.I - Ordonanţa Guvernului nr.59/1997 cu Text fără modificări
privire la finanţarea în sistem descentralizat, în
domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.225
din 30 august 1997, cu completările ulterioare,
se modifică şi se copletează după cum
urmează:
Art. 7 se modifică şi va avea următorul Text fără modificări
cuprins:
Art.7 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Art.7 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
precum şi orice altă autoritate contractantă, precum şi orice altă autoritate contractantă,
poate acorda contractorului, tremestrial, poate acorda contractorului, trimestrial,
semestraial, sau după caz, pentru o altă durată semestrial, sau după caz, pentru o altă
stabilită confrom programării prevăzută în durată stabilită conform programării
contract, în limita bugetului de care dispune şi prevăzută în contract, în limita bugetului de
în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei,
tehnologiei şi inovării, adoptată în temeiul art.1
pct.VII.poz.4 din Legea nr.751/2001 privind
abilitaea Guvernului de a emite ordonanţe şi
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.77
din 31 ianuarie 2002.
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care dispune şi în baza contractului de
finanţare, plăţi în avans, după cum urmează:
a) după semnarea contractului de finanţare,
o plată în avans din suma alocată pentru
conducerea programului /proiectului în
cuantum de 25%-30% din cheltuielile
ocazionate de organizarea activităţii în
vederea iniţierii programului/proiectului şi
elaborarea documentelor de planificare şi
programare ale acestuia;
b) plăţi în avans în cuantum de 25%-30%
din suma alocată pentru conducerea
programului/proiectului, respectiv din suma
alocată
pentru
realizarea/execuţia
proiectului/subproiectului, aferentă fiecărei
perioade stabilite prin programare.
2. Recuperarea avansului acordat potrivit Text fără modificări
prevederilor alin.(1) lit.a) se face cu ocazia
plăţii
tarifului
aferent
perioadei
corespunzătoare
iniţierii
programului/
proiectului şi elaborării documentelor de
planificare şi programare.
2. După articolul 7 se introduce un nou Text fără modificări
articol 71 , cu următorul cuprins:

în baza contractului de finanţare, plăţi în avans,
după cum urmează:
a) după semnarea contractului de finanţare, o
plată în avans din tariful de conducere a
programului /proiectului în cuantum de
maximum 30% din cheltuielile ocazionate de
organizarea activităţii în vederea iniţierii
programului/proiectului
şi
elaborarea
documentelor de planificare şi programare ale
acestuia;
b) plăţi în avans de până la 30% din tariful de
conducere a programului/proiectului, respectiv
din
tariful
de
realizare/execuţie
a
poroiectului/subproiectului, aferent fiecărei
perioade stabilite prin programare.
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Art. 71 - (1) Autoritatea contractantă poate Text fără modificări
efectua plăţile în avans prevăzute la art. 7 alin.
(1) lit. b) numai la începutul perioadei pentru
care se acordă avansul, în baza contractului de
3

Înlocuirea termenului de
,,tarif,,,
inadecvat
contractelor negociabile.
Precizarea şi a pragului
minim al avansului

finanţare şi la solicitarea contractorului, care va
prezenta o dată cu cererea de plată şi un deviz
al cheltuielilor efectuate prin care să se
confirme utilizarea legală a sumei acordate în
avans pentru perioada anterioară.
(2) Autoritatea contractantă va stabili în
contractele de finanţare clauze asigurătorii
pentru utilizarea corespunzătoare a avansurilor
acordate potrivit art. 7 alin. (1) lit. b) şi
recuperarea acestora cu ocazia plăţii tarifului
reprezentând valoarea serviciilor de conducere
a programului/proiectului sau, după caz, de
realizare/ execuţie a proiectului/subproiectului,
prestate în perioada pentru care respectivele
avansuri au fost acordate.

(2) Autoritatea contractantă va stabili în
contractele de finanţare clauze asigurătorii
pentru
utilizarea
corespunzătoare
a
avansurilor acordate potrivit art. 7 alin. (1)
lit. b) şi recuperarea acestora cu ocazia plăţii
sumei aferente reprezentând valoarea
serviciilor
de
conducere
a
programului/proiectului sau, după caz, de
realizare/
execuţie
a
proiectului/subproiectului,
prestate
în
perioada pentru care respectivele avansuri
au fost acordate.
(3) În cazul în care recuperarea avansului Text fără modificări
acordat în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. b)
este programată a se efectua în anul bugetar
următor, contractorul va prezenta, până la
finele anului bugetar curent în care a fost
acordat avansul, un deviz justificativ al
cheltuielilor efectuate, prin care confirmă
utilizarea integrală şi conform destinaţiilor
legale a avansului acordat.
(4) Plata avansului se poate efectua numai dacă Text fără modificări
sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele
condiţii:
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a) existenţa contractului de finanţare;
b) existenţa contului deschis pe numele
contractorului pentru program/proiect;
c) nominalizarea de către contractor a persoanei
responsabile - director de program, responsabil
de proiect;
d) aprobarea de către autoritatea contractantă a
cererii de plată a avansului depusă de
contractor.
(5) Este interzisă acordarea de avansuri Text fără modificări
contractorilor care au beneficiat anterior de
avansuri pe care nu le-au justificat sau nu au
fost recuperate în termenele stabilite.
Art. II. - Sintagma Ministerul Cercetării şi Text fără modificări
Tehnologiei din textul art. 1, art.4, art.5, art.6,
art. 7, art. 8, art.9, art.10 şi art.16 din
Ordonanţa
Guvernului
nr.59/1997,
cu
completările ulterioare, va fi înlocuită cu
sintagma Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei Text fără modificări
ordonanţe, orice dispoziţii contrare se abrogă.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare.
Preşedinte,
Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu

Secretar,
Ing.Nicolae Vasilescu
Expert,
Adrian Petre
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