
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

L E G E 
 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului 
nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile 
 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului  
nr.  34 din 30 iunie 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 următoarele modificări şi completări: 

 
1. După articolul II se introduc două noi articole, 

articolele II1 şi II2, cu următorul cuprins: 
„Art. II1. - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 
august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
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«- La articolul 52, după alineatul (10) se introduce un nou 
alineat, alineatul 101 cu următorul cuprins: 

„(101) Sumele reprezentând plăţi în avans pentru 
implementarea proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri 
europene 2014-2020, pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări 
executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata 
finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor 
prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanţare şi, 
după caz, memorandumuri/acorduri de împrumut. Dispoziţiile 
alin.10 se aplică în mod corespunzător.»” 

 
Art. II2. -  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 
din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

 
„-  La articolul 54 alineatul (91), litera a) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
«a) sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea 

programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, altele decât cele aferente Programului 
operaţional sectorial Transport şi cele prevăzute la lit. b), pot fi 
justificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate 
până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor 
încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din 
memorandumuri/acorduri/contracte/ decizii/ordine de finanţare;»” 
 

2. La articolul III, înaintea punctului 1 se introduce un 
nou punct cu următorul cuprins: 

„- La articolul 2 alineatul (3), litera l1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

«l1)  proiect retrospectiv - proiect aflat în stadiu de execuţie 
sau finalizat,  care a fost realizat cu surse de finanţare de la bugetul 
de stat, împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale sau  
bănci de  dezvoltare/cooperare internaţională, care pot  face 
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obiectul rambursării de la Comisia Europeană, toate aceste surse 
reprezentând efortul bugetului de stat pentru prefinanţarea 
respectivului proiect, pentru care nu este necesară amendarea  
actelor normative de aprobare/ratificare a respectivelor 
împrumuturi.»”   
 

Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi,  Ministerul Fondurilor Europene întreprinde 
demersurile necesare pentru informarea beneficiarilor cu privire la 
valoarea şi natura proiectelor pe care le pot depune conform 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 
privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 
fondurilor externe nerambursabile, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 10 mai 2016, cu respectarea prevederilor art. 76                  
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 
p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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