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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr.  27/2017 pentru modificarea şi completarea  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 -2020, trimis cu adresa nr. 
PLx.357/2017, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.  
27/2017 pentru modificarea şi completarea  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 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.  27/2017 pentru modificarea şi 
completarea  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, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 11 octombrie 2017. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ. 

Prin proiectul de lege se reglementează: 
- lărgirea categoriilor de cheltuieli pentru care se poate aplica mecanismul 

cererii de plată, astfel încât beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii să poată opta 
pentru plata salariilor,subvenţiilor,burselor, premiilor şi onorariilor la cererea de 
prefinanţare, plată sau rambursare; 

- mărirea termenului de justificare a sumelor cheltuite din prefinanţare de la 
60 de zile la 90 de zile astfel încât beneficiarii să aibă o perioadă suficientă pentru 
plata cheltuielilor şi întocmirea cererii de rambursare; 

 



- eliminarea unor prevederi neclare privind modul de acordare în tranşe a 
prefinanţării; 

- introducerea unui mecanism separat de acordare a prefinanţării pentru 
operatorii regionali, prin crearea posibilităţii justificării prefinanţării succesiv, prin 
aplicarea unui procent din cererile de plată sau rambursare depuse pe perioada de 
implementare; 

- crearea temeiului legal pentru promovarea şi adoptarea prin hotărâre a 
Guvernului a Cadrului naţional de interoperabilitate, de către Ministerul Societăţii 
Informaţionale, astfel încât să fie îndeplinite şi acţiunile asumate prin documentele de 
programare, dar şi pentru a putea demara implementarea masurilor de dezvoltare a    
e-guvernarii, prin Programul Operaţional Competitivitate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de  31 octombrie 
2017. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 21 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai  Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi 
Fondurilor Europene. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr.  27/2017 pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014 -2020 în forma adoptată de Senat. 

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