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AL 
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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2016 pentru completarea art.8 
din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, trimis 
cu adresa nr. PLx.417/2016, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

   Leonardo BADEA 
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Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti,         22.03.2017  
Nr. 4c-2/665 
 
PLx.495/2016 

 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2016 pentru completarea art.8 din Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2016 pentru completarea art.8 din 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. 

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 4 octombrie 2016. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2009, în scopul 
asigurării surselor de plată din bugetul de stat pentru cheltuielile corespunzătoare 
proiectelor pentru care, după perioada 2007-2013, s-au finalizat investigaţiile 
organelor abilitate şi nu s-au confirmat suspiciunile de fraudă. 
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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 21 martie 2017. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 23 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

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 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2016 pentru completarea art.8 din 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă cu 
amendamentele admise prezentate în anexă. 

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

 
 
 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
Leonardo BADEA 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 

                                                                                                                                 
                       
 
 
 
 
 

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
 Vasilica Popa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 

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

rmătoarele amendamente: 
Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1.   Titlul legii: 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a  Guvernului nr.  
31/2016 pentru completarea art. 8 

din Ordonanța de urgență a  
Guvernului nr.  64/2009 privind 

gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora privind 
obiectivul de convergenţă 

NEMODIFICAT   

2.   Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a  Guvernului 
nr.  31 din 28 iunie 2016 pentru 
completarea art. 8 din Ordonanța de 
urgență a  Guvernului nr.  64/2009 
privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
488 din 30 iunie 2016. 
 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a  Guvernului 
nr.  31 din 28 iunie 2016 pentru 
completarea art. 8 din Ordonanța de 
urgență a  Guvernului nr.  64/2009 
privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
488 din 30 iunie 2016, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 

Tehnică legislativă 

3.  Titlul ordonanței de urgenţă 
 
 

 1. Titlul ordonanței de urgenţă se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru completarea art. 8 din 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă 

 
4.  Articol unic. - La articolul 8 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 413 din 17 
iunie 2009, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 362/2009, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, după litera p) se 
introduce o nouă literă, litera q), cu 
următorul cuprins: 
„q) sumele solicitate la rambursare 
sau plată, pentru care nu au putut fi 
aplicate prevederile lit. m), aferente 
unor activităţi executate în perioada 
de eligibilitate a proiectului şi care 
urmează să fie rambursate sau 
plătite după expirarea perioadei de 
eligibilitate a cheltuielilor aferente 
programelor operaţionale, ca urmare 
a clasării/scoaterii de sub 

 NEMODIFICAT   

http://idrept.ro/00123144.htm
http://idrept.ro/00123144.htm
http://idrept.ro/00123144.htm
http://idrept.ro/00127154.htm
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
urmărire/încetării urmăririi penale 
dispuse de către organele de 
cercetare penală competente sau ca 
urmare a unor hotărâri definitive ale 
instanţelor judecătoreşti de achitare 
a inculpatului/inculpaţilor ori ca 
urmare a actelor de control 
administrative emise de 
Departamentul pentru Luptă 
Antifraudă/Oficiul European pentru 
Luptă Antifraudă/Agenţia Naţională 
de Integritate sau de către structurile 
de control din cadrul autorităţilor cu 
competenţe în gestionarea 
fondurilor europene, prin care nu se 
confirmă cauzele pentru care au fost 
efectuate investigaţii, în condiţiile în 
care nu a fost sesizat iniţial şi 
organul de cercetare penală, precum 
şi a încetării oricăror altor cauze 
care au determinat suspendarea 
plăţilor, după caz, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare.” 

5.   
________________ 

 2. La articolul unic, după 
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alineatul (2), cu 
următorul cuprins: 
„(2) După articolul 141 se 
introduce un nou articol, articolul 
142, cu următorul cuprins: 

„«Art. 142 (1) Dobânda 
acumulată la sumele de 

Pentru a avea o abordare unitară, 
aplicabilă tuturor programelor 
operaționale, se propune 
introducerea unei reglementări în 
ceea ce privește utilizarea 
dobânzii acumulate la sumele de 
prefinanţare primite de la CE. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
prefinanţare primite de la 
Comisia Europeană, aferentă 
programelor operaţionale 
finanţate în cadrul obiectivului 
convergenţă al Politicii de 
Coeziune 2007 - 2013, rămasă 
neutilizată, respectiv sumele 
recuperate ulterior, se utilizează 
în exclusivitate pentru 
reîntregirea la bugetul de stat a 
sumelor utilizate pentru 
cofinanțarea programelor 
operaționale, respectiv a 
proiectelor aferente Programului 
operațional sectorial Transport si 
se evidențiază conform art. 8 alin. 
(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar, 
aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 275/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

   (2) Se autorizează ordonatorii 
principali de credite cu rol de 
autoritate de management, 
precum şi Ministerul 
Transporturilor, să vireze sumele 
reprezentând dobânda acumulată 
la sumele de prefinanţare primite 
de la Comisia Europeană, 
aferentă programelor 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
operaţionale finanţate în cadrul 
obiectivului convergenţă al 
Politicii de Coeziune 2007 – 2013, 
aflate în contul de disponibil 
50.01.51 „Disponibil din sume 
primite în conformitate cu 
prevederile art. X din Ordonanţa 
Guvernului nr. 17/2015”, conform 
prevederilor alin.(1). 

   (3) În cazul în care sumele 
respective au fost virate în 
conturile de venituri ale bugetului 
de stat pe anul 2017, potrivit 
prevederilor Ordinului comun al 
ministrului finanţelor publice şi al 
ministrului fondurilor europene 
nr. 4.017/4.374/ 2015 pentru 
aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a 
prevederilor art. X alin. (3) şi (5) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 
17/2015 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare şi 
modificarea şi completarea unor 
acte normative, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
autorizează ordonatorii principali 
de credite cu rol de autoritate de 
management şi Ministerul 
Transporturilor să vireze, pe bază 
de ordin de plată pentru 
Trezoreria Statului, din contul 
20.A.31.09.00 „Venituri din 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
dobânzi aferente sumelor aferente 
programelor operaţionale 
finanţate în cadrul obiectivului 
convergenţă al Politicii de 
coeziune 2007 - 2013, precum şi 
programelor de cooperare 
transfrontalieră” codificat cu 
codul de identificare fiscală al 
ordonatorului principal de credite 
cu rol de autoritate de 
management, respectiv al 
Ministerului Transporturilor, 
sumele determinate ca diferenţă 
dintre veniturile bugetare 
încasate în anul 2017 şi totalul 
plăţilor dispuse din conturile 
corespunzătoare de cheltuieli 
bugetare, conform prevederilor 
alin.(1). 

   (4) Pentru sumele existente în 
contul de venituri bugetare 
prevăzut la alin.(3) codificat cu 
codul de identificare fiscală al 
Ministerului Fondurilor 
Europene, virarea se efectuează 
de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene. 

 

   (5) Se autorizează Autoritatea de 
Certificare și Plată să vireze 
sumele existente în conturile de 
disponibil corespunzătoare 
programelor operaţionale 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
deschise la Trezoreria Operativă 
Centrală pe numele Ministerului 
Finanţelor Publice - Autoritatea 
de Certificare şi Plată, 
reprezentând dobânda acumulată 
la sumele de prefinanţare primite 
de la Comisia Europeană, 
aferentă programelor 
operaţionale finanţate în cadrul 
obiectivului convergenţă al 
Politicii de Coeziune 2007 – 2013, 

conform prevederilor alin.(1).»” 
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