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Parlamentul României
Senat
Către,
C0N31LÎUL ECONOMiC Şl SOCIAL

Biroul Permanent ai Senatului
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20.

în temeiul prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României,
republicată, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare propunerea

legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările

ulterioare.

Iniţiatori:
»
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PS
lulian-Alexandru Badea, deputat PS
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat P
Eliza Peţa-Ştefanescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD

CONSlLiUL ECONOMIC Şl SOCIAL
.....

EXPUNERE DE MOTIVE
LEGE pentru modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu
modifîcările şi completările ulterioare
Având în vedere situaţia extraordinară generată de pandemie, care a condus Ia o
limitare şi o prioritizare a resurselor financiare publice şi îndeosebi a veniturilor
bugetare ale autorităţilor publice locale către domenii ca sănătatea şi educaţia, este
necesară promovarea unei legi prin care să se acorde sprijin în finalizarea proiectelor
investiţionale finanţate din fonduri europene nerambursabile, respectiv prin asigurarea
de la bugetul de stat a contribuţiei publice naţionale.
Legislaţia privind contribuţia publică naţională a beneficiarilor de fonduri
europene, respectiv OUG privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020 nr. 40/2015 dezavantajează beneficiarii ordonatori
de credite ai bugetului local, în sensul că aceştia, în afara veniturilor proprii, foarte
reduse în cazul unităţilor administrativ-teritoriale din regiunile mai puţin dezvoltate, nu
pot decât să contacteze finanţări rambursabile.
împrumuturile depind de capacitatea financiară a beneficiarilor. Ca urmare, mulţi
beneficiari, deşi nu au un grad de îndatorare ridicat, nu pot accesa împrumuturi pentru
finanţarea contribuţiei publice. Mai mult, astfel de împrumuturi afectează posibilităţile
respectivelor UAT-uri de a propune proiecte pentru perioada de programare 2021-2027,
cu impact negativ asupra perspectivelor de dezvoltare şi modernizare a localităţilor.
Preocupări pentru sprijinirea financiară a beneficiarilor există, dar toate nu au în
vedere finanţarea contribuţiei publice a autorităţilor publice locale. Prin Ordonanţa de
urgenţă nr. 88 din 27 mai 2020s-a reglementat acordarea de sprijin financiar pentru
pregătirea portofoliului de proiecte, respectiv pentru elaborarea documentaţiei tehnicoeconomice.
Prin OUG nr. 101 din 25 iunie 2020, art. 5, alin. (1), s-a reglementat posibilitatea
ca „UAT-urile din regiunile mai puţin dezvoltate, conform clasificării din
Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS), stabilit prin
Regulamentul (C E) nr. 1.059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
instituirea unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS), în baza
documentaţiilor tehnico-economice elaborate, pot propune Companiei Naţionale de
Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), constituirea de parteneriate pentru
implementarea de proiecte de infrastructură de transport rutier de natura variantelor
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ocolitoare, drumurilor de legătură la drumurile naţionale, autostrăzilor, drumurilor
expres, drumurilor alternative ca soluţii pentru descongestionarea de trafic rutier,
inclusiv modernizarea, reabilitarea acestora.”
Prin prezenta propunere legislativă se propun soluţii pentru acordarea de sprijin
financiar pentru plata contribuţiei publice de către beneficiarii ordonatori de credite ai
bugetului local, ceea ce va asigura finalizarea investiţiilor în derulare finanţate prin
fonduri europene. în lipsa unui astfel de sprijin, aceste investiţii nu pot fi încheiate,
existând astfel pericolul dezangajării finanţării europene.
Prin această iniţiativă legislativă se propune să se asigure de la bugetul de stat,
prin transfer, sumele reprezentând cofinanţarea publică, criteriile de acordare urmând a
fi stabilite prin norme metodologice. Este de menţionat că prin HG nr. 93/2016 s-au
aprobat Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015, altfel încât
completarea respectivei ordonanţe ca urmare a acestei propuneri legislative presupune
doar completarea respectivelor norme metodologice.
Faţă de cele prezentate, am elaborat prezenta propunere legislativă pe care v-o
supunem spre dezbatere şi aprobare.
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare
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Parlamentul României
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,
cu modificările şi completările ulterioare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,
publicată în Monitorul Oficial cu numărul cu numărul 746 din data de 6 octombrie
2015, aprobată prin Legea nr. 105/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează după cum urmează:
Alin. (3) de la art. 7, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul
execuţiei bugetare, pentru asigur^ea resurselor de finanţare prevăzute la alin. (1),
autorităţile administraţiei publice locale pot aproba contractarea de finanţări
rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară din care fac parte, proporţional cu contribuţia asumată, sau pot
utiliza excedentul bugetului local.
După alin. (3) de la art. 7, se introduce un nou alineat, respectiv alin. (4) cu
următorul conţinut:
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(4) Cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii
Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, în cadrul
titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la o poziţie distinctă de
transferuri, prin bugetul Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, sumele
necesare finanţării contribuţiei proprii a beneficiarilor ordonatori de credite ai
bugetului local. Criteriile de finanţare a contribuţiei publice din această sursă se
stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.

cu respectarea
Această lege a fost adoptată de Senat, în şedinţa din
prevederilor art. 75 şi art. 76, alin. (2) din Constituţia României republicată.
Preşedintele Senatului
Anca Dana Dragu
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în şedinţa din.............. cu
respectarea prevederilor art. 75 şi art. 76, alin. (2) din Constituţia României
republicată.
Preşedintele Camerei Deputaţilor
Ludovic Orban
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