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Parlamentul  României 
 
 
 
 
            

 
 
 

 
 
 
 
 





 
 

  BIROULUI  PERMANENT  
                                                                    AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor 
măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale,                
trimis spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 84/2014, înregistrat sub nr.4c-
2/121/4.03.2014, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.  

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

 

 

 
PREŞEDINTE 

 
Gheorghe -  Eugen NICOLĂESCU 

 
 
 
 
 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

Bucureşti, 25.03.2014  
Nr. 4c-2/121  
PLx. 84/2014 
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Parlamentul  României 
 
 
 


Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 
 

                            Bucureşti, 25.03.2014 
                            Nr. 4c-2/121 
                            PL-x 84/2014 

  
 
 

RAPORT  
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
 Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri 

 de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de 
eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, trimis cu adresa 
nr. PL-x 84/2014, înregistrat sub nr. 4c-2/121 din 12.03.2014. 

Conform prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ,  a avizat favorabil proiectul de ordonanță de 
urgență, cu observații și propuneri. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil 
proiectul de Lege. 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a avizat 
favorabil  proiectul de Lege. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil proiectul 
de Lege. 

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

 
Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 

preluarea de către Ministerul Fondurilor Europene a întregii structuri şi a atribuţiilor 
Autorităţii de Management POS DRU de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv ale Autorităţii de Management POS CE de 
la Ministerul Economiei. 
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De asemenea, se propune preluarea în condiţiile legii a personalului şi a 
posturilor aferente acestor structuri, precum şi modificarea în mod corespunzător a 
atribuţiilor Ministerului Fondurilor Europene cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.71/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat,  membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 25 martie 2014. 

Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
au fost prezenţi la dezbateri 31 deputaţi. 

 
La dezbaterea acestui proiect de Lege, conform articolelor 54 și 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a fost prezent, în calitate de invitat, 
domnul  Dan Manolescu – secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice. 

 
În urma examinării proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor 
spre dezbatere și adoptare,  proiectul de Lege  privind aprobarea  Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a 
sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, cu amendamentele admise 
prezentate în anexă. 

 
 
                                     
                
 

                                                                                                                  
                       PREŞEDINTE                                              SECRETAR                      
                 
        Gheorghe-Eugen NICOLĂESCU                       Mihai-Aurel DONŢU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, Giorgiana Ene 
 
Întocmit: Luminița Ana Ghiorghiu 
Consilier parlamentar 
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Anexa 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text inițial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1. LEGE 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea 
unor măsuri de eficientizare a sistemului de 

gestionare a instrumentelor structurale. 

Nemodificat  

2. 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 9/2014 pentru 
aprobarea unor măsuri de eficientizare a 
sistemului de gestionare a instrumentelor 
structurale. 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 9 din 26 februarie 
2014 pentru aprobarea unor măsuri de 
eficientizare a sistemului de gestionare a 
instrumentelor structurale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.151 din 28 februarie 2014, cu următoarea 
completare:

 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După art. 7, se introduce un nou articol, 
articolul 8 cu următorul cuprins: 
 
Art.8.- 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 
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Art. 8. -   m) sumele necesare pentru plata 
cheltuielilor solicitate la rambursare de 
beneficiari, pentru care a fost formulată o 
sesizare de fraudă potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
142/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare. Aceste sume se pot achita până la 
punerea în mişcare a acţiunii penale. Pentru 
beneficiarii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 
6, aceste sume se vor achita în baza unui 
instrument de garantare, emis în condiţiile legii 
de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări, în cuantumul total al sumelor 
rambursate, inclusiv al sumei solicitate la 
rambursare prin cererea curentă.  
 

(OUG nr. 64/2009) 

Legea nr. 362/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
1. La articolul 8, litera m) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
“m) sumele necesare pentru plata cheltuielilor 
solicitate de beneficiari la rambursare și prin 
cereri de plată, pentru care a fost formulată o 
sesizare de fraudă potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2011, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.142/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare. Aceste sume se pot achita până la 
punerea în mişcare a acţiunii penale. Pentru 
beneficiarii, alţii decât cei prevăzuţi la art.5 şi 
6, aceste sume se vor achita în baza unui 
instrument de garantare, emis în condiţiile 
legii de o societate bancară sau de o societate 
de asigurări, în cuantumul total al sumelor 
plătite prin rambursare sau prin cereri de 
plată, inclusiv al sumei solicitate la 
rambursare/plată prin cererea curentă. .” 
 
2. După litera m) a articolului 8, se 
introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul 
cuprins: 
„n) sumele necesare acoperirii corecţiilor 
financiare sau reducerilor procentuale 
stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.66/2011, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr.142/2012, cu modificările şi completările 

Prevederile punctului m) din forma 
existenta a OUG 64/2009 stabilea 
necesitatea cuprinderii in bugetul 
Autoritatii de management a sumelor 
necesare pentru plata cheltuielilor 
solicitate de beneficiari, pentru care a 
fost formulată o sesizare de fraudă, 
doar prin mecanismul cererilor de 
rambursare, nefiind luate in 
considerare si cererile de plata.  
Exceptarea de la garantarea sumelor 
platite, inclusiv cerearea curenta, era 
aplicabila doar beneficiarilor, altii 
decat cei prevazuti la art. 5 si 6, aceste 
categorii neincluzand operatorii 
regionali. Avand in vedere ca 
operatorii regionali de utilitati 
gestioneaza proiecte de anvergura, al 
caror blocaj sau diminuare a ritmului 
de implementare ar crea riscuri 
suplimentare in ceeace priveste 
finalizarea in termenul de eligibilitate 
a proiectelor si in consecinta 
diminuarea considerabila a absorbtiei 
fondurilor nerambursabile, masura 
introducerii si a acestei categorii de 
beneficiari in exceptie este imperios 
necesara. 
Avand in vedere ca mecanismul 
cererilor de plata se afla in 
implementare inca din luna aprilie 
2013, inregistrand o aplicabilitate din 
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ulterioare, anulate parţial sau integral, în 
cazul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti 
definitive." 
 
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
 
 
 
 
 
 

 

ce in ce mai larga, extinderea 
prevederilor punctului m) pentru  
mecanismul cererilor de plata si 
exceptarea operatorilor regionali de la 
obligativitatea garantarii sumelor 
primite in conditiile punctului m) se 
impune in regim de urgenta in scopul 
cresterii ritmului de implementare a 
proiectelor, evitarea blocajelor si 
atingerea tintelor de absorbtie. 
În plus, având în vedere respectarea 
obligației legale de executarea a 
hotărârilor judecătorești definitive, se 
propune ca în bugetele ordonatorilor 
principali de credite cu rol de 
Autoritate de management pentru 
programele operaţionale care 
utilizează mecanismul plăţii indirecte, 
cu excepţia Autorităţii de management 
pentru Programul operaţional 
"Asistenţă tehnică" să se prevadă 
sumele necesare acoperirii corecţiilor 
financiare sau reducerilor procentuale 
stabilite în aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2011, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.142/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
anulate parţial sau integral, în cazul 
pronunţării unor hotărâri judecătoreşti 
definitive. 

 


