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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 
 Bucureşti,        23.05.2018  

Nr. 4c-2/317 
 
PLx.201/2018 

 

 

 
 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2018 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.201/2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

 

 

PREŞEDINTE, 
 

   Marius – Constantin BUDĂI 
 

 

 

vasilica.popa
Original
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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 
 Bucureşti,        23.05.2018  

Nr. 4c-2/317 
 
PLx.201/2018 

 
 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2018 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 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 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.17/2018 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 10 aprilie 2018. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, avizul favorabil al 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, avizul favorabil al 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare asigurarea 
cadrului legislativ necesar urgentării implementării programelor operaţionale, astfel 
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încât să se diminueze riscul de dezangajare la nivelul acestor programe pentru anul 
curent. De asemenea, este avută în vedere reglementarea modalităţii de recuperare a 
sumelor acordate în baza unor cereri de plată şi nejustificate prin cereri de 
rambursare, prin utilizarea aceluiaşi mecanism de recuperare ca în cazul cererilor de 
prefinanţare, în condiţiile art.15 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2015. 

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 23 mai 2018. 

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

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate deputații 
prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate  de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu amendamentele 
admise prezentate în anexă. 

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

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Marius – Constantin BUDĂI 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
 Vasilica Popa 
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ANEXĂ 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, comisia a adoptat următoarele amendamente: 

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

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1.   Titlul Legii: 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2018 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2015 
privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-

2020 

NEMODIFICAT    

2.   Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 17 din 15 
martie 2018 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.241 din 19 martie 2018, 
cu următoarea modificare: 

Articol I.- Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 17 din 15 
martie 2018 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.241 din 19 martie 2018, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
3.  Titlul ordonanței de urgenţă: 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de 

programare 2014-2020 

 NEMODIFICAT    

4.  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 al României, Partea 
I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 105/2016, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 NEMODIFICAT   

5.  1. La articolul 11, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alin. (21), cu următorul cuprins: 
„(21) Prin excepţie de la alin. (2), 
fişele de fundamentare întocmite de 
beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. 
(2), sunt avizate de principiu de către 
Organismul Intermediar pentru 
Transport, inclusiv în funcţie de 
cheltuielile estimate pentru anul 
respectiv, în cazul proiectelor aflate în 

 NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinelor de 
finanţare.” 

6.  2. La articolul 11, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (31), cu următorul 
cuprins: 
„(31) Avizul de principiu al 
Organismului Intermediar pentru 
Transport se acordă pe baza 
informaţiilor din fişa de 
fundamentare a proiectului propus la 
finanţare şi se referă la eligibilitatea 
activităţilor din cadrul proiectului, 
fără a reprezenta un angajament al 
acesteia de a accepta la finanţare 
proiectul respectiv.” 

 NEMODIFICAT   

7.  3. La articolul 11, alineatele (8) şi 
(81) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 NEMODIFICAT   

 „(8) în bugetul ordonatorului de credit 
din care asigură finanţarea proiectelor 
beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. 
(2) se introduc obiective de investiţii 
noi, cu finanţare din fonduri 
europene, numai după obţinerea 
acordului OI Transport iar în bugetele 
ordonatorilor de credite din care 
asigură finanţarea proiectelor 
beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. 
(3) se introduc obiective de investiţii 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
noi, cu finanţare din fonduri 
europene, numai după obţinerea 
acordului autorităţii de management a 
Programului Infrastructura mare şi 
dacă acestea îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 

 a) beneficiarul proiectului are 
calitatea de beneficiar în cadrul 
Programului Infrastructura mare; 

   

 b) proiectul se încadrează în 
obiectivele Programului Infrastructura 
mare şi îndeplineşte cerinţele tehnico-
economice pentru a fi finanţat din 
fonduri europene şi se încadrează în 
valoarea totală la nivel de axă 
prioritară, cu respectarea prevederilor 
art. 12 alin. (1); 

   

 c) obiectivul/proiectul de investiţii 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
art. 43 alin. (1) din Legea nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

   

 (81) In bugetul ordonatorului de 
credite din care asigură finanţarea 
proiectelor beneficiarilor prevăzuţi la 
art. 6 alin. (2) se pot introduce 
obiective de investiţii în continuare 
pentru care sursa de finanţare a fost 
asigurată din bugetul de stat sau din 
fonduri externe rambursabile, numai 

 NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
după obţinerea acordului 
Organismului Intermediar pentru 
Transport, dacă acestea îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii: 

 a) beneficiarul proiectului are 
calitatea de potenţial beneficiar în 
cadrul Programului Infrastructura 
mare; 

   

 b) proiectul se încadrează în 
obiectivele Programului operaţional 
Infrastructura mare şi îndeplineşte 
cerinţele tehnico-economice pentru a 
fi finanţat din fonduri europene şi se 
încadrează în valoarea totală la nivel 
de program pentru sectorul transport, 
cu respectarea prevederilor art. 12 
alin. (1); 

   

 c) proiectul este prevăzut în 
documentele strategice naţionale din 
transport aprobate conform legii; 

   

 d) obiectivele de investiţii în 
continuare au proceduri de achiziţie 
legale în curs sau au contracte de 
achiziţie publică legal încheiate ori, 
după caz, au proceduri/contracte de 
achiziţie publică pentru elaborarea 
documentaţiilor tehnico-economice.” 

   

8.  4. La articolul 11, după alineatul 
(81) se introduce un nou alineat, 
alineatul (82), cu următorul 
cuprins: 

 NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 „(82) În bugetele ordonatorilor de 

credite şi/sau bugetele unităţilor care 
funcţionează în coordonare, din care 
asigură finanţarea proiectelor 
beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. 
(1) şi (3) se pot introduce obiective de 
investiţii în continuare pentru care 
sursa de finanţare a fost asigurată din 
bugetul de stat, venituri proprii sau 
din fonduri externe rambursabile, 
numai după obţinerea acordului 
Autorităţii de management a 
Programului operaţional 
Infrastructura mare, dacă acestea 
îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii: 

   

 a) beneficiarul proiectului are 
calitatea de potenţial beneficiar în 
cadrul Programului Infrastructura 
mare; 

   

 b) proiectul se încadrează în 
obiectivele Programului operaţional 
Infrastructura mare şi îndeplineşte 
cerinţele tehnico-economice pentru a 
fi finanţat din fonduri europene şi se 
încadrează în valoarea totală la nivel 
de program, cu respectarea 
prevederilor art. 12 alin. (1); 

   

 c) proiectul este prevăzut în 
documentele strategice naţionale 
aprobate conform legii; 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 d) obiectivele de investiţii în 

continuare au proceduri de achiziţie 
legale în curs sau au contracte de 
achiziţie publică legal încheiate ori, 
după caz, au proceduri/contracte de 
achiziţie publică pentru elaborarea 
documentaţiilor tehnico-economice." 

   

9.  5. La articolul 12, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 NEMODIFICAT   

 „(1) Autorităţile de management sunt 
autorizate să încheie/să emită 
contracte/decizii/ordine de finanţare a 
căror valoare poate determina 
depăşirea, în limitele stabilite mai jos, 
a sumelor alocate în euro, la nivel de 
program din Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de 
Coeziune, Fondul social european, 
Fondul de ajutor european destinat 
celor mai defavorizate persoane şi 
cofinanţare de la bugetul de stat, cu 
încadrare în creditele de angajament 
aprobate anual cu această destinaţie 
prin legile bugetare anuale. Astfel: 

   

 a) în limita a 100% pentru autoritatea 
de management Programul 
Operaţional Regional şi autoritatea de 
management pentru Programul 
Operaţional Competitivitate; 

   

 b) în limita a 200% pentru autoritatea    
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
de management Programul 
Operaţional Infrastructura Mare; 

 c) în limita a 50% pentru autoritatea 
de management Programul 
Operaţional Capital Uman, autoritatea 
de management pentru Programul 
Operaţional Capacitatea 
Administrativă şi autoritatea de 
management pentru programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică; 

   

 d) în limita a 20% pentru autoritatea 
de management Programul 
Operaţional Ajutorarea Persoanelor 
Dezavantajate." 

   

10.  6. După articolul 121 se introduce 
un nou articol, articolul 122, cu 
următorul cuprins: 

- La articolul unic punctul 6, 
articolul 122, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

1. La articolul I punctul 6, 
articolul 122, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Tehnică legislativă 

 ,,Art.122. - (1) In cazul proiectelor 
cuprinse în bugetul ordonatorului 
principal de credite în baza avizului 
de principiu al autorităţii de 
management POIM/Organismului 
intermediar Transport, care au 
contractele de achiziţie publică 
încheiate, dar ale căror contracte de 
finanţare nu au fost încheiate cu 
autoritatea de management, 
compartimentul de specialitate din 
cadrul ordonatorului de credite al 
beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. 

„Art. 122. - (1) In cazul proiectelor 
cuprinse în bugetul ordonatorului 
principal de credite in baza avizului 
de principiu al autorităţii de 
management POIM/Organismului 
intermediar pentru transport, care au 
contractele de achiziţie publică 
încheiate, dar ale căror contracte de 
finanţare nu au fost încheiate cu 
autoritatea de management, 
compartimentul de specialitate din 
cadrul ordonatorului de credite al 
beneficiarilor prevăzuţi la art.6 

NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
(1) - (3) solicită din partea 
departamentului/structurii 
responsabil/responsabile cu 
propunerea la finanţare a proiectului, 
note justificative pentru plata 
cheltuielilor care se efectuează înainte 
de data semnării contractului de 
finanţare. 

alin.(l) şi (3) solicită din partea 
departamentului/structurii 
responsabil/responsabile cu 
propunerea la finanţare a proiectului 
note justificative pentru plata 
cheltuielilor care se efectuează înainte 
de data semnării contractului de 
finanţare.” 

 (2) Notele justificative vor conţine 
elemente tehnice şi financiare care 
definesc cheltuielile şi necesitatea 
plăţii acestora pentru implementarea 
proiectului. 

   

 (3) Cheltuielile efectuate şi plătite în 
cazul proiectelor prevăzute la alin. (1) 
se consideră cheltuieli definitive ale 
bugetului de stat, în condiţiile în care 
nu este încheiat contractul de 
finanţare. Finalizarea proiectelor se 
va realiza în conformitate cu baza 
legală naţională de finanţare şi cu 
încadrarea în prevederile bugetare 
aprobate anual cu această destinaţie. 

   

11.  7. La articolul 15, după alineatul (1) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (11),  cu următorul 
cuprins: 

 NEMODIFICAT   

 „(l1) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1), beneficiarilor care primesc 
finanţare sub incidenţa ajutorului de 
stat/de minimis li se poate acorda 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
prefinanţare intr-o singură tranşă de 
maximum 40% din contribuţia 
publică eligibilă a proiectului.” 

12.    2. La articolul I, după punctul 7 se 
introduce un nou punct, punctul 71, 
cu următorul cuprins: 
«71. La articolul 15, după alineatul 
(41) se introduce un nou alineat, 
alineatul (42), cu următorul cuprins: 
 „(42) În cazul proiectelor 
implementate în parteneriat, 
pentru care cererea de prefinanțare 
a inclus sume aferente activităților 
unuia sau mai multor parteneri, 
liderul de parteneriat poate solicita 
acordarea unei noi tranșe de 
prefinanțare care să cuprindă sume 
destinate exclusiv realizării 
activităților liderului de 
parteneriat/partenerului/parteneril
or pentru care au fost deja depuse 
una sau mai multe cereri de 
rambursare prin care se justifică 
tranșa anterioară de prefinanțare, 
în cuantum de minimum 50% din 
valoare acordată pentru activitățile 
acestora. ”» 

Este necesară reglementarea 
mecanismului de acordare a 
prefinanțării în cadrul 
proiectelor implementate în 
parteneriat. 

13.  8. La articolul 20, după alineatul 
(11) se introduce un nou alineat, 
alineatul (12), cu următorul 

 NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
cuprins: 

 „(12) Recuperarea sumelor prevăzute 
la alin. (9) se efectuează pe baza 
mecanismului detaliat la art. 16.” 

   

14.    3. La articolul I, după punctul 8 se 
introduce un nou punct, punctul 9, 
cu următorul cuprins: 
«9. După articolul 35 se introduce 
un nou punct, articol 36, cu 
următorul cuprins: 
 „Art. 36. - (1) În cazul 
parteneriatelor pentru transfer de 
cunoştinţe din cadrul Programului 
Operaţional Competitivitate, 
pentru ale căror proiecte  
implementarea se realizează prin 
colaborare efectivă conform pct. 90 
al art. 2 din Regulamentul(UE) nr. 
651/2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu 
piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat se 
încheie contracte subsidiare 
ulterior contractului de finanţare, 
(2) Contractele subsidiare 
prevăzute la alin. (1) sunt parte 
integrantă din contractele de 
finanţare şi trebuie să cuprindă 
obligatoriu următoarele informaţii: 
a) datele de identificare ale 
organizaţiei de cercetare și ale 

Având în vedere necesitatea 
urgentării implementării 
Programului Operaţional 
Competitivitate 2014-2020 și 
precum și a diminuării 
riscului de dezangajare la 
nivelul POC pentru anul 
curent este necesar a acoperi 
lacunele legislative ale OUG 
nr. 40/2015. Modificările 
propuse creează mecanismul 
intern de aplicare a 
conceptelor de colaborare 
efectivă și parteneriate 
pentru transfer de cunoștințe 
în domeniul CDI, permise de 
legislația comunitară și 
neacoperite de legislația 
națională. 
În urma adoptării 
modificărilor preconizate, în 
cadrul POC se vor putea 
rambursa sumele aferente 
contractelor subsidiare fără a 
afecta implementarea 
proiectelor de cercetare din 
cadrul parteneriatelor pentru 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
întreprinderii; 
b) drepturile şi obligaţiile 
organizaţiei de cercetare și 
întreprinderii; 
c) valoarea totală a contractului şi a 
fiecărei activități, defalcată pentru 
organizaţia de cercetare și 
întreprindere; 
d) contribuția financiară proprie a 
întreprinderii; 
e) conturile bancare deschise de 
către organizaţia de cercetare și 
întreprindere;  
f) prevederi referitoare la 
răspunderea fiecărei părţi privind 
recuperarea cheltuielilor afectate 
de nereguli aferente activităţilor 
proprii din cadrul proiectului. 
(3) Prevederile referitoare la lider 
de parteneriat/parteneri din 
prezenta Ordonanţă de urgenţă, 
precum şi din Normele 
metodologice aferente, privind 
acordarea prefinanţării, 
mecanismul cererilor de plată şi 
rambursare, precum şi recuperarea 
sumelor acordate necuvenit se 
aplică în mod corespunzător şi 
parteneriatelor pentru transfer de 
cunoştinţe din cadrul Programului 
Operaţional Competitivitate.  

transfer de cunoştinţe.  
Având în vedere necesitatea 
reglementării modalității  de 
implementare a proiectelor 
realizate prin parteneriate 
pentru transfer de cunoștințe, 
s-a propus 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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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
(4) Autoritatea de management va 
vira sumele aferente activităţilor 
proprii ale Organizaţiei de 
cercetare, respectiv ale 
întreprinderilor, în conturile  
corespunzătoare deschise de 
acestea  conform Normelor 
metodologice de aplicare a 
prezentei Ordonanţe de urgenţă.    
(5) Pentru neregulile identificate în 
cadrul proiectelor implementate în 
parteneriat pentru transfer de 
cunoştinţe, notificările şi titlurile de 
creanţă se emit pe numele 
organizaţiei de cercetare/ 
întreprinderii care a efectuat 
cheltuielile afectate de nereguli, 
conform contractului subsidiar. ”» 

15.    Art. II. - Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 
2015, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.105/2016, 
cu  modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse 
prin prezenta lege, se va republica 
în Monitorul Oficial al României, 

Este necesară republicarea 
OUG nr. 40/2015 pentru a 
cuprinde într-un singur act 
normativ toate modificările 
și completările aduse actului 
normativ de bază. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
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