
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei 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 

 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa  Guvernului nr.  27 din                

30 august 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, adoptată în 

temeiul art. 1 pct. III poz. 5 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele 

completări: 
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- La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, 

punctele 21 şi 22, cu următorul cuprins: 

„21. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un  nou 

alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 

«(21) Autorităţile de management pot încheia/emite 

contracte/decizii/ordine de finanţare cu clauză rezolutorie, de a cărei 

îndeplinire va depinde finanţarea proiectelor respective.» 

 

22. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc 4 noi 

alineate, alineatele (4) – (7), cu următorul cuprins: 

«(4) Ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 7, pot lansa 

proceduri de achiziţie publică cu clauză suspensivă, în baza fondurilor 

cuprinse în bugete proprii potrivit art. 11 alin. (4). 

(5) Contractele rezultate în urma aplicării procedurilor de 

achiziţie lansate potrivit alin. (4) vor fi semnate numai după îndeplinirea 

clauzei rezolutorii menţionate la alin. (21), prevăzută în contractul de 

finanţare încheiat cu autoritatea de management. 

(6) Ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 7 se asigură că 

valabilitatea ofertelor tehnice şi financiare aferente procedurilor de 

achiziţie publică cu clauză suspensivă acoperă cel puţin durata estimată 

până la îndeplinirea clauzei rezolutorii menţionate la alin. (21), prevăzută 

în contractul de finanţare încheiat cu autoritatea de management.  

(7) În cazul în care clauza rezolutorie prevăzută la alin. (21) nu 

este îndeplinită,  beneficiarii prevăzuţi la art. 7 pot semna contractele 

aferente procedurilor de achiziţie publică lansate cu clauză suspensivă 

numai dacă se identifică o altă sursă de finanţare decât cea prevăzută la 

art. 11 alin. (4).»” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 11 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor                     

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

PETRU – GABRIEL  VLASE 


