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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură                                                                                                                                                                                                           

 
Bucureşti, 25.11.2015 

                                  Nr.4c-26/192/201                                                                                                       
A V I Z 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2010 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, cu adresa nr. PLx 
715/2015 din 26 octombrie 2015, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2010. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură a examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 24 noiembrie 2015. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 
de lege, cu un amendament, care se regăseşte în anexă.  

În raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare. 
 

                                           PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR, 

                                                     Mihai Lupu                                                         Constantin Galan 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Monica Gabriela Tudor 
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Anexă 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 

Nr. 
crt. 

Text O.U.G. nr.40/2015 
 

Text proiect de lege 
aprobat de Senat 

Amendamente admise 
(Autorul) 

Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1  

 
Art.20(5) În termen de maximum 20 
de zile lucrătoare de la data 
depunerii de către beneficiar/liderul 
de parteneriat a cererii de plată cu 
respectarea prevederilor alin. (2) şi 
(4), organismul intermediar/ 
autoritatea de management 
efectuează verificarea cererii de 
plată. După efectuarea verificărilor, 
autoritatea de management virează 
beneficiarului/liderului de 
parteneriat/ partenerului valoarea 
cheltuielilor rambursabile, în termen 
de 3 zile lucrătoare de la momentul 
de la care aceasta dispune de 
resurse în conturile sale, într-un 
cont distinct de disponibil, deschis 
pe numele beneficiarilor/liderilor de 
parteneriat/ partenerilor la unităţile 
teritoriale ale Trezoreriei Statului. În 
ziua următoare virării, autoritatea de 
management transmite 
beneficiarilor/liderilor de 
parteneriat/partenerilor o notificare, 
întocmită distinct pentru fiecare 
dintre aceştia. 
 

 
 
      ____________ 
 

1. La articolul 20, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art.20(5) În termen de maximum 20 de 
zile lucrătoare de la data depunerii de către 
beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de 
plată cu respectarea prevederilor alin. (2) şi 
(4), organismul intermediar/ 
autoritatea de management efectuează 
verificarea cererii de plată. După 
efectuarea verificărilor, autoritatea de 
management virează 
beneficiarului/liderului de parteneriat/ 
partenerului valoarea cheltuielilor 
rambursabile, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data aprobării cererii de 
plată, într-un cont distinct de disponibil, 
deschis pe numele beneficiarilor/liderilor 
de parteneriat/ partenerilor la unităţile 
teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua 
următoare virării, autoritatea de 
management transmite 
beneficiarilor/liderilor de 
parteneriat/partenerilor o notificare, 
întocmită distinct pentru fiecare dintre 
aceştia. 
 
Dep.Drăguşanu Cătălin-Cătălin-ALDE  

 
 
Momentul la care 
autorizatea de 
management dispune 
de resurse în conturile 
sale poate fi oricând, 
beneficiarii/liderii de 
parteneriat/partenerii  
aşteptând, uneori, 
foarte mult timp virarea 
acestor sume.  
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