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Doamna pre^edinte,

in conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitutie §i in 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanta de urgen^a a Guvemului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor lapropunerea legislativdpentru modificarea si completarea OUG 

nr. 40/2015 privind gestionarea fmanciard a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modiflcdrile si completdrile 

ulterioare, ini^iata de domnul senator PSD Ion Prioteasa impreuna cu un 

grup de parlamentari PSD, Minoritati (Bp. 156/2021).

I. Principalele reglementari

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea §i 
completarea Ordonantei de urgentd a Guvemului nr. 40/2015 privind 

gestionarea fmanciard a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modiflcdrile fl completdrile ulterioare, in 

vederea acordarii de sprijin fmanciar pentru plata contributiei publice de 

catre beneflciarii ordonatori de credite ai bugetului local, ceea ce va 

asigura finalizarea investi|iilor in derulare fmantate prin fonduri europene.
De asemenea, se propune ca aceste sume, reprezentand cofmantari 

publice, sa se asigure de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Investitiilor §i Proiectelor Europene, cu respectarea legislatiei in domeniul 

ajutorului de stat, criteriile de acordare urmand a fi stabilite prin norme 

metodologice.

II. Observatii

1. Precizam ca art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind flnantele 

publice locale, cu modiflcdrile fl completdrile ulterioare, prevede



. ‘ posibilitatea contractarii de imprumuturi de catre autoritatile publice 

locale.
Totodata, la art. 58 din legea mentionata mai sus, este prevazut 

modul de utilizare a excedentului, existand posibilitatea utilizarii acestuia 

pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, care include §i 
cheltuielile pentru finantarea proiectelor.

in aceeasi ordine de idei, potrivit art. 16 alin. (11) din Legea 

nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificdrile ulterioare, 
,,Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de 

finantare a proiectelor, unitdtile administrativ-teritoriale pot contracta 

finantdri rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului 

local”.
Astfel, consideram ca propunerea de modificare a art. 7 alin. (3) din 

Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

fmanciard a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014- 

2020, cu modificdrile f completdrile ulterioare, nu se justiflca.
A

2. In ceea ce priveste propunerea de completare a art. 7 din 

Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 40/2015, cu un nou alineat, 
alin. (4), respectiv asigurarea fmantarii de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Investitiilor §i Proiectelor Europene a contribuliei proprii 

aferente ordonatorilor de credite ai bugetelor locale, in cadrul proiectelor 

fmanlate din fonduri exteme nerambursabile, consideram ca aceasta 

masura va conduce la cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat, cu 

impact asupra deficitului bugetului general consolidat.
In acest context, mentionam ca Guvemul are obligatia de a conduce 

politica fiscal-bugetara in mod prudent pentru a gestiona resursele, 
obligatiile bugetare si riscurile flscale, iar adoptarea initiativei legislative 

ar influenta negativ tinta de deficit bugetar asumata in anul 2021 de 7% 

din PIB, stabilitatea macroeconomica si ratingul de tara in relatia cu 

organismele fmanciare intemalionale.
Pe de alta parte, prevederile propuse la alin. (4) sunt in contradictie 

cu dispozitiile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentd a Guvernului 

nr. 40/2015 si cu prevederile art. 2 alin. (1) din Hotdrdrea Guvernului 

nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea fmanciard a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020,
,,creditele de angajament si bugetare aferente finantdrii valorii totale a

modificdrile ulterioare, potrivit caroracu



. proiectelor proprii se cuprind m bugetele beneficiarilor prevdzuti la art. 7 

alin (1) p (2) din Ordonantd”.
Aceste credite sunt repartizate pe ani sau, dupa caz, pe toata perioada 

de implementare a proiectelor, §i se aproba pentru anul bugetar curent 

conform Legii nr. 273/2006 privind fmantele publice locale, cu 

modificdrile p completdrile ulterioare, sau cu ocazia rectificarilor 

bugetare.

3. Semnalam ca inten^ia de reglementare este neclara, nu identifica 

criteriile de finan|are a contributiei publice din sursa propusa, creeaza 

premisele unei discriminari si in consecinta nu pot fi emise norme de 

aplicare a acestor prevederi si nu se poate stabili exact impactul bugetar 

aferent acestei completari a actului normativ sus-mentionat.
Men^ionam ca, in initiativa legislativa, nu se specifica daca prin 

bugetul Ministerului Investiliilor si Proiectelor Europene se vor asigura 

transferurile pentru contributia proprie a beneficiarilor ordonatori de 

credite ai bugetului local, in cadrul proiectelor cu fmantare din fonduri 

exteme nerambursabile derulate prin toate programele operationale sau 

doar cele derulate de catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene.
In cadrul bugetului Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, 

la titlul din clasificatia bugetara, referitoare la proiecte cu fmantare din 

fonduri exteme nerambursabile aferente cadmlui fmanciar 2014-2020, sunt 

reflectate sumele cuprinse in buget pentm fmantare din fonduri exteme 

nerambursabile in care Ministeml Investitiilor si Proiectelor Europene 

detine calitatea de beneficiar, precum §i transfemrile catre beneficiari in 

cadml programelor operationale pentm care acest minister are calitatea de 

Autoritate de management.
Avand in vedere ambiguitatea textului propus, consideram necesara 

reanalizarea acestei masuri, in vederea stabilirii dare a calitatii pe care o 

detine Ministeml Investitiilor si Proiectelor Europene in raport cu 

beneficiarii vizati de initiativa legislativa, precum §i drepturile si 
obligaliile ce decurg din acest raport.

Mai mult, sumele necesare fmantarii contributiei proprii a 

beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local nu ar putea fi 

asigurate doar prin bugetul Ministemlui Investitiilor si Proiectelor 

Europene, avand in vedere faptul ca autoritafi de management sunt si in 

cadml Ministemlui Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administra^iei, 
precum §i la nivelul Ministemlui Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si 

|inand cont de faptul ca prevederile Ordonantei de urgentd a Guvernului



, nr. 40/2015 nu se aplica fondurilor exteme nerambursabile gestionate de 

Ministerului Agriculturii Dezvoltarii Rurale.
In consecinta, fiind lipsite de claritate, precizie si previzibilitate, 

textele propuse pot crea dificultati in aplicare.
In acest sens, in jurisprudenta sa^ Curtea Constitutionals a statuat ca 

„respectarea legilor este obligatorie, insa nu se poate pretinde unui 

subiect de drept sd respecte o lege care nu este clard, precisd si 

previzibild, mtrucdt acesta nu isi poate adapta conduita in funcfie de 

ipoteza normativd a legii. ”
De asemenea, Curtea Constitutionals a stipulat cS „ inconsecventele 

de naturd terminologicd, omisiunile sau contradictiile cu insesi textele 

legii, apte sd creeze incertitudine sub aspectul operatiunilor juridice 

reglementate, genereazd o lipsd de coerenld, claritate §i previzibilitate a 

normei legale, care este de naturd sd infrdngd principiul securitdfii 

juridice, sub aspectul componentei sale referitoare la claritatea §i 
previzibilitatea legif. ”

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele menlionate, Guvernul nu sustine 

adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stimS,

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Pre§edintele Senatului

‘ A se vedea Decizia Curfii Constitujionale nr. 1/2014 asupra obiecfiei de neconstitufionalitate a Legii privind 
stabilirea unor mdsuri de descentralizare a unor competenfe exercitate de unele ministere §i organe de specialitate ale 
admimstrajieipublice centrale, precum ^i a unor mdsuri de reformd privind administrafia publicd;
^ A se vedea Decizia Curfii Constitufionale nr. 1/2014.

legislativ
Rectangle

legislativ
Rectangle

legislativ
Rectangle




