GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanță de urgență privind completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind
gestiunea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Luând în considerare faptul că Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a prevederilor
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de
Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 prevede, în art. 56, faptul că 31 decembrie
2015 este data limită pentru eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor operaţionale 20072013 şi că termenul prevăzut pentru transmiterea la Comisia Europeană (CE) a documentelor aferente
pachetului de închidere (cererea de plată a soldului final, raportul final de implementare şi raportul de
control final al Autorităţii de Audit, cu declaraţia de închidere) este 31 martie 2017,
Având în vedere că în cadrul procesului de închidere a programelor operaţionale, finanțate prin
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul
European pentru Pescuit în perioada 2007-2013, o problemă principală o reprezintă proiectele suspendate
la plată ca urmare a unor proceduri judiciare sau administrative cu efect suspensiv,
Luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar
conduce la creșterea riscului de dezangajare de fonduri făcând imposibilă maximizarea gradului de
absorbţie în aceste ultime luni,
Având în vedere că aspectele mai sus menţionate vizează un interes public şi constituie o
situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate
pe calea ordonanţei de urgenţă,
În temeiul art.115 alin. (4) din Constituția României, republicată
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă
Articol unic – La art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestiunea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în
Monitorul Oficial nr. 413 din 17 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după litera p) se
introduce o nouă literă, lit.r), cu următorul cuprins:
r) sumele solicitate la rambursare sau plată pentru care nu au putut fi aplicate prevederile lit. m), aferente
unor activități executate în perioada de eligibilitate a proiectului și care urmează să fie rambursate sau
plătite după expirarea perioadei de eligibilitatea a cheltuielilor aferente programelor operaționale, ca
urmare a clasării/ scoaterii de sub urmărire/ încetării urmăririi penale dispusă de către organele de
cercetare penală competente, sau ca urmare a unor hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești de

achitare a inculpatului/ inculpaților sau ca urmare a actelor de control administrative emise de DLAF
/OLAF/ANI sau emise de către structurile de control din cadrul autorităților cu competențe în
gestionarea fondurilor europene prin care nu se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate
investigaţii, în condiţiile în care nu a fost sesizat iniţial şi organul de cercetare penală, precum şi a
încetării oricăror alte cauze care au determinat suspendarea plăților, după caz”.
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