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Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 

privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 
fondurilor externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015, aprobată cu completări 
prin Legea nr. 104/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 

 1. După alineatul (6) al articolului I2, se introduce un nou 
alineat, alin. (7), cu următorul cuprins: 

„(7) Sumele virate eronat în contul de venituri bugetare 
20.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană 
pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului 
convergenţă” codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorului 
principal de credite cu rol de autoritate de management, se restituie de 
către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului din contul de venituri 
ale bugetului de stat în care au fost încasate în contul de disponibil 
54.01.06.07 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, 
prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, 
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pentru finanţarea proiectelor în cadrul Programului operaţional sectorial 
«Mediu»” la cererea scrisă a ordonatorului principal de credite cu rol de 
autoritate de management care a efectuat virarea eronată, întocmită 
potrivit modelului din Anexa, care face parte integrantă din prezenta 
Ordonanţă de urgenţă. Răspunderea privind sumele ce se restituie din 
conturile de venituri ale bugetului de stat în care s-a efectuat plata 
eronată revine exclusiv ordonatorului principal de credite cu rol de 
autoritate de management care solicită restituirea.” 

 
2. După articolul VII se introduce Anexa cu următorul 

cuprins: 
 

”ANEXA 
 

CERERE DE RESTITUIRE 
 

a sumelor virate eronat în conturile de venituri ale bugetului de stat de către 
ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management 
 
Către 
.........................*1) 
 
Prin prezenta cerere, ......*2), cu sediul in localitatea ..., str. ....., nr. ..., 
Judeţul/sectorul ..., având CIF ..., în temeiul prevederilor .... *3), 
solicităm restituirea sumei de ..... *4), virată eronat în contul de venituri 
ale bugetului de stat nr. ..., codificat cu CIF ..., cod IBAN ..., 
reprezentând..., achitată cu OPT nr. ... din data de.... . 
Restituirea va fi efectuată în contul nr. ...*5), CIF ..., cod IBAN ..., deschis 
la Trezoreria .... . 

 
Numele si prenumele ordonatorului principal de credite, 

Semnătura 
L.S. 

 

 
*1) Denumirea unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis 
contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată eronat suma. 
*2) Denumirea solicitantului (ordonatorul principal de credite cu rol de 
autoritate de management). 
*3) Actul normativ în temeiul căruia se solicită restituirea sumei. 
*4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre şi în litere. 
*5) Contul din care a fost dispusă plata eronat de către instituţia publică.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 10 aprilie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76  
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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