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L E G E 
 

pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 

nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul 

„Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014 – 2020 

 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 

 

Art. I. – Ordonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea 

şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice 

naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 

2014 – 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 

din 26 august 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

 

1. La articolul 16, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„Art. 16. – (1) Autorităţile de management ale programelor 

prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi alin. (3) lit. a) şi b) sunt 

autorizate să încheie contracte/decizii de finanţare a căror valoare poate 

determina depăşirea sumelor alocate în euro în cadrul programelor 
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obiectivului «Cooperare teritorială europeană», din fonduri externe 

nerambursabile şi cofinanţare publică, în condiţiile agreate cu statele 

partenere în program. 

(2) Limitele admise pentru depăşirea sumelor alocate în euro din 

fondurile externe nerambursabile şi cofinanţare publică pentru programele 

prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi alin. (3) lit. a) şi b), se 

stabilesc în Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe, 

aprobate prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului 

fondurilor europene nr. 340/607/190/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare” 

 

2. După articolul 27 se introduce un nou articol, art. 271, cu 

următorul cuprins: 

„Art. 271. – (1) În cazul unei decizii adoptate în comun de către 

ţările participante la programele de cooperare teritorială europeană, 

sumele aferente fondurilor externe, plătite în mod necuvenit sau generate 

de nereguli/nereguli cu indicii de fraudă, care nu depăşesc 250 euro în 

contribuţie din asistența financiară externă, fără a include dobânda, nu se 

recuperează de la beneficiarul lider de proiect/partener. 

(2) În limita plafonului prevăzut la art. 266 alin. (5) din Legea  

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare, sumele corepunzătoare cofinanţării publice 

aferente celor 250 euro menţionaţi la alin. (1), nu se recupereză de la 

beneficiarul lider de proiect/partener român. 

(3) Sumele prevăzute la alin. (1), aferente fondurilor externe, se 

stabilesc la nivelul fiecărui proiect, în cursul unui an contabil definit 

conform regulamentelor aplicabile.” 

 

Art. II. – (1) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 

privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a 

cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială 

europeană”, în perioada 2014 – 2020, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 12/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică 
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programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană” din perioada 

de programare 2014 – 2020 până la închiderea acestora. 

(2) Prevederile art. 3, art. 5 alin. (1) şi (2), art. 7, art. 18 alin. (1), 

precum şi cele ale art. 23 alin. (1) – (5) din Ordonanţa Guvernului  

nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare, se aplică şi pentru exerciţiul 

financiar 2021 – 2027, până la intrarea în vigoare a actului normativ 

naţional care reglementează fluxul financiar aferent fondurilor europene 

alocate obiectivului de cooperare teritorială europeană. 

 

Art. III. – În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi, Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului 

fondurilor europene nr. 340/607/190/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind 

gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a 

cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială 

europeană”, în perioada 2014 – 2020, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 12/2016, cu modificările şi completările ulterioare, va fi modificat în 

mod corespunzător, prin ordin comun al autorităţilor publice centrale 

implicate, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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