
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 149/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor 

externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul 

instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru 

obiectivul „Cooperare teritorială europeană” 
 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 149 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a 

fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul 

instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru 

obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008, cu 

următoarele modificări şi completări: 
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1. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, 

pct. 61, cu următorul cuprins: 

„61. La articolul 6 punctul 1, litera a) se abrogă.” 

 

2. La articolul I punctul 16, alineatele (1) – (3) ale articolului 

13 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„Art. 13. – (1) În cazul programelor prevăzute la art. 3 alin. (1) 

lit. a) şi b), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 

îndeplineşte rol de Autoritate de management/Autoritate naţională, plata 

în avans se acordă din cofinanţare numai liderilor de proiect/partenerilor 

din România şi Birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră 

Călăraşi şi Oradea. 

(2) În cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (1), pentru care 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei îndeplineşte rol de 

Autoritate de management, plata în avans se acordă din fondurile 

externe nerambursabile, în limita disponibilităţilor de fonduri IPA 

existente în conturile Autorităţii de certificare şi plată, liderilor de 

proiect, precum şi Biroului regional pentru cooperare transfrontalieră 

Timişoara, având calitatea de Secretariat tehnic comun şi Unitate de 

control de prim nivel. 

(3) În cazul programelor prevăzute la art. 5 alin. (1), pentru care 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei îndeplineşte rol de 

Autoritate comună de management, se acordă plăţi în avans, din 

fondurile externe nerambursabile către beneficiarii din statele partenere 

şi către Birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră Suceava şi 

Iaşi.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 15 aprilie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta  Alma  Anastase 


