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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea  Ordonanţei Guvernului nr. 47/2014 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și 

utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora 
PL-x nr. 535/2014 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare în procedură de urgență, cu proiectul Lege pentru aprobarea  Ordonanţei 
Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor ap ărute în 
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 
acestora, PL-x nr. 535/2014, Camera Deputaților fiind cameră decizională. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege este motivat 
de necesitatea flexibilizării nivelului corecțiilor financiare în conformitate cu prevederile 
Ghidului pentru determinarea corecțiilor financiare aplicate de Comisia Europeană pentru 
neconformitate cu regulile de achiziții publice și pentru a se acorda autorității de management 
posibilitatea de a nu aplica corecții financiare pentru neregulile care nu au nici un impact 
financiar, cu referire la Decizia CE nr. C(21031) 9527/19.12.2013. 
 
 Ordonanța prevede ca pentru neregulile fără impact financiar să nu se aplice corecții 
financiare iar pentru constatarea mai multor nereguli la o aceeași procedură de achiziție 
publică să fie aplicată doar corecția cea mai mare.  
 
      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și adoptat proiectul de lege 
(L.493/2014), în ședința din 2 decembrie 2014. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 754 din 27.06.2013, a avizat favorabil proiectul 
de lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.  
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 16 decembrie 2014. 
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 În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au constatat justețea 
prevederilor proiectului și au reținut că, într -adevăr, ordonanța respectă principiul 
proporționalității corecțiilor financiare cu impactul financiar rezultat, stabilește în clar 
situațiile ce s-ar putea constitui în încălcări ale legislației achizițiilor publice și aduce precizări 
de natură metodologică necesare administrării fondurilor europene în conformitate cu acquis-
ul comunitar și Regulamentele Uniunii Europene aplicabile în materie.  
 
 Din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la 
dezbateri 17 deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
 
 
 
 

            Vicepreşedinte,       Secretar, 
 

 
             Bogdan NICULESCU DUVĂZ                     Ana BIRCHALL  
 


