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Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

 

 

 București, 25 octombrie 2022 

Nr. 4c-2/950 

 

PLx 522/2022 

 

 

RAPORT PRELIMINAR 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, au fost 

sesizate, prin adresa nr. PLx.522 din 26 septembrie 2022, spre dezbatere pe fond, în 

procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 21 septembrie 2022. 

     La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ, Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 

introducerea unor noi prevederi pentru asigurarea cadrului legal aplicabil perioadei 

Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

simina.mocanu
Conform cu originalul



2 

 

de programare 2021-2027 și pentru prevenirea apariției neregulilor în gestionarea 

fondurilor europene, respectiv corelarea perioadelor de programare şi a 

programelor operaţionale 2014-2020/2021-2027, prin prisma derulării în paralel a 

acestor două perioade de programare. Totodată, este întărit şi cadrul legal de 

reglementare a situaţiilor de conflict de interese, inclusiv din perspectiva articolului 

61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. 

Proiectul de act normativ are în vedere introducerea/modificarea în cadrul național 

de reglementare în domeniul neregulilor a unor prevederi punctuale pentru calitatea 

de autoritate de management a agențiilor pentru dezvoltare regională care să le 

asigure posibilitatea aplicării legislației în ceea ce privește prevenirea, constatarea 

și sancționarea neregulilor, pentru a putea asigura funcționarea corespunzătoare a 

sistemului de management și control al autorităților cu competențe în gestionarea 

fondurilor europene. 
În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege în ședința din data de 25 

octombrie 2022.  La lucrările comisiei, deputații şi-au înregistrat prezenţa conform 

listei de prezenţă. 

La dezbaterea acestui proiectul de lege au participat, în calitate de invitați, 

domnul Bogdan Pășcuț, Secretar de Stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europne și domnul Alin Chitu, Secretar de stat în Ministerul Finanțelor. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrările Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, un raport preliminar de adoptare a 

proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora, cu amendamentele admise prezentate în Anexă. 

   În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

                 PREŞEDINTE,                                                        SECRETAR, 

 

       Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                                     Iulius – Marian FIRCZAK                                            

                                                                                    

 
 

                                    Şef serviciu,                                                                                                                                      

Giorgiana Ene      

                                                                                                                                          

Consilier,                                                                                                                                              

Simina Alexandra Mocanu   
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Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 

 

Text 

OUG nr.66/2011 

Text 

OUG nr.97/2022 
Text Senat 

Text amendamente 

propuse 

(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

1.    Titlul Legii 

 

LEGE 

privind aprobarea 

Ordonanţei  de urgenţă a 

Guvernului nr.97/2022  

pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.66/2011 privind 

prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente 

acestora 

Nemodificat   

2.    Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanţa  de urgenţă a 

Guvernului nr.97 din 29 

iunie 2022 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanţa  de urgenţă a 

Guvernului nr.97 din 29 

iunie 2022 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Tehnică legislativă 
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Nr. 

crt. 

 

Text 

OUG nr.66/2011 

Text 

OUG nr.97/2022 
Text Senat 

Text amendamente 

propuse 

(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

Guvernului nr.66/2011 

privind prevenirea, 

constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale 

aferente acestora,  publicată 

în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.648 

din 30 iunie 2022, cu  

următoarea modificare: 

Guvernului nr.66/2011 

privind prevenirea, 

constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale 

aferente acestora,  publicată 

în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.648 

din 30 iunie 2022, cu  

următoarele modificări și 

completări: 

3.   Titlul Ordonanței 

 

ORDONANȚA DE 

URGENȚĂ 

a Guvernului nr.97/2022 

din 29 iunie 2022 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.66/2011 

privind prevenirea, 

constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale 

aferente acestora 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

 

Text 

OUG nr.66/2011 

Text 

OUG nr.97/2022 
Text Senat 

Text amendamente 

propuse 

(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.7 

(1) În situația în care, în 

urma verificărilor 

administrative și/sau la fața 

locului, autoritatea cu 

competențe în gestionarea 

fondurilor europene 

consideră necesare 

investigații suplimentare 

pentru a stabili eligibilitatea 

cheltuielilor care i-au fost 

solicitate la 

rambursare/plată de către 

un beneficiar, aceasta are 

dreptul, înainte de 

rambursarea/plata sumelor 

către beneficiar, să se 

adreseze pentru realizarea 

acestor investigații 

Nemodificat Nemodificat 1. La articolul I, după 

punctul 11, se introduce 

un nou punct, punctul 

111, cu următorul 

cuprins: 

 

111. Articolul 7 se modifică 

și va avea următorul 

cuprins: 

 

Art.7 

(1) În situația în care, în 

urma verificărilor 

administrative și/sau la fața 

locului, autoritatea cu 

competențe în gestionarea 

fondurilor europene 

consideră necesare 

investigații suplimentare 

pentru a stabili eligibilitatea 

cheltuielilor care i-au fost 

solicitate la 

rambursare/plată de către 

un beneficiar, aceasta are 

dreptul, înainte de 

rambursarea/plata sumelor 

către beneficiar, să se 

adreseze pentru realizarea 

acestor investigații 

Corelarea prevederilor 

actului normativ, ca urmare 

a abrogării lit.b) de la alin. 

2, art. 20. 
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Nr. 

crt. 

 

Text 

OUG nr.66/2011 

Text 

OUG nr.97/2022 
Text Senat 

Text amendamente 

propuse 

(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

structurilor de control 

prevăzute la art. 20 alin. 

(1), alin. (2) lit. b) și alin. 

(4). 

(2) Verificările efectuate de 

structurile de control 

prevăzute la art. 20 alin. 

(1), alin. (2) lit. b) și alin. 

(4) în vederea constatării 

caracterului eligibil al unor 

cheltuieli solicitate de un 

beneficiar înainte de 

rambursarea/plata lor de 

către autoritățile cu 

competențe în gestionarea 

fondurilor europene se 

organizează și se desfășoară 

după proceduri proprii și 

reprezintă o activitate 

distinctă de activitatea 

organizată și desfășurată în 

aplicarea prevederilor art. 

21 alin. (1)-(16). 

structurilor de control 

prevăzute la art. 20 alin. (1)  

și (4). 

(2) Verificările efectuate de 

structurile de control 

prevăzute la art. 20 alin. (1)  

și  (4) în vederea constatării 

caracterului eligibil al unor 

cheltuieli solicitate de un 

beneficiar înainte de 

rambursarea/plata lor de 

către autoritățile cu 

competențe în gestionarea 

fondurilor europene se 

organizează și se desfășoară 

după proceduri proprii și 

reprezintă o activitate 

distinctă de activitatea 

organizată și desfășurată în 

aplicarea prevederilor art. 

21 alin. (1)-(16). 

 

Autor: Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci 
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Nr. 

crt. 

 

Text 

OUG nr.66/2011 

Text 

OUG nr.97/2022 
Text Senat 

Text amendamente 

propuse 

(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

5.   

 

 

 

 

 

Articolul I punctul 14 

 

 

 

 

 

(2) Pentru persoanele care 

exercită funcții/demnități 

prevăzute expres la art. 1 

din Legea nr. 176/2010 

privind integritatea în 

exercitarea funcțiilor și 

demnităților publice, pentru 

modificarea și completarea 

Legii nr. 144/2007 privind 

înființarea, organizarea și 

funcționarea Agenției 

Naționale de Integritate, 

precum și pentru 

modificarea și completarea 

altor acte normative, cu 

modificările și 

completările ulterioare, 
evaluarea conflictelor de 

interese se realizează de 

către Agenția Națională de 

Integritate 

 

 

La articolul I, punctul 14, 

alineatul (2) al articolului 

16 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

 

„(2) Pentru personalul 

prevăzut la art.10 alin.(1), 

precum și pentru persoanele 

care exercită 

funcţii/demnităţi prevăzute 

expres la art.1 din Legea 

nr.176/2010 privind 

integritatea în exercitarea 

funcţiilor şi demnităţilor 

publice, cu modificările și 

completările ulterioare, 
pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, cu 

modificările și 

completările ulterioare, 
precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

altor acte normative, 

evaluarea conflictelor de 

2. La articolul I punctul 

14, alineatul (2) al 

articolului 16 se modifică 

și va avea următorul 

cuprins: 

 

„(2) Pentru personalul 

prevăzut la art.10 alin.(1), 

precum și pentru persoanele 

care exercită 

funcţii/demnităţi prevăzute 

expres la art.1 din Legea 

nr.176/2010 privind 

integritatea în exercitarea 

funcţiilor şi demnităţilor 

publice, pentru modificarea 

şi completarea Legii 

nr.144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, 

precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

altor acte normative, cu 

modificările și 

completările ulterioare, 
evaluarea conflictelor de 

interese se realizează de 

către Agenţia Naţională de 

Tehnică legislativă 
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Nr. 

crt. 

 

Text 

OUG nr.66/2011 

Text 

OUG nr.97/2022 
Text Senat 

Text amendamente 

propuse 

(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

interese se realizează de 

către Agenţia Naţională de 

Integritate.” 

Integritate.” 

 

Autor: Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci 

6.   

 

d) constatarea neregulilor și 

stabilirea creanțelor 

bugetare se realizează de 

către o structură de control 

din cadrul Ministerului 

Finanțelor Publice, în 

următoarele situații: 

1. ................................ 

2. atunci când autoritatea de 

certificare constată că nu au 

fost valorificate integral 

constatările cu implicații 

financiare sau cu posibile 

implicații financiare din 

rapoartele sale de 

verificare. 

Nemodificat Nemodificat 3. La articolul I, după 

punctul 18, se introduce 

un nou punct, punctul 

181, cu următorul 

cuprins: 

 

181. La articolul 20, 

alineatul (2), punctul 2 al 

literei d) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

2. atunci când autoritatea de 

certificare constată că nu au 

fost valorificate integral 

constatările cu implicații 

financiare din rapoartele sale 

de verificare. 

 

Autor: Comisia pentru    

buget, finanțe și bănci 

 

 

 

 

 

 

Ca urmare a modificării 

definiției de la lit.x) a 

articolului 2, este necesară 

corelarea prevederilor 

actului normativ prin 

eliminarea sintagmei cu 

posibile implicații 

financiare. 

7.   

 

 

 

 

Nemodificat Nemodificat 4. La articolul I, după 

punctul 24, se introduce 

un nou punct, punctul 

241, cu următorul 

cuprins: 
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Nr. 

crt. 

 

Text 

OUG nr.66/2011 

Text 

OUG nr.97/2022 
Text Senat 

Text amendamente 

propuse 

(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

 

 

 

 

 

Art. 21 

(5) În vederea constatării 

neregulilor și stabilirii 

creanțelor bugetare, 

conducerea instituției 

publice în cadrul căreia 

funcționează structura de 

control în situațiile de 

excepție/derogare prevăzute 

la art. 20 alin. (2) lit. b) și 

d) și, după caz, la art. 20 

alin. (4), respectiv 

conducerea autorității cu 

competențe în gestionarea 

fondurilor europene, în 

celelalte situații, aprobă:  

 

241. La articolul 21, partea 

introductivă a alineatului 

(5) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

 (5) În vederea constatării 

neregulilor și stabilirii 

creanțelor bugetare, 

conducerea instituției 

publice în cadrul căreia 

funcționează structura de 

control în situațiile de 

excepție/derogare prevăzute 

la art. 20 alin. (2) lit. d) și, 

după caz, la art. 20 alin. (4), 

respectiv conducerea 

autorității cu competențe în 

gestionarea fondurilor 

europene, în celelalte 

situații, aprobă:  

 

Autor: Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci 

 

 

 

 

 

 

Corelarea prevederilor 

actului normativ, ca urmare 

a abrogării lit.b) de la 

alineatul 2, art. 20. 

8.   Articolul I punctul 32 

 

 

 

 

Nemodificat 5. La articolul I punctul 

32, alineatul (31) al 

articolului 34 se modifică 

și va avea următorul 

cuprins: 
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Nr. 

crt. 

 

Text 

OUG nr.66/2011 

Text 

OUG nr.97/2022 
Text Senat 

Text amendamente 

propuse 

(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

 

 (31) În cazul fondurilor 

aferente politicii de 

coeziune ale Uniunii 

Europene și Fondului 

European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală, titlurile 

de creanță, contestațiile 

administrative formulate 

împotriva acestora și 

deciziile de soluționare a 

contestațiilor, emise în 

format electronic, cu 

semnătură electronică 

calificată conform 

prevederilor legale în 

vigoare, se comunică prin 

funcționalitățile disponibile 

ale sistemului informatic 

sau prin alte funcționalități 

disponibile la nivelul 

autorităților cu competențe 

în gestionarea fondurilor 

europene, precum și al 

beneficiarilor 

 

(31) În cazul fondurilor 

aferente politicii de 

coeziune ale Uniunii 

Europene și Fondului 

European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală și 

fondurilor aferente 

domeniului afaceri 

interne, titlurile de creanță, 

contestațiile administrative 

formulate împotriva 

acestora și deciziile de 

soluționare a contestațiilor, 

emise în format electronic, 

cu semnătură electronică 

calificată conform 

prevederilor legale în 

vigoare, se comunică prin 

funcționalitățile disponibile 

ale sistemului informatic 

sau prin alte funcționalități 

disponibile la nivelul 

autorităților cu competențe 

în gestionarea fondurilor 

europene, precum și al 

beneficiarilor. 

 

Autor: Comisia pentru 

 

Amendamentul a fost 

introdus la solicitarea 

Ministerului Afacerilor 

Interne pentru a permite 

aplicabilitatea prevederilor 

și pentru fondurile aferente 

domeniului afaceri interne. 
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Nr. 

crt. 

 

Text 

OUG nr.66/2011 

Text 

OUG nr.97/2022 
Text Senat 

Text amendamente 

propuse 

(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

buget, finanțe și bănci 

9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 574 

(1) Autoritatea de 

certificare din cadrul 

programelor finanțate din 

instrumente structurale, din 

fondurile aferente 

Instrumentului de asistență 

pentru preaderare și din 

Fondul European pentru 

Pescuit aplică măsura 

amânării certificării pentru 

sumele care reprezintă 

constatări cu implicații 

financiare sau cu posibile 

implicații financiare, la 

nivelul stabilit în proiectul 

de raport/raportul final de 

Nemodificat 

 

 

 

 

Nemodificat 

 
6. La articolul I, după 

punctul 47, se introduce 

un nou punct, punctul 

471, cu următorul 

cuprins: 

 

471. La articolul 574, 

alineatul (1) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

 

Art. 574 

(1) Autoritatea de 

certificare din cadrul 

programelor finanțate din 

instrumente structurale, din 

fondurile aferente 

Instrumentului de asistență 

pentru preaderare și din 

Fondul European pentru 

Pescuit aplică măsura 

amânării certificării pentru 

sumele care reprezintă 

constatări cu implicații 

financiare, la nivelul stabilit 

în proiectul de 

raport/raportul final de 

audit/control/verificare la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca urmare a modificării 

definiției de la art.2 lit.x) 

este necesară corelarea 

prevederilor actului 

normativ prin eliminarea 

sintagmei cu posibile 

implicații financiare. 
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Nr. 

crt. 

 

Text 

OUG nr.66/2011 

Text 

OUG nr.97/2022 
Text Senat 

Text amendamente 

propuse 

(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

audit/control/verificare la 

fața locului emis de 

Autoritatea de 

audit/Comisia Europeană/ 

Curtea Europeană de 

Conturi/Autoritatea de 

certificare, până la 

finalizarea procedurii 

contradictorii. 

fața locului emis de 

Autoritatea de 

audit/Comisia Europeană/ 

Curtea Europeană de 

Conturi/Autoritatea de 

certificare, până la 

finalizarea procedurii 

contradictorii. 

 

Autor: Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci 

 

10.   

 

 

 

 

Art. 60 

(1) Constituie abateri de la 

aplicarea prevederilor 

prezentei ordonanțe de 

urgență următoarele fapte: 

 

a) neînregistrarea de către 

autoritățile cu competențe 

în gestionarea fondurilor 

europene a tuturor 

constatărilor cu implicații 

financiare sau cu posibile 

Nemodificat Nemodificat 7. La articolul I, după 

punctul 54, se introduce 

un nou punct, punctul 

541, cu următorul 

cuprins: 

 

541. La articolul 60, 

alineatul (1), litera a) se 

modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

a) neînregistrarea de către 

autoritățile cu competențe 

în gestionarea fondurilor 

europene a tuturor 

constatărilor cu implicații 

financiare din actele de 
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Nr. 

crt. 

 

Text 

OUG nr.66/2011 

Text 

OUG nr.97/2022 
Text Senat 

Text amendamente 

propuse 

(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

implicații financiare din 

actele de control/audit 

întocmite de reprezentanții 

Uniunii Europene/ 

donatorului public 

internațional, a celor din 

actele de control emise de 

DLAF, a celor din 

rapoartele de audit emise de 

Autoritatea de 

Audit/structurile de audit 

intern și a celor din 

rapoartele de verificare 

emise de autoritatea de 

certificare, precum și a 

tuturor sesizărilor validate 

sau respinse. 

control/audit întocmite de 

reprezentanții Uniunii 

Europene/ donatorului 

public internațional, a celor 

din actele de control emise 

de DLAF, a celor din 

rapoartele de audit emise de 

Autoritatea de 

Audit/structurile de audit 

intern și a celor din 

rapoartele de verificare 

emise de autoritatea de 

certificare, precum și a 

tuturor sesizărilor validate 

sau respinse. 

 

Autor: Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci 

11.   Articolul I punctul 55 

 

 

 

 

 

 

„b) netransmiterea de către 

autoritatea cu competențe 

în gestionarea fondurilor 

europene, în termenul 

Nemodificat 8. La articolul I punctul 

55, litera b) a alineatului 

(1) al articolului 60, se 

modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

 

b) netransmiterea de către 

autoritatea cu competențe 

în gestionarea fondurilor 

europene, în termenul 

Ca urmare a modificării 

definiției de la art.2 lit.x) 

este necesară corelarea 

prevederilor actului 

normativ prin eliminarea 

sintagmei cu posibile 

implicații financiare. 



14 

 

Nr. 

crt. 

 

Text 

OUG nr.66/2011 

Text 

OUG nr.97/2022 
Text Senat 

Text amendamente 

propuse 

(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

prevăzut în prezenta 

ordonanță de urgență, a 

tuturor constatărilor cu 

implicații financiare sau cu 

posibile implicații 

financiare din actele de 

control/audit întocmite de 

reprezentanții Uniunii 

Europene/  donatorului 

public internațional, a celor 

din actele de control emise 

de DLAF, a celor din 

rapoartele de audit emise de 

Autoritatea de 

audit/structurile de audit 

intern și a celor din 

rapoartele de verificare 

emise de autoritatea de 

certificare, precum și a 

sesizărilor către structurile 

de control prevăzute la 

art. 20; 

 

c) neorganizarea de către 

managementul structurilor 

de control prevăzute la art. 

20, la termenul prevăzut în 

prezenta ordonanță de 

urgență, a investigațiilor ca 

prevăzut în prezenta 

ordonanță de urgență, a 

tuturor constatărilor cu 

implicații financiare din 

actele de control/audit 

întocmite de reprezentanții 

Uniunii Europene/ 

donatorului public 

internațional, a celor din 

actele de control emise de 

DLAF, a celor din 

rapoartele de audit emise de 

Autoritatea de 

audit/structurile de audit 

intern și a celor din 

rapoartele de verificare 

emise de autoritatea de 

certificare, precum și a 

sesizărilor către structurile 

de control prevăzute la art. 

20; 

 

Autor: Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci 

 



15 

 

Nr. 

crt. 

 

Text 

OUG nr.66/2011 

Text 

OUG nr.97/2022 
Text Senat 

Text amendamente 

propuse 

(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

urmare a luării la 

cunoștință a apariției unor 

posibile nereguli și/sau 

neemiterea actului de 

control ca urmare a 

respectivelor investigații;”. 

12.   

 

 

 

 

 

 

 

Art. 60 

 

(2) Se consideră 

circumstanță agravantă a 

abaterii menționate la alin. 

(1) lit. c) situația în care 

constatările cu implicații 

financiare sau cu posibile 

implicații financiare sunt 

incluse în: 

 

  9. La articolul I, după 

punctul 55, se introduce 

un nou punct, punctul 56, 

cu următorul cuprins: 

 

56. La articolul 60, partea 

introductivă a alineatului 

(2), se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

(2) Se consideră 

circumstanță agravantă a 

abaterii menționate la alin. 

(1) lit. c) situația în care 

constatările cu implicații 

financiare sunt incluse în: 

 

Autor: Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca urmare a modificării 

definiției de la art.2 lit.x) 

este necesară corelarea 

prevederilor actului 

normativ prin eliminarea 

sintagmei cu posibile 

implicații financiare. 

 

 

 


