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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

 București, 06.12.2022         

Nr. 4c-2/959 

PLx.511/2022 

 

 

 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea 

de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor 

financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul 

achizițiilor publice, precum și a altor creanțe bugetare 

 

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

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2022 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente 

reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 

conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe 

bugetare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința 

din 19 septembrie 2022.  

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin. (9)  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

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

Consiliului Legislativ, Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei juridice, de diciplină 

și imunități, Comisiei pentru sănătate și familie și Comisiei pentru învățământ.   

Proiectul de Lege vizează stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea 

de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, în calitatea sa de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de 

management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, a unor sume aferente 

corecțiilor financiare  și reducerilor procentuale aplicate de autoritatea de management POR 
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pentru abateri de la conformitate cu legislația din domeniul achizițiilor publice, cât și a altor 

creanțe bugetare rezultate ca urmare a constatărilor formulate de auditorii Comisiei 

Europene. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de Lege menționat mai sus, în ședința din data 6 decembrie 2022. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci deputații şi-au înregistrat 

prezența conform listelor de prezență. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitați, din partea 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,  doamna Luiza Radu, șef 

serviciu, doamna Cristina Savu, șef serviciu AM POR și domnul Eduard Botnar, consilier.           

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații membri ai 

Comisiei, au hotărât, în ședința din data de 6 decembrie 2022, cu majoritatea voturilor 

exprimate, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2022 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a 

sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru 

abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a 

altor creanțe bugetare, cu amendamentele admise, redate în Anexa 1. Amendamentul 

respins se regăsește în Anexa 2.     

 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar, 

Valentina Rotaru 
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Anexa 1 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

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

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

1.  

 Titlul legii:  

 

LEGE 

pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 

101/2022 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal-bugetare 

pentru suportarea de la bugetul 

de stat a sumelor aferente 

reducerilor procentuale și/sau 

corecțiilor financiare aplicate 

pentru abaterile de la 

conformitatea cu legislația din 

domeniul achizițiilor publice, 

precum și a altor creanțe 

bugetare 

 

Titlul legii:  

 

Nemodificat 

 

2.  

 Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.101 din 

29 iunie 2022 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare pentru suportarea de la 

bugetul de stat a sumelor aferente 

reducerilor procentuale și/sau 

corecțiilor financiare applicate 

pentru abaterile de la conformitatea 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.101 din 

29 iunie 2022 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare pentru suportarea de la 

bugetul de stat a sumelor aferente 

reducerilor procentuale și/sau 

corecțiilor financiare applicate 

pentru abaterile de la conformitatea 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

cu legislația din domeniul 

achizițiilor publice, precum și a 

altor creanțe bugetare, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 653 din 30 iunie 2022.  

cu legislația din domeniul 

achizițiilor publice, precum și a 

altor creanțe bugetare, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 653 din 30 iunie 2022, 

cu următoarele modificări și 

completări:  

3.  

Titlul ordonanței 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 

29 iunie 2022 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de 

la bugetul de stat a sumelor aferente 

reducerilor procentuale și/sau corecțiilor 

financiare applicate pentru abaterile de la 

conformitatea cu legislația din domeniul 

achizițiilor publice, precum și a altor 

creanțe bugetare.  

 

Nemodificat 

 

4.  

Art. 1 -Prezenta ordonanţă de urgenţă se 

aplică următorilor beneficiari de fonduri 

europene, finanţaţi din Programul 

operaţional Regional 2014-2020:  

 

a) unităţi administrativ-teritoriale şi 

instituţii publice locale, astfel cum sunt 

definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 şi 56 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, inclusiv instituţii 

publice din subordinea acestora, cu 

personalitate juridică, indiferent de modul 

de finanţare al activităţii lor, care 

implementează proiecte din cadrul 

 

Nemodificat 

 

https://idrept.ro/00094597.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

Programului operaţional Regional 2014-

2020, pe întreaga perioadă de implementare 

a acestuia;  

b) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul 

Educaţiei pentru proiectele finanţate iniţial 

din fonduri externe rambursabile şi care au 

fost preluate în cadrul Programului 

operaţional Regional 2014-2020, pe 

întreaga perioadă de implementare a 

acestuia;  

c) Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă care implementează proiecte din 

cadrul Programului operaţional Regional 

2014-2020, pe întreaga perioadă de 

implementare a acestuia;  

d) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei, prin Direcţia 

generală dezvoltare regională şi 

infrastructură, ca lider de parteneriat cu 

unităţi ale administraţiei locale, care 

implementează proiecte din cadrul 

Programului operaţional Regional 2014-

2020, pe întreaga perioadă de implementare 

a acestuia;  

e) unităţi administrativ-teritoriale, 

parteneriate între unităţi administrativ-

teritoriale şi unităţi sanitare publice cu 

personalitate juridică proprie, parteneriate 

între Ministerul Sănătăţii şi unităţi 

administrativ-teritoriale, precum şi 

parteneriate între unităţi administrativ-

teritoriale, care implementează proiecte din 

cadrul Programului operaţional Regional 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

2014-2020, operaţiunea 8.1.A. Ambulatorii 

şi operaţiunea 8.2.B. Unităţi de primiri 

urgenţe, pe întreaga perioadă de 

implementare a acestuia. 

5.  

Art. 2(1)- Pentru contractele de achiziţie 

publică de lucrări, încheiate de beneficiarii 

prevăzuţi la art. 1 lit. a) în cadrul 

Programului operaţional Regional 2014-

2020, pentru care au fost stabilite corecţii 

financiare şi/sau reduceri procentuale, ca 

urmare a:  

(i) constatării existenţei în documentaţia de 

atribuire a unor cerinţe restrictive, care 

conduc la restrângerea concurenţei, prin 

includerea în documentaţia de atribuire a 

unor standarde sau specificaţii tehnice fără 

menţiunea "sau echivalent", în cazul în care 

standardele şi/sau specificaţiile tehnice au 

legătură cu obiectul contractului şi dacă 

procedura de achiziţie publică a fost lansată 

anterior datei de 26 martie 2021; sau  

 

 

 

 

 

 

 

(ii) constatării înlocuirii formulei de 

ajustare prevăzute de Instrucţiunea 

preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 

 

(1) Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

(i) nemodificat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Punctul (ii) al alineatului (1) al 

articolului 2, se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

 

(ii) constatării înlocuirii formulei de 

ajustare prevăzute de Instrucţiunea 

Articolul 12 din Legea 

98/2016 prevede că: 

” Valoarea estimată a 

achiziţiei se determină 

înainte de iniţierea 

procedurii de atribuire şi 

este valabilă la 

momentul iniţierii 

procedurii de atribuire.  

Iniţierea procedurii de 

atribuire se realizează 

prin una dintre 

următoarele modalităţi: 

a) transmiterea spre 

publicare a anunţului 

de participare;”  

În funcție de valoarea 

estimată a achiziției se 

îndeplinește și obligația 

publicării anunțului: în 

SEAP și JOUE.  

Deși Normele de aplicare 

a legii au menirea de a 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

Achiziţii Publice nr. 2/2018 privind 

ajustarea preţului contractului de achiziţie 

publică/sectorială, în contractele de lucrări 

cu alte formule prevăzute în legislaţia 

naţională, din cauza imposibilităţii aplicării 

formulei de calcul cauzate de 

nedeterminarea şi nepublicarea ponderilor 

estimate de cost din cadrul unui contract de 

achiziţie publică de lucrări pe tipuri de 

lucrări, de către Comisia Naţională de 

Strategie şi Prognoză, ca urmare a publicării 

Instrucţiunii preşedintelui Agenţiei 

Naţionale pentru Achiziţii Publice 

nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucţiunii 

preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 

Achiziţii Publice nr. 2/2018 privind 

ajustarea preţului contractului de achiziţie 

publică notarială,  

preşedintelui Agenţiei Naţionale 

pentru Achiziţii Publice 

nr. 2/2018 privind ajustarea 

preţului contractului de achiziţie 

publică/sectorială, în contractele de 

lucrări cu alte formule prevăzute în 

legislaţia naţională, din cauza 

imposibilităţii aplicării formulei de 

calcul cauzate de nedeterminarea şi 

nepublicarea ponderilor estimate de 

cost din cadrul unui contract de 

achiziţie publică de lucrări pe tipuri 

de lucrări, de către Comisia 

Naţională de Strategie şi Prognoză, 

ca urmare a publicării Instrucţiunii 

preşedintelui Agenţiei Naţionale 

pentru Achiziţii Publice 

nr. 1/2019 pentru modificarea 

Instrucţiunii preşedintelui Agenţiei 

Naţionale pentru Achiziţii Publice 

nr. 2/2018 privind ajustarea 

preţului contractului de achiziţie 

publică notarială, sau  

 

Autori:  

Bogdan-Gruia IVAN, – deputat PSD 

Radu-Marin MOISIN – deputat PNL 

Sabin Ioan SĂRMAȘ – deputat PNL 

Călin Ioan BOTA- deputat PNL 

pune în aplicare 

dispozițiile legii, practica 

arată că nu întotdeauna 

aceste norme respectă 

principiile statuate de 

articolul 13 din Legea 

24/2000, modificată și 

completată: 

” Actul normativ trebuie 

să se integreze organic în 

sistemul legislației, scop 

în care: 

a) proiectul de act 

normativ trebuie corelat 

cu prevederile actelor 

normative de nivel 

superior sau de același 

nivel, cu care se află în 

conexiune; 

b) proiectul de act 

normativ, întocmit pe 

baza unui act de nivel 

superior, nu poate depăși 

limitele competenței 

instituite prin acel act și 

nici nu poate contraveni 

principiilor și 

dispozițiilor acestuia; 

https://idrept.ro/00198828.htm
https://idrept.ro/00200673.htm
https://idrept.ro/00198828.htm
https://idrept.ro/00198828.htm
https://idrept.ro/00200673.htm
https://idrept.ro/00198828.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

c) proiectul de act 

normativ trebuie să fie 

corelat cu reglementările 

comunitare și cu tratatele 

internaționale la care 

România este parte”. 

Este și situația generată 

de articolul 17 alin. 3 din 

HG 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului 

de achiziţie 

publică/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile 

publice care prevede că:  

” În cazul în care 

autoritatea contractantă 

implementează proiecte 

finanţate din fonduri 

nerambursabile şi /sau 

având ca obiect 

cercetarea-dezvoltarea, 

prevederile prezentului 

articol se aplică prin 

raportare la durata 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

contractului de 

finanţare/proiect.”  

Ambiguu formulat și care 

”adaugă” nepermis la 

dispozițiile Legii 

98/2016.  

Toate autoritățile publice 

locale au avut probleme 

în ceea ce privește 

înțelegerea noțiunii de 

valoare estimată, ceea ce 

a generat aplicarea de 

corecții financiare sau 

reduceri procentuale. 

Considerăm că 

autoritățile publice locale 

nu trebuie sancționate 

pentru neclaritățile de 

reglementare, fapt pentru 

care se impune adoptarea 

acestui amendament. 

Precizăm că anunțul de 

participare are scopul de 

a asigura participarea cât 

mai multor operatori la 

procedura de achiziție 

publică, scop similar cu 

cerințele de calificare 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

care nu trebuie să 

restricționeze operatorii 

economici. 

 

6.  

 

 

2. La alineatul (1) al articolului 2, 

după punctul (ii) se adaugă două 

puncte noi, punctul (iii) și (iv), cu 

următorul cuprins: 

(iii) constatării nepublicării 

anunțului de participare și în 

Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene pentru procedura de 

atribuire a contractului de 

achiziție publică  a lucrărilor 

suplimentare a cărui valoare este 

sub pragul prevăzut de art. 7 

alin.1 din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, cu 

modificările și completările 

ulterioare, dar care cumulată cu 

valoarea estimată inițial pentru 

obiectivul de investiții depășește 

valoare prag prevăzută la art. 7 

alin. 1 din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările și completările 

ulterioare, 

Autori:  
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

Bogdan-Gruia IVAN, – deputat PSD 

Radu-Marin MOISIN – deputat PNL 

Sabin Ioan SĂRMAȘ – deputat PNL 

Călin Ioan BOTA- deputat PNL 

7.  

 

 

(iv) constatării nepublicării 

anunțului de participare și în 

Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene pentru procedura de 

atribuire a contractului de 

achiziție publică principal, 

aferent fiecărui contract de 

finanțare semnat, atunci când 

valoarea contractului de achiziție 

publică este sub pragul prevăzut 

de art. 7 alin.(1) din Legea nr. 

98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

Autori:  

Bogdan-Gruia IVAN, – deputat PSD 

Radu-Marin MOISIN – deputat PNL 

Sabin Ioan SĂRMAȘ – deputat PNL 

Călin Ioan BOTA- deputat PNL 

Estimarea valorii unui 

contract de achiziție 

publică se face conform 

preambulului la 

Directiva pentru fiecare 

”linie de bugetare” 

separată, asa cum este și 

un contract de finanțare 

semna; totodată, există 

definirea obiectivului de 

investiții formulată de act 

normativ la nivel 

național, respectiv HG 

907/2016, iar art. 17 din 

HG 395/2016 despre 

acest obiectiv de 

investiții vorbește 

Nu în ultimul rând, 

Hotărârea C-16/98 din 

octombrie 2000 a CJUE 

unde se vorbește în mod 

clar despre cumularea 

investițiilor doar dacă 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

există o interconexitate 

necesare și o 

interdependență absolută 

între aceste obiective de 

investiții.       

8.  

următoarele sume se suportă de la bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, în calitate de ordonator 

principal de credite cu rol de autoritate de 

management pentru Programul operaţional 

Regional 2014-2020, de la o poziţie 

distinctă din cadrul titlului 58 "Proiecte cu 

finanţare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020":  

 

 

a) creanţele bugetare care rezultă sau vor 

rezulta ca urmare a stabilirii de corecţii 

financiare, prin emiterea de titluri de 

creanţă, conform prevederilor art. 21 din 

Ordonanţa 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, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 142/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

inclusiv sumele care rezultă sau vor rezulta 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00141154.htm
https://idrept.ro/00149706.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

ca urmare a aplicării corecţiilor financiare, 

cu care sunt diminuate sumele solicitate de 

către beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. a) 

prin cereri de rambursare/plată, după data 

emiterii titlurilor de creanţă;  

b) sumele care rezultă sau vor rezulta din 

reducerile procentuale aplicate 

beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 lit. a), 

conform prevederilor art. 6 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, 

aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 142/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

c) sumele recuperate de la beneficiarii 

prevăzuţi la art. 1 lit. a), în urma stabilirii 

creanţelor bugetare ca urmare a aplicării de 

corecţii financiare, conform prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 142/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 

 

9. L

o

c

a

ț

i

a 

t

a 

(2)Pentru contractele de achiziţie publică 

încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1 

lit. b) pentru proiectele preluate în cadrul 

Programului operaţional Regional 2014-

2020, a căror procedură de atribuire s-a 

desfăşurat în conformitate cu regulile 

finanţatorului iniţial, respectiv Banca 

Mondială, Banca Europeană pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca 

Europeană de Investiţii, pentru care au fost 

 

Nemodificat 

 

https://idrept.ro/00141154.htm
https://idrept.ro/00149706.htm
https://idrept.ro/00141154.htm
https://idrept.ro/00149706.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

stabilite corecţii financiare şi/sau reduceri 

procentuale, ca urmare a constatării 

neconformităţii acestor proceduri de 

achiziţie cu dreptul european aplicabil în 

domeniul achiziţiilor publice, următoarele 

sume se suportă de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei, în calitate de 

ordonator principal de credite cu rol de 

autoritate de management pentru Programul 

operaţional Regional 2014-2020, de la o 

poziţie distinctă din cadrul titlului 58 

"Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020": 

a) creanţele bugetare care rezultă sau vor 

rezulta ca urmare a stabilirii de corecţii 

financiare, prin emiterea de titluri de 

creanţă, conform prevederilor art. 21 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 142/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

inclusiv sumele care rezultă sau vor rezulta 

ca urmare a aplicării corecţiilor financiare, 

cu care sunt diminuate sumele solicitate 

prin cereri de rambursare/plată de către 

beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. b), după 

data emiterii titlurilor de creanţă; 

b) sumele care rezultă sau vor rezulta din 

reducerile procentuale aplicate 

beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), 

conform prevederilor art. 6 din Ordonanţa 

https://idrept.ro/00141154.htm
https://idrept.ro/00149706.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, 

aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 142/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, aferente proiectelor 

care sunt finanţate din Programul 

operaţional Regional 2014-2020;  

c) sumele recuperate de la beneficiarii 

prevăzuţi la art. 1 lit. b), în urma stabilirii 

creanţelor bugetare rezultate ca urmare a 

aplicării de corecţii financiare, conform 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr. 142/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(3) Pentru contractele de achiziţie publică 

de furnizare, încheiate de beneficiarul 

prevăzut la art. 1 lit. c) în cadrul 

Programului operaţional Regional 2014-

2020, finanţate în cadrul operaţiunii 8.2.B. 

Unităţi de primiri urgenţe, pentru care au 

fost stabilite corecţii financiare şi/sau 

reduceri procentuale, ca urmare a 

constatării existenţei în documentaţia de 

atribuire a unor cerinţe restrictive, care 

conduc la restrângerea concurenţei, prin 

solicitarea unor certificări şi avize emise de 

instituţii abilitate de lege din România fără 

menţiunea "sau echivalent", următoarele 

sume se suportă de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei, în calitate de 

ordonator principal de credite cu rol de 

https://idrept.ro/00141154.htm
https://idrept.ro/00149706.htm
https://idrept.ro/00141154.htm
https://idrept.ro/00149706.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

autoritate de management pentru Programul 

operaţional Regional 2014-2020, de la o 

poziţie distinctă din cadrul titlului 58 

"Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020":  

a) creanţele bugetare care rezultă sau vor 

rezulta ca urmare a stabilirii de corecţii 

financiare, prin emiterea de titluri de 

creanţă, conform prevederilor art. 21 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 142/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

inclusiv sumele care rezultă sau vor rezulta 

ca urmare a aplicării corecţiilor financiare, 

cu care sunt diminuate sumele solicitate 

prin cereri de rambursare/plată de către 

beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. c), după 

data emiterii titlurilor de creanţă;  

b) sumele care rezultă sau vor rezulta din 

reducerile procentuale aplicate 

beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 lit. c), 

conform prevederilor art. 6 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, 

aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 142/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, aferente proiectelor 

care sunt finanţate din Programul 

operaţional Regional 2014-2020;  

c) sumele recuperate de la beneficiarii 

prevăzuţi la art. 1 lit. c), în urma stabilirii 

creanţelor bugetare rezultate ca urmare a 

https://idrept.ro/00141154.htm
https://idrept.ro/00149706.htm
https://idrept.ro/00141154.htm
https://idrept.ro/00149706.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

aplicării de corecţii financiare, conform 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr. 142/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

(4) Pentru contractele de achiziţie publică 

de furnizare de mijloace de transport, 

încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1 

lit. a) şi d) în cadrul Programului 

operaţional Regional 2014-2020, finanţate 

în cadrul axelor prioritare 3 şi 4, 

următoarele sume se suportă de la bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, în calitate de ordonator 

principal de credite cu rol de autoritate de 

management pentru Programul operaţional 

Regional 2014-2020, de la o poziţie 

distinctă din cadrul titlului 58 "Proiecte cu 

finanţare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020": 

a)creanţele bugetare care rezultă sau vor 

rezulta ca urmare a stabilirii de corecţii 

financiare, prin emiterea de titluri de 

creanţă, conform prevederilor art. 21 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 142/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

inclusiv sumele care rezultă sau vor rezulta 

ca urmare a aplicării corecţiilor financiare, 

https://idrept.ro/00141154.htm
https://idrept.ro/00149706.htm
https://idrept.ro/00141154.htm
https://idrept.ro/00149706.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

cu care sunt diminuate sumele solicitate 

prin cereri de rambursare/plată de către 

beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. d), după 

data emiterii titlurilor de creanţă; 

b) sumele care rezultă sau vor rezulta din 

reducerile procentuale aplicate 

beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 lit. d), 

conform prevederilor art. 6 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, 

aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 142/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, aferente proiectelor 

care sunt finanţate din Programul 

operaţional Regional 2014-2020; 

c) sumele recuperate de la beneficiarii 

prevăzuţi la art. 1 lit. d), în urma stabilirii 

creanţelor bugetare rezultate ca urmare a 

aplicării de corecţii financiare, conform 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr. 142/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

(5) Pentru contractele de achiziţie publică 

de furnizare de dotări pentru infrastructura 

ambulatoriilor, încheiate de beneficiarii 

prevăzuţi la art. 1 lit. e), în cadrul 

Programului operaţional Regional 2014-

2020, pentru care au fost stabilite corecţii 

financiare şi/sau reduceri procentuale, ca 

urmare a constatării existenţei în 

documentaţia de atribuire a unor cerinţe 

https://idrept.ro/00141154.htm
https://idrept.ro/00149706.htm
https://idrept.ro/00141154.htm
https://idrept.ro/00149706.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

restrictive, care conduc la restrângerea 

concurenţei, prin solicitarea unor certificări 

şi avize emise de instituţii abilitate de lege 

din România fără menţiunea "sau 

echivalent", următoarele sume se suportă de 

la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, în calitate de ordonator 

principal de credite cu rol de autoritate de 

management pentru Programul operaţional 

Regional 2014-2020, de la o poziţie 

distinctă din cadrul titlului 58 "Proiecte cu 

finanţare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020": 

a) creanţele bugetare care rezultă sau vor 

rezulta ca urmare a stabilirii de corecţii 

financiare, prin emiterea de titluri de 

creanţă, conform prevederilor art. 21 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 142/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

inclusiv sumele care rezultă sau vor rezulta 

ca urmare a aplicării corecţiilor financiare, 

cu care sunt diminuate sumele solicitate 

prin cereri de rambursare/plată de către 

beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. e), după 

data emiterii titlurilor de creanţă; 

b) sumele care rezultă sau vor rezulta din 

reducerile procentuale aplicate 

beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 lit. e) 

conform prevederilor art. 6 din Ordonanţa 

https://idrept.ro/00141154.htm
https://idrept.ro/00149706.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, 

aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 142/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, aferente proiectelor 

care sunt finanţate din Programul 

operaţional regional 2014-2020; 

c) sumele recuperate de la beneficiarii 

prevăzuţi la art. 1 lit. e) în urma stabilirii 

creanţelor bugetare rezultate din aplicarea 

de corecţii financiare, conform prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 142/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

10.  

 

 

3. La articolul 2, după alineatul 

(5), se introduce un nou alineat, 

alin. (6), cu următorul cuprins: 

(6) Pentru contractele de achiziţie 

publică, încheiate de beneficiarii 

prevăzuţi la art.1. lit. a) în cadrul 

Programului Operaţional Regional 

2014-2020, pentru care au fost 

emise sau se vor emite titluri de 

creanţă pentru nereguli constatate în 

desfăşurarea procedurilor de 

achiziţie publică, în aplicarea 

prevederilor art. 21 din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 

66/2011, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 142/2012, 

cu modificările şi completările 

În Nota de fundamentare, 

paragraful 3, se porneşte 

de la lipsa capacităţii 

financiare, riscul 

neimplementării 

proiectelor şi existenţa 

unui risc crescut de 

aplicare a altor corecţii 

financiare. 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00141154.htm
https://idrept.ro/00149706.htm
https://idrept.ro/00141154.htm
https://idrept.ro/00149706.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

ulterioare, următoarele sume se 

suportă, de la bugetul de stat prin 

bugetul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, in calitate de 

ordonator principal de credite cu rol 

de autoritate de management pentru 

Programul Operaţional regional 

2014 - 2020, de la o poziţie distinctă 

din cadrul titlului 58 „Proiecte cu 

finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) 

postaderare”: 

a) Creanţele bugetare rezultate din 

corecţiile financiare stabilite sau 

care se vor stabili în aplicarea 

prevederilor art. 21 din Ordonanţa 

de urgentă a Guvernului nr. 

66/2011, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 142/2012, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, 

b) Sumele rezultate sau care 

vor rezulta din reducerile 

procentuale aplicate ca urmare a 

stabilirii corecţiilor financiare 

conform prevederilor art. 21 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 66/2011, aprobată cu modificări 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

şi completări prin Legea nr. 

142/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, aferente 

sumelor rambursate beneficiarilor 

prevăzuţi la art. 1 după data emiterii 

titlurilor de creanţă, 

c) Sumele recuperate care la 

data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă sunt 

contestate sau în litigiu, în urma 

stabilirii corecţiilor financiare 

şi/sau a reducerilor procentuale, în 

aplicarea prevederilor Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 

66/2011, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 142/2022, 

cu modificările și completările 

ulterioare. 

Autor: Florin-Claudiu Roman, 

deputat PNL 

Simona BUCURA-OPRESCU, 

deputat PSD 

11.  

Art. 3- Proiectele finanţate din fonduri 

europene din cadrul Programului 

operaţional Regional 2014-2020, 

implementate de beneficiarii prevăzuţi la 

art. 1, pentru care nu se aplică prevederile 

art. 2 sunt:  

 

Nemodificat 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

a) proiectele pentru care se constată şi alte 

abateri de la reglementările legale aplicabile 

decât cele prevăzute la art. 2 şi pentru care 

se aplică sau se vor aplica în mod 

corespunzător prevederile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 142/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b) proiectele asupra cărora sunt formulate 

sesizări către Agenţia Naţională de 

Integritate, Departamentul de Luptă 

Antifraudă şi/sau organele de urmărire 

penală pentru suspiciune de fraudă, 

tentativă de fraudă sau conflict de interese 

până în momentul soluţionării definitive de 

către organele competente cărora le-a fost 

înaintată sesizarea sau până la soluţionarea 

definitivă a cauzei de către instanţele 

judecătoreşti, prin care se stabileşte 

inexistenţa unei fapte penale;  

c) proiectele asupra cărora au fost formulate 

sesizări către Agenţia Naţională de 

Integritate, Departamentul de Luptă 

Antifraudă şi/sau organele de urmărire 

penală pentru suspiciune de fraudă, 

tentativă de fraudă sau conflict de interese, 

pentru care instanţele judecătoreşti, prin 

hotărâri definitive, au stabilit săvârşirea 

unei fapte penale. 

https://idrept.ro/00141154.htm
https://idrept.ro/00149706.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

12.  

Art. 4.- Sumele prevăzute la art. 2 şi 6 se 

eliberează pe baza unei solicitări formulate 

de ordonatorul de credite din entitatea 

publică ce se încadrează în prevederile art. 

1. 

 

Nemodificat 

 

13.  

Art. 5. - Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 au 

obligaţia utilizării sumelor prevăzute la art. 

2 şi 6 exclusiv pentru finanţarea activităţilor 

din cadrul proiectelor finanţate din 

Programul operaţional Regional 2014-2020 

şi/sau din alte programe operaţionale şi/sau 

din alte fonduri europene. 

 

Nemodificat 

 

14.  

Art. 6 -Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 

1 lit. a), creanţele bugetare stabilite în 

aplicarea prevederilor art. 21 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, 

aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 142/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, ca urmare a 

constatării de către Comisia Europeană a 

neeligibilităţii unor cheltuieli, rezultate din 

neeligibilitatea unor activităţi din cadrul 

proiectelor finanţate din Programul 

operaţional Regional 2014-2020, inclusiv 

sumele recuperate de la beneficiari aferente 

acestor creanţe bugetare, se suportă de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, în calitate de ordonator 

principal de credite cu rol de autoritate de 

management pentru Programul operaţional 

Regional 2014-2020, de la o poziţie 

distinctă din cadrul titlului 58 "Proiecte cu 

 

Nemodificat 

 

https://idrept.ro/00141154.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

finanţare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020". 

15.  

Art. 7 -În termen de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, normele metodologice de aplicare 

a acesteia, inclusiv modelul solicitărilor şi 

documentele justificative ce însoţesc 

solicitările beneficiarilor cărora le sunt 

aplicabile, se aprobă prin ordin al 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 

administraţiei, care se publică în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 

 

Nemodificat 
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Anexa nr. 2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea respingerii 

Camera 

decizională  

1. Art. 2 

 

 

(4) Pentru contractele de achiziţie 

publică de furnizare de mijloace 

de transport, încheiate de 

beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. 

a) şi d) în cadrul Programului 

operaţional Regional 2014-2020, 

finanţate în cadrul axelor 

prioritare 3 şi 4, următoarele 

sume se suportă de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, în calitate de 

ordonator principal de credite cu 

rol de autoritate de management 

pentru Programul operaţional 

Regional 2014-2020, de la o 

poziţie distinctă din cadrul titlului 

58 "Proiecte cu finanţare din 

fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-

2020": 

 1. Alin(4) al articolului 2 se 

abrogă. 

 

Autor: Victor Ilie, deputat USR 

 

 

Prin vot. Camera 

Deputaţilor 
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a)creanţele bugetare care rezultă 

sau vor rezulta ca urmare a 

stabilirii de corecţii financiare, 

prin emiterea de titluri de creanţă, 

conform prevederilor art. 21 din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 66/2011, aprobată 

cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 142/2012, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, inclusiv sumele care 

rezultă sau vor rezulta ca urmare 

a aplicării corecţiilor financiare, 

cu care sunt diminuate sumele 

solicitate prin cereri de 

rambursare/plată de către 

beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. 

d), după data emiterii titlurilor de 

creanţă; 

b) sumele care rezultă sau vor 

rezulta din reducerile procentuale 

aplicate beneficiarilor prevăzuţi 

la art. 1 lit. d), conform 

prevederilor art. 6 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului 

nr. 66/2011, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr. 142/2012, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, aferente proiectelor 

care sunt finanţate din Programul 

operaţional Regional 2014-2020; 

c) sumele recuperate de la 

beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. 

d), în urma stabilirii creanţelor 

https://idrept.ro/00141154.htm
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bugetare rezultate ca urmare a 

aplicării de corecţii financiare, 

conform prevederilor Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 

nr. 66/2011, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr. 142/2012, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 
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