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BIROULUI PERMANENT  
AL 
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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2016 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, trimis 
spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cu adresa nr. PL-x 504 din 7 
noiembrie 2016.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

 
PREŞEDINTE 

 
Eugen NICOLICEA 

 
 
 

 



2 
 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
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 RAPORT COMUN 
asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2016 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 temeiul dispoziţiilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond, în 
procedură de urgenţă,  cu proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.37/2016 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, trimis cu adresa nr. PL-x 504 din 7 noiembrie 2016. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 
condiţiile art. 115 alin. (5) teza a III –a din Constituţia României. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi 
completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  iniţiativa legislativă prin avizul nr.621 
din 29 iunie 2016. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a avizat favorabil proiectul de lege în şedinţa din 15 noiembrie 2016.  
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Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 21 februarie 2017.  

Guvernul prin adresa nr. 478/MRP/03.02.2017 precizează că se susţine 
proiectul de lege în forma adoptată de Guvern.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare actualizarea definiţiei 
autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în vederea extinderii 
aplicabilităţii prevederilor prezentei ordonanţe la toate structurile care au 
responsabilitatea gestionării şi controlului fondurilor europene, inclusiv cele nominalizate 
pentru perioada de programare 2014-2020. S-au introdus prevederi noi care să asigure 
armonizarea reglementărilor legale naţionale cu reglementările europene, în special în 
ceea ce priveşte măsurile pe care autorităţile naţionale le întreprind în vederea combaterii 
fraudelor cu fonduri europene şi protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, 
inclusiv pentru perioada de programare 2014-2020. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, membrii Comisiei juridice au 
examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 24 octombrie 2017. La şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de 
prezenţă.  

În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive şi a avizului 
Consiliului Legislativ, precum şi punctul de vedere transmis de Guvern, membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2016 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 redate în anexa la raport. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa 
din 5 decembrie 2017. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi din totalul de 25 
de membrii ai comisiei. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene. 

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.37/2016 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 şi a opiniilor exprimate, deputa�ii prezen�i la lucrări 
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au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi un raport preliminar de adoptare cu amendamentele admise prezentate în anexă. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, membrii Comisiei juridice au 
reexaminat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 18 decembrie 2017. La şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de 
prezenţă. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât să-şi însuşească raportul 
preliminar de adoptare transmis de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 
În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.37/2016 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 şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii 
au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaţilor un raport de 
adoptare cu amendamentele admise prezentate în anexa nr. 1. 

Amendamentele respinse se regăsesc în anexa nr. 2. 
 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
                   Eugen NICOLICEA 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 Costel Neculai DUNAVA 

SECRETAR, 
Marilen – Gabriel PIRTEA 

         
 

 
Consilier,                                                                                                                                                                                              Şef serviciu 
Roxana David                                                                                                                                                                                      Giorgiana Ene 

 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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ANEXA 1 

Amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  Titlul legii: 

LEGE 
privind aprobarea Ordonan�ei de 
urgen�ă a  Guvernului nr.  
37/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonan�ei de 
urgen�ă a  Guvernului nr.  
66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene 
şi/sau fondurilor publice naţionale 
aferente acestora 
 

NEMODIFICAT  

2.  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonan�a de urgen�ă a  
Guvernului nr.  37 din 28 iunie 2016 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonan�ei de urgen�ă a  
Guvernului nr.  66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau fondurilor publice 
naţionale aferente acestora, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 489 din 30 iunie 2016. 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonan�a de urgen�ă a  
Guvernului nr.  37 din 28 iunie 2016 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonan�ei de urgen�ă a  
Guvernului nr.  66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau fondurilor publice 
naţionale aferente acestora, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 489 din 30 iunie 2016 cu 
următoarea completare: 
Autor: Comisia pentru buget, finanţe 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
şi bănci 

3. Titlul ordonanţei de urgenţă: 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
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   

4. Art. I. - 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, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 142/2012, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 NEMODIFICAT   

5. 1. La articolul 2 alineatul (1), litera 
e) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 NEMODIFICAT   

 „e) autorităţi cu competenţe în 
gestionarea fondurilor europene - 
autorităţile de management în cadrul 
programelor finanţate din 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
instrumente structurale, de coeziune, 
din Fondul European pentru Pescuit, 
din fondurile europene structurale şi 
de investiţii, din Fondul european 
pentru ajutorarea persoanelor 
defavorizate, din fonduri aferente 
Instrumentului de asistenţă pentru 
preaderare, autorităţile care asigură 
gestionarea Instrumentului european 
de vecinătate şi parteneriat ENPI, 
Agenţia pentru Finanţarea 
investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie în Agricultură în cadrul 
programelor de finanţare a politicii 
agricole comune pentru perioadele 
de programare 2007-2013 şi 2014-
2020, agenţiile de implementare - 
inclusiv Ministerul Fondurilor 
Europene - în cadrul programelor 
PHARE, Ministerul Fondurilor 
Europene în cadrul Facilităţii 
Schengen, al Facilităţii de tranziţie, 
al Mecanismului financiar SEE 
2004-2009, cu excepţia proiectelor 
delegate, operatorii de program în 
cadrul Mecanismului financiar SEE 
2009-2014 şi al Mecanismului 
financiar norvegian 2009-2014, 
autorităţile naţionale responsabile de 
participarea României la alte 
programe finanţate din fonduri 
europene, structurile de control de 
prim nivel pentru programele de 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
cooperare teritorială europeană şi 
autorităţile care asigură gestionarea 
Fondului de Solidaritate al Uniunii 
Europene - FSEU;” 

6. 2. La articolul 2 alineatul (1), după 
litera y) se introduce o nouă literă, 
litera z), cu următorul cuprins: 

 NEMODIFICAT   

 „z) contract economic - 
angajamentul legal încheiat de 
beneficiar cu furnizorii de lucrări, 
bunuri sau servicii, în vederea 
realizării obiectivului proiectului 
finanţat din fonduri europene, 
încheiat cu respectarea prevederilor 
legale privind achiziţiile.” 

   

7. 3. La articolul 2, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 NEMODIFICAT   

 „(4) Termenii «autoritate de 
management», «organism 
intermediar», «operator economic», 
«operaţiune», «eligibilitate», 
«conflict de interese», «neregulă 
sistemică», «prag de materialitate a 
erorilor», «prejudiciu», «verificare 
administrativă», «proiect delegat», 
«indicii de fraudă», «raport de 
inspecţie al OLAF», «registrul 
debitorilor», «act de constatare 
primară administrativă», «structură 
de control de prim nivel pentru 
programele de cooperare teritorială 
europeană», precum şi principiile 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
liberei concurenţe, tratamentului egal 
şi nediscriminatoriu şi transparenţei 
au semnificaţia dată de 
reglementările incidente şi de 
ghidurile lor de aplicare, emise de 
Uniunea Europeană/donatorul public 
internaţional.” 

8.   La articolul I, după punctul 3 se 
introduce un nou punct, punctul 
31, cu următorul cuprins: 
„31. La articolul 8 alineatul (2) 
după litera b) se introduce o nouă 
literă, litera c), cu următorul 
cuprins: 
c) pentru beneficiarii 
schemelor/măsurilor de sprijin 
acordate din fondul european 
pentru garantare agricola �i/sau 
fondul european pentru 
agricultură �i dezvoltare rurală 
�i din fondurile publice na�ionale 
aferente acestora se va compensa 
debitul �i penalită�ile aferente 
schemei sau măsurii de finan�are 
afectate �i deblocarea 
diferen�elor de sume pentru 
celelalte scheme sau măsuri de 
finan�are neafectate.” 
 
Autor:  
Dep. Florin BUICU - PSD 

În perioada 2007-2014, cu toate că 
procedurile au prevăzut depunerea 
de către solicitan�i a unor cereri 
individuale distincte, pentru 
fiecare schemă sau măsură de 
finan�are, o dată cu investirea 
organelor competente, au fost 
suspendate la finan�are sumele în 
mod global, pentru toate schemele 
sau măsurile de finan�are �i nu 
doar pentru schema sau măsura de 
finan�are afectată. 
De asemenea, aceea�i stare de 
fapt este întâlnită �i pentru 
perioada 2014-2020, când a fost 
prevăzută utilizarea unei cereri 
unice care înglobează toate 
schemele de plată, fiind integrate 
proiecte cu intensită�i diferite ale 
ratelor de cofinan�are, ocazie cu 
care, chiar dacă a fost afectată o 
singură schemă/măsură de 
finan�are, au fost suspendate 
plă�ile pentru toate schemele de 
plată.  
În practică, această stare de fapt a 
avut consecin�e negative 
constând în aceea că, atât pentru 
perioada 2007-2014 cât �i pentru 
perioada 2014 �i în continuare 
până în anul 2020, subiec�ii de 
drept implica�i, persoane juridice 
sau fizice au intrat în incapacitate 
de plă�i, din lipsa fondurilor 
necesare continuării activită�ii. 
În condi�iile în care solu�ionarea 
în instan�ă a litigiilor poate dura 
câ�iva ani, perioada în care 
beneficiarului îi este suspendată la 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
plată întreaga valoare a ajutorului 
financiar cuprinsă în cererea unică 
de plată �i nu doar suma aferentă 
schemei afectate, se produce un 
impact economico-social negativ, 
atât la nivelul agen�ilor priva�i, 
cât �i la nivelul bugetului de stat. 
S-au întâlnit �i se întâlnesc 
situa�ii în care agen�ii priva�i, 
în urma finalizării cercetării 
judecătore�ti, au fost absolvi�i 
de răspundere penală dar au fost 
obliga�i să-�i înceteze activitatea 
din motive economice, în 
procedura falimentului, în tot acest 
timp, ca urmare a aplicării art. 8 
alin. ( 2) din OUG nr. 66/2011, 
precum �i situa�ii în care 
agen�ii economici �i-au restrâns 
activitatea tot pentru acelea�i 
motive. Impactul asupra bugetului 
de stat constă în aceea că agen�ii 
priva�i în cauză pot promova 
ac�iuni în instan�ă în 
contradictoriu cu statul român 
pentru recuperarea prejudiciilor 
materiale �i morale cauzate, 
sumele depă�ind cu mult valoarea 
sumelor suspendate la plată, 
întrucât la aceste sume au fost 
aplicate �i se aplică suplimentar 
dobânzi �i penalită�i. 
În aceste condi�ii, modificările 
legislative trebuie să acorde 
agen�ilor priva�i posibilitatea de 
a-�i continua activitatea prin 
măsuri care să nu conducă la 
efectele mai sus relevate, în sensul 
compensării sumelor aferente 
schemei/măsurii de finan�are 
suspendate, lăsând neafectate 
sumele de plată aferente celorlalte 
scheme/măsuri de finan�are.   

9. 4. La articolul 19, după alineatul 
(1) se introduc două noi alineate, 
alineatele (11) şi (12), cu următorul 
cuprins: 

 NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 „(11) Autorităţile cu competenţe în 

gestionarea fondurilor europene din 
cadrul programelor finanţate din 
instrumente structurale, de coeziune, 
Fondul European pentru Pescuit, 
fondurile europene structurale şi de 
investiţii, Fondul european pentru 
ajutorarea persoanelor defavorizate, 
Fondul European pentru Agricultură 
şi Dezvoltare Rurală, Fondul 
European pentru Garantare Agricolă, 
fonduri aferente Instrumentului de 
asistenţă pentru preaderare şi Fondul 
de Solidaritate al Uniunii Europene, 
au obligaţia de a nu include, 
temporar, în declaraţiile de 
cheltuieli, sume aferente 
proiectelor/cererilor de plată pentru 
care au aplicat prevederile art. 8 alin. 
(1) şi art. 23 sau cu privire la care au 
fost înştiinţate despre posibile fraude 
de către Comisia Europeană sau de 
către DLAF/OLAF ori alte 
organisme competente în 
investigarea acestora. 

   

 (12) În cazul programelor finanţate 
din instrumente structurale, de 
coeziune, Fondul European pentru 
Pescuit, Fondul European pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală, 
Fondul European pentru Garantare 
Agricolă şi din fonduri aferente 
Instrumentului de asistenţă pentru 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
preaderare, aferente perioadei de 
programare 2007-2013, prevederile 
alin. (11) se aplică după cum 
urmează: 

 a) pentru beneficiarii privaţi, nu se 
include temporar în declaraţiile de 
cheltuieli suma totală a cheltuielilor 
solicitate de aceştia; 

   

 b) pentru beneficiarii publici, nu se 
include temporar în declaraţiile de 
cheltuieli suma aferentă contractului 
economic posibil afectat, solicitată 
de beneficiari.” 

   

10. 5. La articolul 19, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 NEMODIFICAT   

 „(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1), 
(11) şi (12) se aplică în mod 
corespunzător şi autorităţilor de 
certificare referitor atât la declaraţiile 
de cheltuieli, cât şi la declaraţiile 
anuale ale conturilor, transmise la 
Comisia Europeană/donatorul public 
internaţional.” 

   

11. 6. La articolul 34, după alineatul 
(4) se introduce un nou alineat, 
alineatul (5), cu următorul 
cuprins: 

 NEMODIFICAT   

 „(5) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1), pentru programele de 
cooperare teritorială pentru perioada 
de programare 2007-2013 şi 2014-
2020, creanţele bugetare rezultate 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
din nereguli, inclusiv accesoriile 
datorate potrivit contractelor sau 
altor angajamente legale prin care se 
utilizează fondurile europene şi 
fondurile publice naţionale aferente 
acestora, înscrise în titlul de creanţă 
prevăzut la art. 21 alin. (20), se 
stabilesc în lei sau în moneda 
utilizată pentru efectuarea plăţilor în 
cadrul 
contractului/acordului/deciziei/ordin
ului de finanţare, cu specificarea 
echivalentului în lei, calculat pe baza 
cursului de referinţă, potrivit 
regulilor specifice programelor de 
cooperare teritorială cu privire la 
autorizarea cheltuielilor eligibile.” 

12. 7. După articolul 576 se introduce 
un nou capitol, capitolul VI1, 
cuprinzând articolele 577 şi 578, cu 
următorul cuprins: 

 NEMODIFICAT   

 „CAPITOLUL VI1 
Dispoziţii privind elaborarea 
declaraţiei finale de cheltuieli şi 
aplicaţiei de plată a soldului final a 
programelor operaţionale 
finanţate din instrumente 
structurale, de coeziune, din 
Fondul European pentru Pescuit şi 
din fonduri aferente 
Instrumentului de asistenţă pentru 
preaderare 

   

13. Art. 577. - (1) Prevederile art. 19 şi  NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
574 nu se aplică pentru declaraţia 
finală de cheltuieli şi pentru aplicaţia 
de plată a soldului final a 
programelor operaţionale finanţate 
din instrumente structurale, de 
coeziune, din Fondul European 
pentru Pescuit şi din fonduri aferente 
Instrumentului de asistenţă pentru 
preaderare. 

 (2) Autorităţile cu competenţe în 
gestionarea fondurilor europene şi 
Autoritatea de certificare din cadrul 
programelor finanţate din 
instrumente structurale, de coeziune, 
din Fondul European pentru Pescuit 
şi din fonduri aferente 
Instrumentului de asistenţă pentru 
preaderare introduc în declaraţia 
finală de cheltuieli şi în aplicaţia de 
plată a soldului final sumele pentru 
care au aplicat măsura 
neincluderii/deducerii - inclusiv cele 
pentru care s-au aplicat prevederile 
art. 19 şi 574 - şi pentru care nu se 
poate aplica o măsură cu caracter 
definitiv. 

   

14. Art. 578. - (1) Sumele rezultate din 
aplicarea măsurilor prevăzute la art. 
577 se evidenţiază separat în 
declaraţia finală de cheltuieli şi în 
aplicaţia de plată a soldului final. 

 NEMODIFICAT   

 (2) În cazul sumelor pentru care s-a 
aplicat măsura prevăzută la art. 19 

   



15 
 

Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
alin. (11) şi (12) se evidenţiază 
separat numai sumele aferente 
contractului economic în legătură cu 
care s-a impus aplicarea acestei 
măsuri, cu condiţia ca această 
detaliere să fie furnizată de către 
autorităţile cu competenţe în 
gestionarea fondurilor europene, atât 
pentru beneficiarii publici, cât şi 
pentru beneficiarii privaţi ai 
programelor operaţionale finanţate 
din instrumente structurale, de 
coeziune, din Fondul European 
pentru Pescuit şi din fonduri aferente 
Instrumentului de asistenţă pentru 
preaderare.” 

15. Art. II. - 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, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 142/2012, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu modificările 
şi completările aduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se va 
republica, după aprobarea acesteia 
prin lege, dându-se textelor o nouă 

 NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
numerotare. 

 
 

ANEXA NR. 2 
Amendamente respinse 

 
Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea admiterii/respingerii 

Camera 
decizională 

1  
____________ 

La articolul I, după punctul 3 se introduce un 
nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins: 
„31. După articolul 7 se introduce un nou 
articol, articolul 71, cu următorul cuprins: 
Art. 71. - În situaţia în care, urmare a 
verificărilor administrative şi/sau la faţa 
locului, autoritatea cu competenţe în 
gestionarea fondurilor europene identifică 
cheltuieli care i-au fost solicitate la 
rambursare/plată şi care nu respectă 
condiţiile de legalitate, regularitate şi 
conformitate stabilite prin prevederile 
legislaţiei naţionale şi comunitare, în cadrul 
proiectelor pentru care aceasta sau ministerul 
desemnat ca autoritate de management are 
calitatea de beneficiar, se adresează, pentru 
stabilirea cheltuielilor neeligibile prevăzute la 
art.6, structurii de control prevăzute la art.20 
alin (2) lit. d)” 
 
Autor: 
Comisia juridică 
 
 

1. Faţă de reglementarea în vigoare,  la 
nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene, au fost identificate situaţii în 
care autoritatea cu competenţe în 
gestionarea fondurilor europene şi 
beneficiarul finanţării nerambursabile sunt 
reprezentate de structuri funcţionale, fără 
personalitate juridică din cadrul aceleiaşi 
instituţii. 
Învederăm faptul că, în situaţia emiterii 
unui titlu de creanţă/act administrativ prin 
care se dispun corecţii financiare/reduceri 
procentuale, după parcurgerea procedurii 
administrative de contestare a acestuia, 
finalizată cu emiterea unei decizii de 
respingere în tot sau în parte a contestaţiei, 
beneficiarul finanţării nerambursabile se 
află în imposibilitatea atacării titlului de 
creanţă/ actului administrativ prin care se 
dispun reduceri procentuale şi a deciziei 
administrative în faţa instanţelor 
judecătoreşti, având în vedere următoarele: 
- există riscul invocării excepţiei 
lipsei capacităţii procesuale de folosinţă 

Camera 
Deputa�ilor 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea admiterii/respingerii 

Camera 
decizională 

pentru structurile funcţionale, fără 
personalitate juridică din cadrul 
MDRAPFE care au calitatea de reclamant 
respectiv pârât; 
- există riscul invocării, din oficiu de 
către instanţa de judecată, a excepţiei 
inadmisibilităţii cererii de chemare în 
judecată, având în vedere că aceiaşi 
persoană juridică, în speţă MDRAPFE, are 
dublă calitate procesuală, respectiv 
reclamant şi pârât, în acelaşi litigiu; 
- structura juridică din cadrul MDRAPFE 
se găseşte în stare de conflict de interese, 
având în vedere că va fi pusă în situaţia 
întocmirii atât a cererii de chemare în 
judecată cât şi a întâmpinării, cele două 
poziţii procesuale fiind în antiteză; 
- este de notorietate contradictorialitatea 
intereselor procesuale dintre reclamant şi 
pârât, fiecare având deschisă calea 
cercetării judecătoreşti pentru apărarea 
drepturilor sale, însă în situaţia în care 
aceştia sunt doar structuri funcţionale ale 
aceleiaşi persoane juridice, principiul 
contradictorialităţii este pus sub semnul 
întrebării, situaţie în care se poate naşte 
suspiciunea că acţiunea în justiţie a avut 
doar un caracter formal; 
- prin respingerea unei cereri de chemare 
în judecată pe cale de excepţie, ca 
inadmisibilă, pentru motivele arătate mai 
sus, este îngrădit principiul accesului liber 
la justiţie, consacrat de dispoziţiile art.21 
din Constituţia României coroborate cu 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea admiterii/respingerii 

Camera 
decizională 

cele ale art.6 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului. 
2. Prin vot la propunerea Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene. 
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