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AVIZ 
asupra proiectului de  

Lege pentru aprobarea  Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind  
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor 

aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abatere de la conformitatea cu legislaţia din 
domeniul achiziţiilor publice pentru programul Sectorial Mediu 2007 - 2013 

PL-x nr. 323/2013 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea  Ordonanţei Guvernului nr. 
15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul 
de stat a sumelor aferente corecțiilor fnanciare aplicate pentru abateri de la conformitatea cu 
legislația din domeniul achizițiilor publice pentru programul Sectorial Mediu 2007 - 2013 -
PL-x nr. 323/2013, Camera Deputaților fiind cameră decizională. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege este motivat de 
necesitatea asigurării fluxului de numerar pentru plățile programului operațional citat, pentru care 
exista la data elaborării ordonanței o valoare toatală a facturilor neplătite către contractori în 
cuantum de 81,26 milioane lei, la care se adaugă lucrări executate de către contractori și 
recepționate de către beneficiari dar nefacturate, în valoare de 129 milioane lei, pentru același 
program. În același timp se inveterează că aplicarea corecțiilor financiare beneficiarilor care nu au 
nici o vină este de natură să pună și mai multă presiune pe sistemul de plăți, cuantumul creanțelor 
pentru nereguli constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică fiind de 290 milioane lei.  
 
 Proiectul de lege urmează aplicării corecțiilor financiare pentru achizițiile publice, pentru 
nereguli pentru care autorităților contractate nu li se poate reține o vinovăție, cât timp organele 
abilitate ale statului ANRMAP și UCVAP, după caz, au aprobat documentațiile de achiziție în 
cauză, acționând pentru aceasta din obligațiile ce le reveneau imperativ prin acte normative. 
 
      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și adoptat proiectul de lege 
(L.311/2013), în ședința din 24 septembrie 2013. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 775 din 24.07.2013, a avizat favorabil proiectul de lege, 
cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.  
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut proiectul de lege în şedinţa din  15  octombrie 2013. 
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 În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru Afaceri Europene au constatat justețea 
prevederilor proiectului și au reținut că, într-adevăr, nimeni nu poate răspunde pentru fapta altuia, 
așa cum reiese, printre altele, și din prevederile art 224, para 1) al Codului Civil, ce cunoaște 
aplicare supleativă în această situație, articol ce prevede:  "(1) Daca prin lege nu se dispune altfel, 
statul nu răspunde decât în mod subsidiar pentru obligațiile organelor, autorităților și institutiilor 
publice care sunt persoane juridice și niciuna dintre aceste persoane juridice nu răspunde 
pentru obligațiile statului" [s.n.]. 

 Din totalul de 26 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la 
dezbateri 16  deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
 
 
 
 

     Preşedinte,       Secretar, 
 

Relu FENECHIU                     Daniel Cătălin ZAMFIR  
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