PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la
bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru
abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor
publice
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 14 din 17 iulie
2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea
de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru
abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice,
adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 472 din 30 iulie 2013, cu următoarele modificări:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. - Prezenta ordonanţă se aplică beneficiarilor de fonduri
europene, instituţii publice locale, respectiv comunele, oraşele, municipiile,
sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, asociaţiile
de dezvoltare intercomunitară înfiinţate de către acestea, instituţiile publice
din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de
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finanţare a activităţii acestora, din cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013, până la sfârşitul perioadei de implementare a Programului.”
2. Alineatul (2) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Dobânzile aferente sumelor datorate bugetului Uniunii Europene
se calculează până la data transmiterii către beneficiari a măsurilor dispuse
de către ordonatorul principal de credite, prevăzute la art. 4 alin. (3), şi se
suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, de la poziţia distinctă menţionată la
art. 2 alin. (1).”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile
art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2)
din Constituţia României, republicată.
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