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                                                  A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 15/2013 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 pentru Programul operaţional sectorial Mediu 

2007-2013 şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul 

operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operaţional 

Infrastructura mare 2014-2020 
 

 

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

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

pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi 

avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 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 pentru Programul operaţional sectorial Mediu 

2007-2013 şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul 

operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operaţional 

Infrastructura mare 2014-2020 (PLx 140/2022), transmis cu adresa nr. PL-x 140 

din 23 martie 2022, înregistrat sub nr. 4c-1/127 din  24 martie 2022.  

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

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 12/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 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 pentru Programul 

operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru proiecte preluate integral sau 

parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul 

Programului operaţional Infrastructura mare 2014-2020, cu respectarea 

anca.chiser
Conf cu Originalul



prevederilor art. 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată, în şedinţa 

din 21 martie 2022.  

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

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

    Potrivit reglementărilor art. 62, art. 54 alin. (3) și art. 1311                                  

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în 

şedinţa din 19 aprilie 2022, desfășurată atât la sediul Parlamentului pentru unii 

membri, cât și prin mijloace electronice pentru alți membri. 

                 Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013, în sensul suportării de la bugetul 

de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate cu această destinaţie, 

a corecţiilor financiare şi reducerilor procentuale stabilite pentru contractele de 

achiziţie publică finanţate din Axa prioritară 3 a POIM, precum şi modificarea 

corespunzătoare a titlului Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013. Astfel, pentru 

contractele de achiziţie publică/contractele de achiziţie sectorială, încheiate de 

beneficiarii Programului Operaţional Infrastructură mare 2014-2020, a căror 

procedură de atribuire a făcut obiectul verificării la nivel naţional, plata corecţiilor 

financiare şi a sumelor aferente reducerilor financiare va fi asigurată din bugetul de 

stat. 

  Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive precum și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu 

observaţii şi propuneri, transmis cu adresa nr. 150 din 16 februarie 2022. 
 

                 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi (2 abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor 

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

corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația 

din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 

2007-2013 şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul 

operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operaţional 

Infrastructura mare 2014-2020, în forma adoptată de Senat. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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