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proiectului de lege privind aprobarea Ordonan^ei de urgenfa a Guvernului 
nr.12/2022 pentru modificarea completarea Ordonanfei Guvernului 
nr.15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru 

suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare 
aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul 

achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013 
$i pentru proiecte preluate integral sau partial din Programul operational 

sectorial Mediu 2007-2013 in cadrul Programului operational Infrastructura
mare 2014-2020
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In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i 
pia^a de capital, prin adresa L102/202Z, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea pi completarea 
Ordonanpei Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor mdsuri fiscal-bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecpiilor financiare aplicate pentru 
abaterile de la conformitatea cu legislapia din domeniul achizipiilor publice pentru Programul 
operapional sectorial Mediu 2007-2013 pi pentru proiecte preluate integral sau parpial din 
Programul operapional sectorial Mediu 2007-2013 in cadrul Programului operapional 
Infrastructura mare 2014-2020, inijiat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 5i completarea 
Ordonanpei Guvernului nr.15/2013, in sensul suportarii de la bugetul de stat, cu incadrarea 
in prevederile bugetare anuale aprobate cu aceasta destina^ie, a corecfiilor financiare §i 
reducerilor procentuale stabilite pentru contractele de achizifie publica fman^ate din Axa



prioritara 3 a POIM precum §i modificarea corespunzatoare a titlului Ordonan^ei Guvernului 
nr. 15/2013.

Astfel, pentru contractele de achizilie publica/contractele de achizi^ie sectoriala, 
incheiate de beneficiarii Programului Operational Infrastructura mare 2014-2020, a caror 
procedura de atribuire a facut obiectul verificarii la nivel national, plata corectiilor 
financiare §i a sumelor aferente reducerilor financiare va fi asigurata din bugetul de stat.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanta.
Comisia pentru ape, paduri, pescuit fond cinegetic a transmis un aviz favorabil. 
Comisia pentru mediu a transmis un aviz favorabil.

La dezbaterea proiectului de lege au participat, in conformitate cu prevederile art.63 
din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile 5i completarile ulterioare,domnul 
Lucian Heius - secretar de statin cadrul Ministerului Finantelor si domnul Cristian Roman - 
secretar de stat in cadrul Ministerului InvestiUilor §i Proiectelor Europene.

in sedinta din data de 21.03.2022, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege §i 
avizele primite si au hotarat, cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenti, sa adopte 
raport de admitere fara amendamente.

Comisia pentru buget, finante, activitate bancara §i piata de capital supune spre 
dezbatere ^i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere si proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din 
Constitufia Romaniei.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (2] din Constitufia Romaniei §i ale art. 92 din 
Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si completarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.
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