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Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36 din 5 mai 2017 pentru modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare 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, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 345 din 10 mai 2017, cu următoarele modificări și completări:
1. La articolul I punctul 3, la articolul 2, alineatele (1) - (3) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
"ART. 2
(1) Creanțele bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în urma
stabilirii corecțiilor, în aplicarea prevederilor legale, pentru neregulile constatate în desfășurarea
procedurilor de achiziție publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator
principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial
Mediu, de la o poziție distinctă din cadrul titlului 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare», în situațiile prevăzute la alin. (4).
(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, în aplicarea
prevederilor legale, pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică,
se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de
management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management
pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă prevăzută la alin. (1),
respectiv de la poziția distinctă prevăzută la alin. (1^1) în situațiile prevăzute la alin. (4).
(3) Sumele recuperate atât în cazul proiectelor finalizate care, la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe, sunt contestate sau în litigiu, precum și în cazul proiectelor aflate în
implementare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în urma stabilirii corecțiilor
financiare, în aplicarea prevederilor legale, pentru neregulile constatate în desfășurarea
procedurilor de achiziție publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator
principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial
Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la
poziția distinctă prevăzută la alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la alin. (1^1) în
situațiile prevăzute la alin. (4)."

2. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:
"3^1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
«(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică:
a) numai în cazul contractelor de achiziție publică, a căror procedură de atribuire a fost inițiată
înainte de data de 10 iunie 2011 de beneficiarii prevăzuți la art. 1, care a făcut obiectul verificării
Unității pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice/compartimentelor de verificare a
achizițiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP, și pentru care nu există un aviz
consultativ emis de acestea, în conformitate cu art. 4 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor
de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2007, cu
modificările și completările ulterioare, valabilă până la această dată;
b) numai în cazul contractelor de achiziție publică, a căror procedură de atribuire a fost inițiată în
perioada 10 iunie 2011 - 1 octombrie 2011 de beneficiarii prevăzuți la art. 1, care a făcut obiectul
verificării UCVAP/CVAP și pentru care a fost înscrisă opinia "fără observații" de către UCVAP/CVAP,
în conformitate cu art. 4 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările și completările
ulterioare;
c) în cazul contractelor de achiziție publică, încheiate de beneficiarii prevăzuți la art. 1, a căror
procedură de atribuire a fost inițiată începând cu data de 1 octombrie 2011, pentru care
documentația de atribuire a fost evaluată și aprobată de Autoritatea Națională pentru
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, în
conformitate cu atribuțiile sale prevăzute la art. 7^1 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.
525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și
Monitorizarea Achizițiilor Publice, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția
contractelor de achiziție publică la care, prin modificările aduse documentației de atribuire
intervenite după data publicării anunțului/invitației de participare în Sistemul electronic al
achizițiilor publice, au fost constatate abateri de la prevederile legislației privind achizițiile publice;
d) în cazul contractelor de achiziție publică, încheiate de beneficiarii prevăzuți la art. 1, a căror
procedură de atribuire a fost inițiată anterior datei de 1 octombrie 2011 și în cazul cărora au fost
aplicate corecții financiare potrivit prevederilor legale.»"
3. La articolul I punctul 4, la articolul 2, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul
cuprins:
"(1^1) Creanțele bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în
urma stabilirii corecțiilor, în aplicarea prevederilor legale, pentru neregulile constatate în
desfășurarea procedurilor de achiziție publică, se suportă, conform prevederilor art. 9 lit. m) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
105/2016, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator
principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional
Infrastructură mare, de la o poziție distinctă din cadrul titlului 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare», în situațiile prevăzute la alin. (4), pentru proiecte
preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007 - 2013 în cadrul
Programului operațional Infrastructură mare 2014 - 2020."
4. La articolul I punctul 5, la articolul 2^1 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea
următorul cuprins:
"b) corecțiile financiare stabilite în urma aplicării prevederilor legale sunt menținute prin hotărâri
judecătorești definitive în sarcina beneficiarilor prevăzuți la art. 1."

5. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:
"5^1. La articolul 2^1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
«(3) Beneficiarul datorează, pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite, o dobândă
calculată în conformitate cu prevederile legale.»"
6. La articolul I punctul 6, la articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
"ART. 3
(1) Creanțele bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în urma
stabilirii corecțiilor, în aplicarea prevederilor legale, pentru încălcarea dispozițiilor art. 38 din
Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind
coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de
servicii, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de
autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de
management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă prevăzută la
art. 2 alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la alin. (1^1), în situațiile prevăzute la alin.
(4) al art. 2.
(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, în aplicarea
prevederilor legale, pentru încălcarea art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și
a Consiliului din 31 martie 2004, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator
principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial
Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la
poziția distinctă prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la alin. (1^1),
în situațiile prevăzute la alin. (4) al art. 2."
7. La articolul I punctul 7, la articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul
cuprins:
"a) încetarea executării creanțelor bugetare prevăzute la art. 2 și 3 și, după caz, a accesoriilor
acestora, pentru care s-a început procedura de recuperare potrivit prevederilor legale, precum și
comunicarea acesteia către organele fiscale competente;".
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale
art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
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