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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 
Titlul  actului normativ 

Ordonanța de urgență a Guvernului pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind 
controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv 

Secţiunea a 2-a 
Motivele emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 
 Actul normativ în vigoare nu conţine prevederi referitoare la incompatibilitățile specifice aplicabile 
persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu, precum şi cu privire la  asigurarea 
independenţei decizionale a acestora în exercitarea controlului.  Aspectele menționate corespund unor 
măsuri specifice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în 
domeniul achizițiilor publice, care trebuie reglementate în vederea  consolidării controlului financiar 
preventiv propriu în procesul de verificare a proiectelor de operațiuni, în general, și a celor privind 
achizițiile publice, în special, ca parte a condiţionalităţii ex-ante privind achiziţiile publice.  

2. Schimbări preconizate 
Având în vedere Regulamentul UE nr.1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondurile 
Europene Structurale și de Investiții, conform căruia fiecare Stat Membru trebuie să garanteze existența 
condițiilor prealabile necesare pentru utilizarea eficace și eficientă a Fondurilor Europene Structurale și de 
Investiții, şi ţinând cont că, în conformitate cu: planul de acțiune pentru îndeplinirea condiționalității ex-
ante privind achizițiile publice din Acordul de parteneriat încheiat între Guvernul României și Comisia 
Europeană la 6 august 2014; Strategia națională în domeniul achizițiilor publice aprobată prin H.G. nr.  
901/2015; Memorandumul nr. 5/952/15.02.2016 privind ”Stadiul îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante 
prevăzute în Acordul de Parteneriat și măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora până în decembrie 
2016” aprobat în ședința de Guvern din data de 24 februarie 2016, Ministerul Finanțelor Publice este 
responsabil de completarea cadrului legal pentru consolidarea controlului financiar preventiv, care să 
contribuie, în mod semnificativ, la: 

 a) consolidarea integrităţii persoanelor desemnate pentru exercitarea activităţii de control financiar 
preventiv propriu la  entităţile publice, prin instituirea unor incompatibilităţi specifice; 

b) întărirea independenţei persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, 
astfel încât acestea, pentru actele întreprinse cu respectarea prevederilor legale, să nu poată fi suspendate, 
destituite sau schimbate; 
c) responsabilizarea conducătorilor entităţilor publice cu privire la respectarea prevederilor legale privind 
numirea persoanelor desemnate să  exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, în scopul 
eliminării neregulilor şi disfuncţionalităţilor în ceea ce priveşte angajarea cheltuielilor publice şi plata 
acestora. 
3. Alte informaţii  
În cazul în care România nu va îndeplini condiționalitatea ex-ante privind achizițiile publice, în 
conformitate cu art. 19 din Regulamentul UE nr. 1303/2013, Comisia Europeană poate decide suspendarea 
plăților intermediare pentru toate programele operaționale, afectând implementarea Fondurilor Europene 
Structurale și de Investiții, în valoare de aproximativ 31 miliarde euro, alocate în perioada de programare 
2014-2020.  
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Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al actului normativ 
1. Impactul macroeconomic 
Completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 va conduce la îmbunătăţirea controlului financiar 
preventiv al achiziţiilor publice, prin  angajarea și cheltuirea banilor publici cu asigurarea legalității, 
regularității, economicității, eficienței și eficacității, contribuind astfel la realizarea condiţionalităţii ex-
ante privind achiziţiile publice. 
1.1 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 
 Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
2. Impactul asupra mediului de afaceri 
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
2^1. Impactul asupra sarcinilor administrative 
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
2^2. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Impactul social 
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Impactul asupra mediului 
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
5.  Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
  Actul normativ nu se referă la acest subiect.                               

Secţiunea a 5-a 
Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1.  Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi completate, ca urmare a intrării în  vigoare a actului 

normativ: Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; 
 b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii: 
Aplicarea prezentului act normativ va necesita modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor 
publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 
desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat. 

1^1. Compabilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice 
Actul normativ sprijină legislația în domeniul achizițiilor publice 

2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 
Actul normativ nu se referă la acest subiect.  
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare     
 Actul normativ nu se referă la acest subiect.   

Hotărâri ale Curţii de Justiţie a  Uniunii Europene  
Actul normativ nu se referă la acest subiect.      

Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 
Actul normativ nu se referă la acest subiect.         
6. Alte informaţii  
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Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii  neguvernamentale, institute de cercetare 
şi alte organisme implicate  
Actul normativ nu se referă la acest subiect.           
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii este legată de  obiectul actului normativ 
Actul normativ nu se referă la acest subiect.   
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul 
de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 
Actul normativ nu se referă în mod direct la structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice 
locale.                    
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Actul normativ nu se referă la acest subiect.                       
5.  Informaţii privind avizarea de către:  
   a) Consiliul Legislativ                                               
    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
    c) Consiliul Economic şi Social 
    d) Consiliul Concurenţei 
    e) Curtea de Conturi  
4. Alte informaţii  
 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ  
Se va respecta procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii  cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 
Actul normativ nu se referă la acest subiect.  
3.  Alte informaţii   

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

2. Alte informaţii:  
 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru 
completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv. 
 

Ministrul Finanţelor Publice, 
 

Anca Dana DRAGU 
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Avizăm favorabil: 
 

Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, 

 
Vasile DÎNCU 

 
 
 

Ministrul Justiţiei, 
 

Raluca Alexandra PRUNĂ 
 
 
 

Președintele Agenției Naționale pentru  Achiziții Publice, 
 

Bogdan PUȘCAȘ 
 

 
 

  
 
 
 
                                                                        

                    
              
 
           


