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ORDONANŢĂ  DE URGENŢĂ  
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/ 
managerial şi controlul financiar preventiv  
 

 
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,  

ţinând cont că, în conformitate cu prevederile Regulamentului menţionat  anterior, 
condiționalitatea ex-ante privind achizițiile publice are caracter general și se aplică tuturor 
programelor operaționale, 

luând în considerare faptul că, în cazul condiționalităților neîndeplinite, așa cum 
este cazul condiționalității privind achizițiile publice, la data transmiterii spre aprobare a  
Acordului de Parteneriat sau a programelor operaționale, reglementările europene prevăd 
ca statele membre să stabilească planuri de acțiune, instituțiile responsabile și calendarul 
de implementare a acestora, astfel încât condiționalitățile să fie îndeplinite până la data de 
31 decembrie 2016, termen impus de Regulamentul UE nr. 1303/2013,  

în acest context autorităţile române şi-au asumat includerea planului de acțiune 
pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante privind achizițiile publice, care conține măsurile 
prevăzute în Strategia națională în domeniul achizițiilor publice, aprobată prin H.G. nr. 
901/2015, și termene intermediare de realizare, plan anexat la Acordul de Parteneriat și la 
toate programele operaționale, pentru a putea îndeplini  o precondiție pentru aprobarea 
documentelor de programare de către Comisia Europeană, 

totodată, autorităţile române raportează lunar stadiul realizării condiționalităților ex-
ante către Comisia Europenă care analizează parcursul acțiunilor întreprinse în 
conformitate cu planurile de acțiune și termenele intermediare și finale asumate de 
autoritățile române pentru îndeplinirea respectivei condiționalități ex-ante, 

în condițiile în care România nu va îndeplini condiționalitatea ex-ante privind 
achizițiile publice, în conformitate cu art. 19 din Regulamentul UE nr. 1303/2013, există 
riscul suspendării 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,   

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 Ordonanței Guvernului nr. 119/1999, 
cu termen de realizare luna martie 2016, 

luând în considerare urgența implementării în termen a măsurii cu privire la întărirea 
regulilor de integritate aplicabile persoanelor desemnate să exercite controlul financiar 
preventiv, au fost formulate o serie de incompatibilități specifice prin care să se obțină 
asigurări că aceste persoane nu sunt afectate de conflicte de interese,  

ţinând cont de imperativul implementării măsurii cu privire la întărirea independenței 
persoanelor respective în exercitarea vizei de control financiar preventiv, astfel încât 
acestea, pentru actele întreprinse cu respectarea prevederilor legale să nu poată fi 
suspendate, destituite sau schimbate, 



 2

întrucât lipsa unei intervenții ferme pentru responsabilizarea conducătorilor 
entităților publice și pentru eficientizarea rolului factorilor de control financiar preventiv în 
procesul verificării preventive a  achizițiilor publice, constituie o vulnerabilitate pentru 
realizarea eficientă a achizițiilor publice, 
          în considerarea faptului că un demers legislativ ordinar nu ar putea fi finalizat până 
la termenul prevăzut în Strategia națională în domeniul achizițiilor publice, iar aspectele 
privind îndeplinirea condiționalității ex-ante privind achizițiile publice vizează un interes 
public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,  
 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,  
 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă . 
 
 
Articol unic 
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 
noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum 
urmează: 
         

1. La articolul 9, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (61) şi 
(62), cu următorul cuprins: 

"(61) Exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu de către persoane 
numite de conducătorii entităţilor publice fără  respectarea condițiilor prevăzute la alin.(6) 
atrage  răspunderea conducătorului entităţii publice pentru legalitatea, regularitatea şi 
încadrarea în limitele creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz, stabilite potrivit 
legii, pentru operaţiunile asupra cărora s-a acordat viza. 
 (62) Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv  propriu 
sunt independente în luarea deciziilor cu privire la exercitarea vizei. Acestora nu li se 
poate impune în niciun fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv 
propriu. Pentru actele întreprinse conform legii, în exercitarea atribuţiilor de control 
financiar preventiv şi în limita acestora, persoanele respective nu pot fi suspendate, 
destituite sau schimbate.” 
 
 2. După articolul 11, se introduce un nou articol, articolul 111

 ,
  cu următorul 

cuprins: 
          „ Art. 111 Incompatibilităţi specifice: 

(1) Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv 
propriu nu pot fi soţi, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv cu conducătorul 
entităţii publice la care sunt numite sau cu înlocuitorul căruia i s-au delegat atribuţiile de 
conducător. 

(2) Persoanelor desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv 
propriu le sunt interzise exercitarea activităţilor de comerţ, precum şi participarea la 
administrarea unor operatori economici. Aceste persoane nu pot exercita funcţia de expert 
judiciar sau arbitru desemnat de părţi într-un proces civil. 

(3) Calitatea de persoană desemnată cu exercitarea activităţii de control financiar 
preventiv propriu este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică decât cea în care a fost 
numită, precum şi cu orice funcţie de demnitate publică. 
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(4) Se interzice persoanelor desemnate să exercite activitatea de control financiar 
preventiv propriu să facă parte din partide politice sau să desfăşoare activităţi publice cu 
caracter politic. 

(5) Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv 
propriu nu pot verifica proiectele de angajamente legale și ordonanțările de plată privind 
achiziții publice, dacă au făcut parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică/concesiune. 

(6) Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv 
propriu are obligaţia de a informa de îndată, în scris, pe conducătorul entităţii publice, în 
cazul în care se găseşte într-una din situaţiile prevăzute la alin. (1)-(5). 

(7) Încălcarea dispoziţiilor alineatului (6) poate atrage, după caz, răspunderea 
disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.” 
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