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pentru anadjiacarca şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nry 119/1999 privind' contralul intemlmanagerial şi costa olul fmanciar 
prëventiv 

Camera Deputaţiior adoptă prezentul proiect de lege. 

Ark. I. — Ordonanţa Guvemului m. 119/1999  prvind controlul 
intern/managerial ş4 controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul , 
Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 1101e111br1e 2003, cu 
rnodificările şi completările ulterioare, se nlodifică şi se completează după 

cum urmează: 

to La articaiul 5, aiineatul (1) se modifică şi va avea 
ur ătorul cupr~nso 

,5(1) Conducătorii eYltltâţ110r publice, precum şi persoanele Câi'e 

gestionează fonduri publice i/sau patrirnoniu public, au obligaţia să 

realizeze a bună gestiune financiară prn asigurarea legalităţii, 

regularităţii, economicităţii, eÎICâC1tâţ11 şi eficienţei in desfăşurarea 

Âlct1vităţdi. 99

2. La - articolul 9, alineatul (6) se modiiieă şi va area 
următorul cuprinse 

„(6) Deseninarea persoanei care să exercite controlul financiar 
preventiv propriu şi încetarea ealităţii de persoană desemnată se dispune de 



către conducătorul entităţii publics, cu acordul entităţii publice superioare, 
jar în cazul entităţilor publics în care se exercită ürncţia de ordonator 
principal de credits al bugetului cue scat, al bugetului asigurărilor socials de 
stat sau al bugetului oricărui fond special, cu acordul Ministerului 
Finanţelor. Persoanele desemnate cu exercitarea activităţii de control 
financiar preventiv propriu trebuie să aibă campetenţele profesionale 
solicitate de această aetivitate. He vor respecta un cod specific de norms 
profesionale, elaborat de Ministerul Finanţelor, care va cuprinde şi 

condiţiile şi criteriile unitare pe care entităţile publics trebuie să le respects 
în cazul desemnării sau încetării calităţii de persoană desemnată pentru 
personalul care desfăşoară această activitate." 

3. La articolui 9, după alineatul (6) se ntroduc două not 
alineate, wino (6') şi (62), cu urmâţorul cuprins: 

„(61) Exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu de 
către persoane desemnate de conducătorii entităţilor publice fără acordul 
prevăzut la aim . (6), atrage răspunderea conducătorului entităţii publics 
pentru legalitatea, regularitaiea şi încadrarea în limitele creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, după caz, Stablllte potrivit legii, pentru 
operaţiuniie asupra cărora s-a acor dat viza. 

(62) Persoanele desemnate să exercite activitatea de control 
financiar preventiv propriu suet independente în luarea deciziilor cu 
privire la exercitarea vizei. Acestora nu ii se poate impune în niciun fel 
acordarea sâu refuzul vizei de central frnanciar preventiv propriu. Pentru 
actele îndeplinite, cu respectarea prevederilor legale, în exercitarea 
atribuţiilor de control fmanciar preventiv şi în limita acestora, nu se 
poate dispune încetarea calităţii de persoană desernnată pentru 
exercitarea controlului financiar preventiv." 

4. La articoIui 10, alineatul (5) se modifică şm va avea 
următorul cuprins: 

„(5) Persoanele în drept să exercite controlul financier 
preventiv propriu răspund, potrivit legii, pentru iegalitatea, regularitatea 
şi încadrarea în limitele creditelor bugetare şi/sau creditelor de 
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angaj ament aprobate, după caz, în privinţa operaţiunilor pentru care au 
acordat viza de control fnanciar preventiv propriu." 

5. J1upă  articolul 11 se introduce tin you ariicol, art. 111, cu 
următoru% cupr~ns: 

,,Ar ticolul 11' 
Incompatibi1ităţ specifice şi eonflicte de interese 

(1) Persoanele desemnate să exercite activitatea de control 
financier preventiv propriu au obligaţia să respecte regimul juridic al 
incompatibilităţilor şi al conflictelor de iriterese prevăzute pentru 
funcţionarii publici, astfel cum Bunt r eglementate acestea prin Legea 
nr. 16 1/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea dernnităţilor publics, a funcţiilor publice şi în mediul de 
â.Îâ.CeFl, prevenirea Şl sancţionarea corupţiei, Cu modificările şi 

conlpleiările ulterioare. 
(2) Persoanele desemnate să exercgte activitatea de control 

financier preventiv propriu nu pot verifica proiectele de angajamente 
legale şi ordananţări de plată privind achiziţii publice, sau parteneriate 
public-private, dace. au făcut pale din cornisia de evaluare a ofertelor 
pentru atribuirea coniractului de ac11121ţie publică, â.C111Zlţle SeCtOrlâlâ., 

concesiune de lucrări on servicii, say de parteneriat pubĺic-privat. 

(3) Persoanele desemnate să exercite aciivitatea de control 
financier preventiv propriu au obligaţia de a informa de îndată, în scris, 
pe conducătorul entităţii publics, în cazul în care se găsesc într-una din 
situaţiile prevăzute Ia aim . (1) şi (2), urnlând să se abţină de la once 
activitate legată de controlul financiar preventiv propriu, până la 
desemnarea de către conducător a unei alte persoane care să 

îndeplinească atribuţiile respective sau remedierea, în alt mod, a situaţiei 

apărute. In termer de cel rnult 3 zile lucrătoare de la data luănii la 
cunoştinţă, conducătarul este obligat să ia măsurile care se impun pentru 
exercitarea cu imparţialitate. a controlului financiar preventiv pnopniu şi 

pentru ieşirea din situaţia de. incompatibilitate şi/sau cue conflict de 
intenese a persoanelor respective. 
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(4) Persoanele care exercită activiiaiea, de control frnanciar 
preventiv propriu ră.spund disciplinar, adrninistrativ, civil on penal, 
potrivit legii, în rapori de culpa br, pentru nerespectarea prevederilor 
prezentului articol." 

6. La articolul 13, aliileatul (3) se modifică şi va eves 
următorul cuprinso , 

„(3) Persoanele în drept să exercite controlul financier 
preventiv delegat răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, regularitatea. 
i încadrarea în limitele crediteloz de angaj anlent şi/sau creditelor 

bugetare aprobate, în privinţa operaţiunilor pentru care au acordat viza." 

7e La Capitolul III, după articolul 21 se introduce un nou 
articml, art: 21', cu următorul cuprins: 

,9APtIcOlul 211

Aprobarea proiectelor de operaţiuni 

~ Ordonatorul de credite aprobă proiectele cue operaţiuni supuse 
prevederilor prezentei ordonanţe exclusiv pe baza certificărilor şi/sau 

avizelor conducătorilor compartirnentelor de specialitate, a vizei de 
control financiar preventiv propriu şi a vâzei de control financier 
preventiv delegat, dupe caz. Proiectele de operaţiuni re±'uzate lä viza de 
control financier preventiv propriu sau delegat, după caz, pot fi aprabate 
de către ordonatorul de credite în condiţiile art. 21." 

8. Articolul 22 se moclifică şi va awea urrnătorul cuprins: 

„Articolul 22 
Măsuri operative 

(1) Ministerul Finanţelor efec%ează inspecţii: 

a) când există indicii alp unor abateri de Ia legalitate sau 
regularitate în efectuarea de operaţiuni; 
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b) când este sesizai sau există indicii în legătură cu 
nerespectarea prevederilor art. 5 aim . (1); 

c) când este sesizat în iegătură cu efectuarea de operaţiuni pe 
propria răspundere a ordonatarului de credits fără viză de control 
financiar preventiv. 

(2) Inspecţiile se efeciuează de către persoane cu atribuţii de 
inspecţie econorriico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor, în 
baza unui ordin de serviciu emir de rninistrul finanţelor sau de către 

persoane delegate în acest seas de către ininistrul finanţelor. 

(3) Ordinul de serviciu prevăzut la aim . (2) va preciza, în mad 
obligatoriu, persoanele desemnate să efectueze inspecţia, obiectivele 
inspecţiei şi durata inspecţiei. 

(4) Instituţiiie publice sunt obligate să asigure accesul 
persoaneior desemnate să efectueze inspecţia ia toate documentele, 
datele şi informaţiile relevanie pentru scopul şi obiectivele inspecţiei, la 
inspectarea bunurilor ce fac obieciul operaţiunilor controlaie, precum şi 

în spaţiile uncle se găsesc asemenea bunuri. 
(5) Stabilirea atribuţiilor generate în efectuarea inspecţiiior se 

aprobă prin hotărâre a Guvemului, iar atribuţiile _ de detaliu, fluxul 
informaţionai şi metadologiâ cue lucru, prin ordin al ministrului finanţelor. 

(6) In Erma inspecţiei efectuate, persoaneie desěmnate să 

efeciueze inspecţia întocmesc a.ctele prevăzute de legisiaţia incidentă 

activităţii de inspecţie economico-finaglciară, adaptate Ia specificul 
entităţilor publics. 

(7) Impoiriva actului a.dministrativ emis ca urmare a inspecţiei 

efectuate la instituţiile publics se Coate formula plângere preaiabilă, în 
temeiul Legii C011te11C10SuIlA1 ad11î1111StTât1V Tli'. 554/2004, cu modificările 

şi cornpletările ulterioare. Plângerea prealabilă se depune la structura 
care a efectuat nspecţia. 

(8) Soluţionarea piângerii prealabile formulate împotriva 
actului administrativ se face, prime decizie moiivată, de către Ministerui 
Finanţeior, prin struciura de specialitate. Decizia de soluţionare a 
plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de 
atac. Impotriva deciziei se poate formula acţiune în instanţă, în condiţiile 
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Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
(9) Atribuţiile structurii de specialitate în soluţionarea plângerii 

prealabile formulate împotriva a.ctelor administrative ernise de organele 
de inspecţie economico-finaneiară ca urmare a inspecţiilor efectuate la 
instituţii publice se stabilesc grin hotărâre a Guvernului." 

9. La articolul 27, liters k se rnoâifică şi. va avea următorul 

cuprins: 
„k) desemnarea persoanei care să .exercite controlul financiar 

preventiv propriu şi încetarea calităţii de persoană desemnată cu 
nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (6)." 

Apt. II. — Persoanele desemnate să exercite activitatea de 
control financiar preventiv propriu, înainte de data intrării în vigoare a 
prezentei legi, intraţe în share de incompatibilitate i/sau conflict de 
interese. ca urmare a intrării în vigoare a prezentei legi, Bunt obligate să 

informeze în scris, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, pe .conducătorul entităţii publice, care este obligai să ia 
măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a controlului 
financiar preventiv propriu, în termen de cel molt 3 zile lucrătoare de la 
data luării la cunoştinţăa 

Art. III. — Contestaţiile în curs de soluţionare împotriva 
proceselor-verbale de inspecţie, se soiuţionează conform prevedrilor 
legale în vigoare la data efectuării inspecţiei. 

Ark. IV. — Ministerul Finanţelor elaborează hotărârile prevăzute 

la art. 22 alp. (5) şi (9") din Ordonanţa Guvemului nr. 119/1999, 
republicată, cu madificările şi cornpletăr4le ulteriaare, precum Ş cu 
modificările şi completările aâuse grin prezenta lege, pe care le supune 
spre a.dapta.re Guvernului în termen de 60 de pile de Ia data publicării 

prezentei legi. 
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Acest pro iect de lege a fost adopt at de Camera Deputaţilor 

în şedinţa din 14 âprilie 2021, cu respectaNea prevedeNilor apt. 76 al/n. (2) 
din Constituţia României, republicată. 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

LUDOVIC ORBAN 


