Modificări legislative propuse la proiectul:
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe
nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora și recuperarea creanțelor rezultate, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2021
privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și
reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru
elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în
cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

Text inițial
Art 13
(1) Contestația administrativă
se formulează în scris, în
termen de maximum 30 de
zile calendaristice de la data
comunicării titlului de creanță,
și
trebuie
să
conțină
următoarele elemente:
a) datele de identificare a
contestatarului;
b) obiectul contestației;
c) motivele de fapt și de drept;
d) dovezile pe care se
întemeiază;
e) semnătura contestatarului
sau a împuternicitului acestuia
(2) Dovada calității de
împuternicit
al
contestatarului,
persoană
fizică sau juridică, se face
potrivit legii.
(3)
Obiectul
contestației
administrative îl constituie
numai sumele și măsurile
stabilite și înscrise în procesulverbal de stabilire a creanței
bugetare care reprezintă titlu
de creanță.
(4) Termenul prevăzut la alin.
(1) este termen de decădere.
(5)
Contestația
administrativă se depune la
autoritatea publică emitentă a

Propunere amendament
Art 13
(1) Contestația administrativă
se formulează în scris, în
termen de maximum 30 de
zile calendaristice de la data
comunicării titlului de creanță,
și
trebuie
să
conțină
următoarele elemente:
a) datele de identificare a
contestatarului;
b) obiectul contestației;
c) motivele de fapt și de drept;
d) dovezile pe care se
întemeiază;
e) semnătura contestatarului
sau a împuternicitului acestuia
(2) Dovada calității de
împuternicit
al
contestatarului,
persoană
fizică sau juridică, se face
potrivit legii.
(3)
Obiectul
contestației
administrative îl constituie
numai sumele și măsurile
stabilite și înscrise în procesulverbal de stabilire a creanței
bugetare care reprezintă titlu
de creanță.
(4) Termenul prevăzut la alin.
(1) este termen de decădere.
(5) Contestația administrativă
se depune la autoritatea
publică emitentă a titlului de

Justificare
Este necesară prevenirea
blocării financiare al acelor
UAT-uri
beneficiare
ale
diferitelor
programe
de
finanțare printre care și al
fondurilor nerambursabile din
cadrul Planului Național de
Redresare
și
Reziliență,
respectiv prin suspendarea
termenelor de recuperare al
creanțelor stabilite de către
instituțiile de verificare și
control,
până
la
data
comunicării
unei
decizii
motivate
cu
privire
la
admiterea, în tot sau în parte,
a
contestației
sau
la
respingerea ei, respectiv la
până la data publicării unei
decizii judecătorești finale și
irevocabile.
Astfel UAT-rile beneficiare în
cauză pot include în bugetul
de venituri și cheltuieli anuale
sumele necesare achitării
creanțelor stabilite de către
instituțiile de control și de
verificare.
Aceste creanțe nu pot fi
previzionate, cum ar fi de
exemplu corecțiile financiare,
în cazul cărora după etapa de
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titlului de creanță care este creanță care este contestat și
contestat și nu este supusă nu este supusă taxelor de
taxelor de timbru.
timbru.
(6) Prin depunerea unei
contestații
se
suspendă
expirarea termenului de plată
stabilit în titlul de creanță
până la data comunicării unei
decizii motivate cu privire la
admiterea, în tot sau în parte,
a contestației
sau la
respingerea ei conform art.
16 alin (1).
Art 17
(1) Decizia de soluționare a
contestației este definitivă în
sistemul căilor administrative
de atac.
(2) Deciziile pronunțate în
soluționarea contestațiilor pot
fi atacate de către contestatar
la instanța judecătorească de
contencios
administrativ
competentă, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 554/
2004, cu modificările și
completările ulterioare.

Art 17
(1) Decizia de soluționare a
contestației este definitivă în
sistemul căilor administrative
de atac.
(2) Deciziile pronunțate în
soluționarea contestațiilor pot
fi atacate de către contestatar
la instanța judecătorească de
contencios
administrativ
competentă, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 554/
2004, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) Instanța de contencios
administrativ
competentă
poate suspenda achitarea
sumei contestate până la
data
publicării
deciziei
judecătorești
finale
și

evaluare al procedurilor de
achiziție publică deja pot fi
previzionate aplicarea sau nu
al unor corecții financiare
asupra
cheltuielilor
care
urmează a fi înaintate spre
rambursare.
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irevocabile.

