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CCR: Prevederi din OUG 66|2011 privind sanctionarea neregulilor la fondurile
europene, constitutionale în anumite conditii
Curtea Constitutionala a admis, miercuri, o exceptie de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile
articolului 8 alineatul (2) litera a) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora sunt constitutionale în masura în care autoritatea cu competente în domeniu suspenda
pentru beneficiarii privati plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de catre acestia.
În sedinta de miercuri, Curtea Constitutionala, în cadrul controlului legilor posterior promulgarii, cu unanimitate
de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile articolului 8 alineatul (2) litera a)
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor
aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora sunt
constitutionale în masura în care autoritatea cu competente în gestionarea fondurilor europene suspenda pentru
beneficiarii privati plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de catre acestia, aferente
contractului/deciziei/ordinului/acordului de finantare a caror aplicare a fost suspendata si pentru care a fost
formulata sesizarea.
Dispozitiile articolului 8 alineatul (2) litera a) sunt urmatoarele: "(2) În cazul în care, ca urmare a sesizarii
mentionate la alin. (1), organul de urmarire penala transmite cazul spre solutionare instantelor de judecata,
autoritatea cu competente în gestionarea fondurilor europene are obligatia luarii urmatoarelor masuri pâna la
pronuntarea deciziei definitive a instantei privind caracterul penal sau nepenal al faptei încriminate: a) pentru
beneficiarii privati suspenda aplicarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului/acordului de finantare si în mod
subsecvent suspenda plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar".
Decizia este definitiva si general obligatorie.
Argumentele retinute în motivarea solutiei pronuntate de Curtea Constitutionala vor fi prezentate în cuprinsul
deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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