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Cu adresa nr. PL.X.453 din 10 octombrie 2005, Biroul Permanent conform 

art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în 
procedură de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi al Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  instituirea unui 
mecanism de acordare a finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru 
sectorul neguvernamental care să fie situat pe baze competitive şi transparente. 

Sistemul de finanţare instituit prin prezentul act normativ are la bază 
prevederile Regulamentului financiar CE nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 248 din 16 septembrie 2002. 

Proiectul de Lege se integrează în sistemul de măsuri cuprinse în Strategia 
Naţională Anticorupţie 2005 – 2007 şi Planul de acţiune aferent, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 231/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale 
anticorupţie pe perioada 2005 – 2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea 
Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005 – 2007. 

Prezentul act normativ este structurat pe 6 capitole, prevederile sale 
completându-se cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 
privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
212/2002 cu modificările şi completările ulterioare. 

Principiile fundamentale care guvernează acordarea contractelor de 
finanţare nerambursabilă sunt libera concurenţă, transparenţa, nonprofitul, 
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neretroactivitatea, excluderea cumulului, egalitatea de tratament precum şi eficienţa 
utilizării fondurilor publice. Sfera beneficiarilor acestui tip de finanţare cuprinde 
persoanele fizice şi persoanele juridice fără scop patrimonial – asociaţii şi fundaţii 
constituite conform legii, precum şi culte religioase, recunoscute potrivit legii. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 

La lucrările comisiei au participat  23  deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 3 octombrie 

2005. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii proiectului de Lege privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, în şedinţa din data de 25 octombrie 2005, comisia propune supunerea spre 
dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu 
amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 

             Experţi parlamentari: 
             Bărdiţă Mariana 
             Popescu Luminiţa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
1.  

Art. 12. – (1) Pentru aceeaşi activitate 
nonprofit, un beneficiar nu poate contracta 
decât o singură finanţare nerambursabilă de la 
aceeaşi autoritate finanţatoare. 
 
(2) În cazul în care un beneficiar contractează, 
în cursul aceluiaşi an fiscal, mai mult de o 
finanţare nerambursabilă de la aceeaşi 
autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu 
poate depăşi jumătate din totalul fondurilor 
publice alocate programelor aprobate anual în 
bugetul autorităţii finanţatoare respective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolul 12 va avea următorul cuprins: 
„Art. 12. – (1) Pentru aceeaşi activitate 
nonprofit, un beneficiar nu poate contracta 
decât o singură finanţare nerambursabilă de la 
aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul 
unui an fiscal. 
(2) În cazul în care un beneficiar contractează, 
în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult 
de o finanţare nerambursabilă de la aceeaşi 
autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu 
poate depăşi o treime din totalul fondurilor 
publice alocate programelor aprobate anual în 
bugetul autorităţii finanţatoare respective. 
Autori: 

- deputat Nini Săpunaru – PNL 
- deputat Dan Ioan Popescu – PSD 
- deputat Aurelia Vasile – PSD 
- deputat Ion Bivolaru – PSD 
- deputat Erdei Doloczki Istvan - UDMR 

 
 
 

Reformularea propusă 
desfiinţează această contradicţie 
şi asigură posibilitatea ca mai 
mulţi beneficiari să aibă acces la 
fondurile respective. 

 4



Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
(3) În vederea participării la o procedură de 
selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte 
autorităţii finanţatoare o declaraţie pe propria 
răspundere care să dovedească încrederea în 
prevederile alin. (1) şi (2). 

(3) În vederea participării la o procedură de 
selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte 
autorităţii finanţatoare o declaraţie pe propria 
răspundere care să dovedească încrederea în 
prevederile alin. (1) şi (2) întocmită conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta 
lege.” 

2.  
Art. 14. – (1) Numărul de participanţi la 
procedura de selecţie de proiecte care au 
dreptul de a depune propunerea de proiect 
este nelimitat. 
 
 
(2) Autoritatea finanţatoare trebuie să repete 
procedura de selecţie de proiecte în cazul în 
care numărul participanţilor este mai mic 
de doi. 
 
(3) În cazul în care, în urma repetării 
procedurii, numărul participanţilor care au 
depus propunerea de proiect este mai mic de 
doi, autoritatea finanţatoare are dreptul de a 
atribui contractul de finanţare nerambursabilă 
solicitantului care a depus propunerea de 
proiect, în condiţiile legii. 

Articolul 14 va avea următorul cuprins: 
Art. 14. – (1) Numărul de participanţi la 
procedura de selecţie de proiecte nu este 
limitat.” 
Autor: 
- deputat Erdei Doloczki Istvan – UDMR 
 
(2) Autoritatea finanţatoare trebuie să repete 
procedura de selecţie de proiecte în cazul în 
care există un singur participant. 
 
 
(3) În cazul în care, în urma repetării 
procedurii, numai un participant a depus 
propunerea de proiect, autoritatea finanţatoare 
are dreptul de a atribui contractul de finanţare 
nerambursabilă acestuia, în condiţiile legii. 
Autori: 

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
- deputat Dan Ioan Popescu – PSD 
- deputat Aurelia Vasile – PSD 

Reformulare pentru o mai 
claritate a textului. 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
- deputat Ioan Bivolaru – PSD 
 

3.  
 
Art. 21. – (1) Este exclus dintr-o procedură 
pentru atribuirea contractului de finanţare 
nerambursabilă, respectiv nu este eligibil orice 
solicitant care se află în oricare dintre 
următoarele situaţii: 

Alineatul (1) al articolului 21 va avea 
următorul cuprins: 
(1) Este exclus dintr-o procedură pentru 
atribuirea contractului de finanţare 
nerambursabilă, respectiv nu este eligibil 
solicitantul care se află în oricare dintre 
următoarele situaţii: 
Autor: 
- deputat Erdei Doloczki Istvan - UDMR 

Pentru conciziunea textului. 

4. 

ANEXĂ
 

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE 
 

Reprezintă conflict de interese orice 
situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice 
moment să acţioneze în conformitate cu 
interesele autorităţii finanţatoare, precum şi 
situaţia în care executarea obiectivă şi 
imparţială a funcţiilor oricărei persoane 
implicate în implementarea proiectului este 
compromisă din motive familiale, politice, 
economice sau orice alte interese comune cu o 
altă persoană. 

Subsemnatul, ca persoană fizică sau fiind 

Anexa cuprinzând declaraţia de imparţialitate 
va avea următorul cuprins: 

ANEXĂ
 

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE 
 

Reprezintă conflict de interese orice 
situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice 
moment să acţioneze în conformitate cu 
obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi 
situaţia în care executarea obiectivă şi 
imparţială a funcţiilor oricărei persoane 
implicate în implementarea proiectului poate 
fi compromisă din motive familiale, politice, 
economice sau orice alte interese comune cu o 
altă persoană. 

Subsemnatul, ca persoană fizică sau fiind 

Pentru claritatea textului. 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
persoană cu drept de reprezentare a 
organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte 
implementarea proiectului, mă oblig să iau 
toate măsurile preventive necesare pentru a 
evita orice conflict de interese, aşa cum este 
acesta definit mai sus, şi de asemenea, mă 
oblig să informez autoritatea finanţatoare 
despre orice situaţie ce generează sau ar putea 
genera un asemenea conflict. 
 
NUME: 
FUNCŢIE: 
 
SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA: 

persoană cu drept de reprezentare a 
organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte 
implementarea proiectului, mă oblig să iau 
toate măsurile preventive necesare pentru a 
evita orice conflict de interese, aşa cum este 
acesta definit mai sus, şi de asemenea, mă 
oblig să informez autoritatea finanţatoare 
despre orice situaţie ce generează sau ar putea 
genera un asemenea conflict. 
 
NUME: 
FUNCŢIE: 
 
SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA: 
Autori: 

- deputat Lakatos Petru – UDMR 
- deputat Nini Săpunaru – PNL  
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II. Amendamente respinse 

 
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 

1.  
 
Art.16. – (1) Autoritatea finanţatoare are 
obligaţia de a face cunoscută în mod 
public intenţia de a atribui contracte de 
finanţare. Anunţul de participare se 
publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, într-un cotidian central şi 
într-unul local şi pe site-ul autorităţii 
finanţatoare. 
 
 
(2) În scopul asigurării unei transparenţe 
maxime, autoritatea finanţatoare va face 
cunoscut anunţul de participare şi prin 
alte mijloace de informare locale, 
naţionale sau internaţionale. Anunţul de 
participare trebuie să menţioneze 
numărul şi data apariţiei Monitorului 
Oficial al României, Partea a VI-a, şi nu 
va cuprinde decât informaţiile publicate 
în Monitorul Oficial al României. 

Articolele 16 şi 17 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art.16. – (1) Autoritatea finanţatoare 
are obligaţia de a face cunoscută în mod 
public intenţia de a atribui contracte de 
finanţare. Anunţul de participare se 
publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, într-un cotidian central şi 
pe site în cazul autorităţii finanţatoare de 
interes general, regional, respectiv în 
cel puţin două cotidiene locale şi pe 
site-ul autorităţii finanţatoare locale. 
(2) În scopul asigurării unei transparenţe 
maxime, autoritatea finanţatoare va face 
cunoscut anunţul de participare şi prin 
alte mijloace de informare locale, 
naţionale sau internaţionale, după caz. 
Anunţul de participare trebuie să 
menţioneze numărul şi data apariţiei 
Monitorului Oficial al României, Partea a 
VI-a,  în conformitate cu prevederile 
alineatului (1) şi nu va cuprinde decât 
informaţiile publicate în Monitorul  

Motivarea admiterii: − 
Motivarea respingerii: 
Procedura de atribuire a 
contractelor este 
reglementată şi de O.G. nr. 
60/2001 privind achiziţiile 
publice, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr. 212/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare aşa cum se 
menţionează şi în 
Expunerea de motive la 
prezentul act normativ.  

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 

  Oficial al României.” 
Autor: 
- deputat Lakatos Petru - UDMR 

  

 Art.17. – Autoritatea finanţatoare are 
obligaţia de a transmite spre publicare în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a, un anunţ de atribuire al contractului 
de finanţare nerambursabilă, nu mai 
târziu de 30 de zile de la data încheierii 
contractului. 

Art.17. – Autoritatea finanţatoare de 
interes general, regional are obligaţia 
de a transmite spre publicare în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a, un anunţ de atribuire al contractului 
de finanţare nerambursabilă, nu mai 
târziu de 30 de zile de la data încheierii 
contractului. 
Autor: 
- deputat Lakatos Petru - UDMR 

Motivarea admiterii: − 
Motivarea respingerii: 
Procedura de atribuire a 
contractelor este 
reglementată şi de O.G. nr. 
60/2001 privind achiziţiile 
publice, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr. 212/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare aşa cum se 
menţionează şi în 
Expunerea de motive la 
prezentul act normativ. 

Camera 
Deputaţilor  

2. Art. 18. – (1) La finalul exerciţiului 
bugetar, autoritatea finanţatoare are 
obligaţia întocmirii unui raport cu privire 
la contractele de finanţare 
nerambursabilă încheiate în cursul anului 
fiscal, care va cuprinde programele 
finanţate, beneficiarii şi rezultatele 
contractului. 
 
 
 

Art. 18. – (1) La finalul exerciţiului 
bugetar, autoritatea finanţatoare are 
obligaţia întocmirii unui raport cu privire 
la contractele de finanţare 
nerambursabilă încheiate în cursul anului 
fiscal, care va cuprinde programele 
finanţate, beneficiarii şi rezultatele 
contractului. 
 
Alineatul (2) al articolului 18 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

Motivarea admiterii: 
Obligarea autorităţilor 
finanţatoare de interes local 
la publicarea în Monitorul 
Oficial al României şi într-
un cotidian central, al 
anunţului de participare 
respectiv al raportului final 
cauzează cheltuieli inutile 
în cazul unor acţiuni de 
interes local. 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 

(2) Raportul va fi publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a, 
precum şi pe site-ul propriu al autorităţii 
finanţatoare. 

(2) Raportul va fi publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a, 
precum şi pe site-ul propriu al autorităţii 
finanţatoare de interes general şi 
regional. 
Autor: 
- deputat Lakatos Petru - UDMR 

Motivarea respingerii: 
Idem nr. crt. 1, pct. II al 
raportului 

3. 

ANEXĂ
 

DECLARAŢIE DE 
IMPARŢIALITATE 

 
Reprezintă conflict de interese orice 

situaţie care îl împiedică pe beneficiar în 
orice moment să acţioneze în
conformitate cu interesele autorităţii 
finanţatoare, precum şi situaţia în care 
executarea obiectivă şi imparţială a 
funcţiilor oricărei persoane implicate în 
implementarea proiectului este
compromisă din motive familiale, 
politice, economice sau orice alte 
interese comune cu o altă persoană. 

 

 

Reprezintă conflict de interese orice 
situaţie care îl împiedică pe beneficiar în 
orice moment să acţioneze în
conformitate cu interesele autorităţii 
finanţatoare, precum şi situaţia în care 
executarea obiectivă şi imparţială a 
funcţiilor oricărei persoane implicate în 
implementarea proiectului poate fi 
compromisă din motive familiale, 
politice, economice. 

Subsemnatul, ca persoană fizică sau 
fiind persoană cu drept de reprezentare a 

Anexa cuprinzând declaraţia de
imparţialitate va avea următorul conţinut: 

 Motivarea admiterii: 

ANEXĂ
 

DECLARAŢIE DE 
IMPARŢIALITATE 

 

 Persoana fizică sau 
persoana cu drept de 
reprezentare a organizaţiei 
solicitante, care a luat toate 
măsurile preventive pentru 
evitarea conflictului de 
interese, nu poate fi obligat 
la delaţiune. 

 
Subsemnatul, ca persoană fizică sau 

fiind persoană cu drept de reprezentare a 

Introducerea factorului
politic şi a sintagmei „orice 
alte interese” în stabilirea 
existenţei conflictului de 
interese deschide calea 
contestaţiilor imposibil de 
soluţionat în mod 
mulţumitor. 

 
Camera 

Deputaţilor  

Motivarea respingerii: 
Formularea iniţială este mai 
cuprinzătoare. 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 

organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte 
implementarea proiectului, mă oblig să 
iau toate măsurile preventive necesare 
pentru a evita orice conflict de interese, 
aşa cum este acesta definit mai sus, şi de 
asemenea, mă oblig să informez 
autoritatea finanţatoare despre orice 
situaţie ce generează sau ar putea 
genera un asemenea conflict. 
 
NUME: 
FUNCŢIE: 
SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA: 

organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte 
implementarea proiectului, mă oblig să 
iau toate măsurile preventive necesare 
pentru a evita orice conflict de interese, 
aşa cum este acesta definit mai sus. 
 
 
 
 
 
NUME: 
FUNCŢIE: 
SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA: 
Autor: 
- deputat Lakatos Petru - UDMR 
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