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BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, trimisa spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.363 din 20
septembrie 2016, Camera Deputaţilor fiind Camera decizionala.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativa face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

VICEPRESEDINTE,

Viorel STEFAN

Ciprian Nicolae NICA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru Buget,
Finante si Banci
Bucureşti, 17.10.2016
Nr. 4c-2/582

Comisia Juridica de
Disciplina si Imunitati
Bucureşti, 11.10.2016
Nr. 4c-11/990/2016

RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci si Comisia juridica,
de disciplina si imunitati au fost sesizate spre dezbatere pe fond, in vederea
intocmirii unui raport comun, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea
legislativa în şedinţa din data de 13 septembrie 2016.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Camera decizionala.
Propunerea legislativa supusa dezbaterii are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr.350/2005, în sensul eliminării alin.(2) al art.12
în care este prevăzut că, în cazul în care un beneficiar contractează, în cadrul
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. De asemenea, se propune ca programul anual pentru
acordarea de finanţări nerambursabile să cuprindă o sesiune de selecţie a proiectelor,
cu excepţia rectificării bugetare, situaţie în care poate organiza o nouă selecţie în
limita bugetului acordat la rectificare.
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Propunerea legislativa a fost avizata favorabil cu observatii si propuneri
de către Consiliul Legislativ, Guvernul nu sustine, iar Comisia pentru industrii si
servicii a avizat nefavorabil.
În conformitate cu prevederile art. 61 si 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finante si banci a examinat
propunerea legislativa menţionata mai sus, în şedinţa din 17 octombrie 2016, iar
Comisia juridica, de disciplina si imunitati in sedinta din 11 octombrie 2016.
La lucrarile Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat
prezenţa la dezbateri un numar de 29 deputaţi din totalul de 29 de membri, iar la
Comisia juridica, de disciplina si imunitati au fost prezenti conform listei de
prezenta.
La dezbaterea acestei propuneri legislative au fost prezenţi, în calitate de
invitaţi, Ministerul Finantelor Publice .
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii
prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supuna spre dezbatere si
adoptare plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative întrucât
conditionarea organizarii unei noi sesiuni de finantare, de rectificare bugetara,
coroborata cu timpul necesar procedurilor de evaluare si contractare, prin
modificarea Legii nr.350/2005, ar pune beneficiarii in imposibilitatea implementarii
proiectelor cu respectarea principiului anualitatii. Avand in vedere numarul mare de
proiecte depuse si a fondurilor insuficiente, DPRRP se confrunta cu imposibilitatea
finantarii tuturor proiectelor de impact prezentate Comisiilor de evaluare.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativa face
parte din categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,

VICEPRESEDINTE,

Viorel STEFAN

Ciprian Nicolae NICA

SECRETAR,

SECRETAR,

Maria Andreea Paul

Ninel PEIA

Şef serviciu,
Giorgiana Ene

Consilier parlamentar,
Radu Ciuperceanu

Consilier parlamentar Silvia Olaru
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