
1 

 

 

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 
 Bucureşti,  05.06.2018  

Nr. 4c-2/328 
 
PLx.215/2018 

 
 
 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2018 pentru modificarea Legii 
nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de 
pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de 
repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii 
de Pretutindeni pentru această activitate, trimis cu adresa nr. PLx.215/2018 din data de 
18 aprilie 2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Marius – Constantin BUDĂI 
 
 
 

alexandra.nistor
New Stamp
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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 
 Bucureşti,  05.06.2018  

Nr. 4c-2/328 
 
PLx.215/2018 

 
RAPORT 

asupra  
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării 

finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind 
sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative 
ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute 
în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2018 
pentru modificarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor 
nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea 
activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, 
precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul 
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
ședința din 11 aprilie 2018. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ şi avizul favorabil cu amendamente al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor. 
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
îmbunătăţirea cadrului juridic în materia relaţionării cu asociaţiile românilor de 
pretutindeni, care va contribuii la reabilitarea unor imobile (şcoli, biserici, centre de 
informare, centre comunitare, muzee, obiective culturale etc), relevante pentru păstrarea 
identităţii culturale, spirituale şi lingvistice româneşti. 

Modificarea cadrului juridic în materie va genera efecte pozitive asupra 
proiectelor destinate românilor de pretutindeni, susţinute prin categorii de cheltuieli 
eligibile care pot fi finanţate din fonduri nerambursabile acordate de Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 05 iunie 2018. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 25 deputați, din 
totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi ai Ministerului 
Finanţelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006 
privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele 
sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei 
prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această 
activitate, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr.1. 

Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Marius – Constantin BUDĂI 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 
Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Expert parlamentar 
 Cristina Dicu 
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ANEXA 1 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

1.   Titlul legii: 
Lege  

privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 12/2018 

pentru modificarea Legii nr. 
321/2006 privind regimul acordării 

finanțărilor nerambursabile 
pentru programele, proiectele sau 

acțiunile privind sprijinirea 
activității românilor de 

pretutindeni și a organizațiilor 
reprezentative ale acestora, 

precum și a modului de 
repartizare și de utilizare a sumei 
prevăzute în bugetul Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni 

pentru această activitate 
 

Nemodificat  

2.   Articol unic. - Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 12 din 7 
martie 2018 pentru modificarea Legii 
nr. 321/2006 privind regimul 
acordării finanțărilor nerambursabile 
pentru programele, proiectele sau 

Nemodificat  
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Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

acțiunile privind sprijinirea activității 
românilor de pretutindeni și a 
organizațiilor reprezentative ale 
acestora, precum și a modului de 
repartizare și de utilizare a sumei 
prevăzute în bugetul Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni 
pentru această activitate, publicată în 
Monitorul Oficial al României, parte 
I, nr. 218 din 12 martie 2018, cu 
următoarele modificări și completări: 

3.  Titlul ordonanţei de urgenţă 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea Legii nr. 
321/2006 privind regimul acordării 
finanțărilor nerambursabile pentru 

programele, proiectele sau acțiunile 
privind sprijinirea activității 

românilor de pretutindeni și a 
organizațiilor reprezentative ale 
acestora, precum și a modului de 
repartizare și de utilizare a sumei 
prevăzute în bugetul Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni 

pentru această activitate 

Nemodificat Nemodificat  

4.  Articol unic. -  Legea nr. 321/2006 
privind regimul acordării 
finanțărilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau acțiunile 
privind sprijinirea activității 

1. Partea introductivă a articolului 
unic se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
Articol unic. -  Legea nr.321/2006 
privind regimul acordării finanțărilor 

1. Nemodificat  
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Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

românilor de pretutindeni și a 
organizațiilor reprezentative ale 
acestora, precum și a modului de 
repartizare și de utilizare a sumei 
prevăzute în bugetul Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni 
pentru această activitate, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.626 din 20 iulie 2006, 
cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

nerambursabile pentru programele, 
proiectele sau acțiunile privind 
sprijinirea activității românilor de 
pretutindeni și a organizațiilor 
reprezentative ale acestora, precum și 
a modului de repartizare și de 
utilizare a sumei prevăzute în bugetul 
Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni pentru această activitate, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 215 din 9 
martie 2018, se modifică și se 
completează după, cum urmează: 
 

5.   
 
 
 
 
 
 
Art. 1. - Ministerul pentru Românii 
de Pretutindeni acordă finanţări 
nerambursabile şi alte mijloace de 
sprijin financiar în limita bugetului 
aprobat şi în condiţiile prezentei 
legi, cu scopul de a susţine, în 
conformitate cu dreptul 
internaţional, protejarea şi 
promovarea identităţii culturale, 

2. La articolul unic, înaintea 
punctului 1 se introduc șapte noi 
puncte, cu urmatorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La articolul unic, înaintea 
punctului 1 se introduc 9 noi 
puncte, cu următorul cuprins: 
 
- Articolul 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
Art. 1. - Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni acordă 
finanțări nerambursabile și alte 
mijloace de sprijin material 
și/sau financiar în limita bugetului 
aprobat și în condițiile prezentei 
legi, cu scopul de a asigura 
protecția drepturilor și 
libertăților românilor din afara 

Pot exista cazuri în 
care o asociație care nu 
are în statut ca obiectiv 
protejarea și 
promovarea identității 
culturale, etnice, 
lingvistice și religioase 
a românilor de 
pretutindeni să nu fie 
eligibilă pentru a primi 
finanțare în vederea 
implementării unor 
proiecte ce vizează 
acțiuni de tipul 
organizării de sesiuni 
de informare privind 
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Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

etnice, lingvistice şi religioase a 
românilor de pretutindeni, inclusiv 
prin exercitarea dreptului la liberă 
întrunire şi asociere, accesul la 
educaţie şi mijloace de informare în 
limba română, stabilirea şi 
menţinerea, dacă acestea contribuie 
la promovarea identităţii culturale, 
etnice, lingvistice şi religioase a 
românilor din afara graniţelor, de 
contacte libere cu persoane fizice şi 
juridice din România. 
 
(Legea 321/2006) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

granițelor,  precum și de a 
susține, în conformitate cu dreptul 
internațional, protejarea și 
promovarea identității culturale, 
etnice lingvistice și religioase a  
Românilor de pretutindeni, 
inclusiv prin exercitarea dreptului 
la liberă întrunire și asociere,  
accesul la educație și mijloace de 
informare în limba română, 
stabilirea și menținerea, dacă 
acestea contribuie la promovarea 
identității culturale, etnice, 
lingvistice și religioase a 
românilor din afara granițelor, de  
contacte libere cu persoane fizice 
și juridice din România. 
  
Autor: Comisia pentru 
comunitățile de români din afara 
granițelor țării 
 

drepturile și libertățile 
cetățenilor  români în 
străinătate ori 
desfășurarea de alte 
acțiuni care urmăresc 
combaterea împotriva 
discriminărilor și 
abuzurilor la care pot fi 
supuși și oferirea de 
ajutor în acest sens 
(spre exemplu, o 
asociație cu un alt 
specific în afara 
promovării identității 
românești dorește să 
ofere ajutor femeilor 
românce din străinătate 
care sunt victime ale 
abuzurilor) 

  - La articolul 2, litera b) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 
 
b) acorduri de finanțare - instrumente 
juridice in baza cărora se realizează 
transferurile de fonduri 
nerambursabile destinate sprijinului 

- La articolul 2, literele b), c), d) 
și f) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 
b) Nemodificat 
 

 



8 

 

Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

acordat românilor de pretutindeni, 
indiferent de denumire sau formä: 
contract de finantare nerambursabilă, 
protocol de colaborare, 
memorandum de cooperare si altele 
asemenea, încheiate în condițiile 
legii, 
 

 c) program în sprijinul românilor de 
pretutindeni - setul de acţiuni şi 
proiecte destinate consolidării, 
protecţiei sau promovării identităţii 
culturale, etnice, lingvistice şi 
religioase a românilor de 
pretutindeni, inclusiv prin 
exercitarea dreptului la liberă 
întrunire şi asociere, accesul la 
educaţie şi mijloace de informare în 
limba română, stabilirea şi 
menţinerea, dacă acestea contribuie 
la promovarea identităţii culturale, 
etnice, lingvistice şi religioase a 
românilor din afara graniţelor, de 
contacte libere cu persoane fizice şi 
juridice din România; 
 
(Legea 321/2006) 
 
 

 c) program în sprijinul românilor 
de pretutindeni - setul de acțiuni și 
proiecte destinate îndeplinirii 
obiectivelor prevăzute la Art. 1. 
 
Autor: Deputat Matei-Adrian 
Dobrovie 

Repetarea obiectivelor 
pe care Ministerul 
pentru Românii de 
pretutindeni (MPRP) le 
urmărește prin 
întreprinderea de 
acțiuni și 
implementarea de 
proiecte în sprijinul 
românilor din afara 
granițelor este 
redundantă, întrucât 
acestea sunt 
menționate în articolul 
precedent. 
Din identitate de 
rațiune, sintagma 
„pentru îndeplinirea 
obiectivelor prevăzute 
la art. 1” a fost utilizată 
în cadrul aceluiași 
articol, la litera a).  
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Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

Pentru simetrie de 
formă și pentru o 
formulare mai 
simplificată, consider 
utilă eliminarea 
enumerării obiectivelor 
MPRP și trimiterea la 
articolul 1, prin 
formularea propusă. 

 d) proiect în sprijinul românilor de 
pretutindeni - setul de acţiuni 
specifice interconectate vizând 
realizarea unui obiectiv determinat 
privind sprijinirea unei comunităţi 
a românilor de pretutindeni; 
 
(Legea 321/2006) 
 
 

 d) proiect în sprijinul românilor de 
pretutindeni - setul de acțiuni 
specifice interconectate care 
vizează realizarea unui obiectiv 
determinat privind sprijinirea 
comunităților de români de 
pretutindeni 
 
Autor: Deputat Matei-Adrian 
Dobrovie 

Un proiect, în funcție 
de complexitatea sa, 
poate urmări realizarea 
unui obiectiv care să 
vină în sprijinul mai 
multor comunități de 
români, acestea sunt 
din același stat de 
reședință (spre 
exemplu, comunitățile 
de români din sudul 
Italie și cele din nordul 
Italiei), fie că sunt din 
state diferite (spre 
exemplu, un proiect 
care să fie dedicat 
românilor din 
comunitățile istorice). 
 
 

 f) grantul - finanţarea cu caracter  f) grantul - finanțarea cu caracter Exprimarea „în folosul 
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Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

nerambursabil care nu implică 
furnizarea unor servicii sau produse 
în folosul sau beneficiul direct al 
finanţatorului, în vederea utilizării 
acesteia de către o persoană juridică 
de drept public sau privat din 
România sau dintr-un stat terţ ori de 
către un organism internaţional în 
cadrul unui program, proiect sau 
acţiune în sprijinul românilor de 
pretutindeni; 
 
(Legea 321/2006) 
 

nerambursabil care nu implică 
furnizarea unor servicii sau 
produse în folosul direct al 
finanțatorului, în vederea utilizării 
acesteia de către o persoană 
juridică de drept public sau privat 
din România sau dintr-un stat terț 
ori de către un organism 
internațional în cadrul unui 
program, proiect sau acțiune în 
sprijinul românilor de 
pretutindeni. 
 
Autor: Comisia pentru 
comunitățile de români din afara 
granițelor țării 

sau beneficiul este 
pleonastică”, fapt 
pentru care propun 
eliminarea ei. 
Totodată, nu trebuie să 
existe niciun beneficiu, 
fie acesta direct sau 
indirect, pentru 
finanțator. 
Beneficiarii de granturi 
nu pot fi doar 
persoanele juridice de 
drept public sau privat 
din România sau dintr-
un stat terț ori 
organismele 
internaționale, ci 
trebuie să existe o 
corelare cu articolul 3, 
alineatul 1). 
 

 j) cheltuielile eligibile directe - 
acele costuri care pot fi direct 
atribuite proiectului, programului 
sau acţiunii; 
k) cheltuielile eligibile indirecte - 
acele costuri eligibile care nu pot fi 
identificate de către beneficiar ca 
fiind atribuite în mod direct şi 
exclusiv proiectului, precum cele 

 -  La articolul 2 literele j) și k) se 
abrogă. 
 

În vederea coroborării 
corespunzătoare cu 
forma actului juridic, 
adoptată de Senat 
(dispozițiile alin. 5 al 
art. 12 din Legea nr. 
321/2006 au fost 
abrogate în cadrul 
comisiilor 
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Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

generate de administrarea generală, 
costurile de management, cu 
personalul şi auxiliare; 
 
(Legea 321/2006) 
 
 

parlamentare de la 
Senat) 

  - La articolul 3, alineatele (1) și (2) 
se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
 
Art.3.- (1) Pot beneficia de finanțări 
nerambursabile asociațiile, 
fundațiile, unitățile de cult, alte 
categorii de organizații 
neguvernamentale ale românilor de 
pretutindeni, organizațiile 
internaționale și alte persoane fizice 
autorizate sau juridice de drept 
public sau privat din România sau 
din străinătate, în măsura în care 
finanțările nerambursabile sunt 
utilizate pentru derularea de 
programe, proiecte sau acțiuni în 
sprijinul românilor de pretutindeni. 
 

- Nemodificat 
 
 
 
(1) Nemodificat  

 

  (2) Verificarea îndeplinirii condiției 
privind personalitatea juridică a 
beneficiarilor înregistrați sau 
constituiți în străinătate sau privind 

(2) Nemodificat 
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Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

autorizarea persoanei fizice se 
realizează în baza documentelor 
justificative depuse de solicitant, în 
funcție de informațiile disponibile. 
 

  - La articolul 5, alineatele (1) și (3) 
se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
 
Art.5.- (1) În scopul asigurării 
unității planificării strategice și a 
unor politici complementare la nivel 
guvernamental privind românii de 
pretutindeni, prin strategiile 
naționale pentru românii de 
pretutindeni, adoptate pentru 
perioade de câte 4 ani, sunt stabilite 
priorități tematice multianuale pentru 
acordarea de finanțări 
nerambursabile in sprijinul românilor 
de pretutindeni. 
.......................................................... 

- Nemodificat 
 
 
 
Art.5. -  (1) Nemodificat 
 

 

  (3) Pentru implementarea strategiilor 
prevăzute la alin.(1), Ministerul 
pentru Români de Pretutindeni poate 
elabora documente de politici 
publice prin care sunt stabilite 
priorității tematice anuale pentru 
acordarea de finanțări 
nerambursabile în sprijinul românilor 

(3) Nemodificat 
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Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

de pretutindeni. 
 

  - La articolul 6, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
(2) Comisia de evaluare și comisia 
de soluționare a contestațiilor 
evaluează propunerile de programe, 
proiecte sau acțiuni în conformitate 
cu prevederile prezentei legi, cu 
principiile liberei concurențe, 
eficacității fondurilor publice, 
transparenței și tratamentului egal și 
cu prioritățile tematice, adoptate 
conform prevederilor art.5. 
 

- Nemodificat  
 
 
 
(2) Nemodificat 
 

 

  - La articolul 7 alineatul (1), după 
litera c) se introduce o nouă literă, 
lit. d), cu următorul cuprins: 
 
d) decont de cheltuieli. 
 
 

- Nemodificat  
 
 
 
d)  Nemodificat 
 

 

  - La articolul 7, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(2) Programele, proiectele și 
acțiunile proprii ale Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni care 

- Nemodificat  
 
 
(2)  Nemodificat 
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Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

fac obiectul implementării directe de 
activități în sprijinul românilor de 
pretutindeni sunt aprobate în urma 
evaluării comisiei prevăzute la art.6. 
 

  - La articolul 8, alineatul (1) și litera 
b) a alineatului (2) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
 
 
Art.8. - (1) Finanțările 
nerambursabile pot fi alocate sub 
forma unui grant, în temeiul unui 
acord de finanțare sau al unui ordin 
al ministrului, în funcție de forma 
grantului stabilită potrivit 
prevederilor alin.(2) și de categoria 
beneficiarului. 
......................................................... 

- La articolul 8, alineatul (1) și 
literele a) și b) ale alineatului (2) 
se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
 
(1) Nemodificat 
  
 
 
 

 

 a) programe, proiecte şi acţiuni în 
sprijinul românilor de pretutindeni. 
Fondurile transferate ca granturi 
acordate pentru programe, proiecte 
sau acţiuni au destinaţie precisă şi 
nu pot fi utilizate pentru alte 
scopuri; 
 
(Legea 321/2006) 
 
 

 a) finanţări nerambursabile 
pentru programe, proiecte și 
acțiuni în sprijinul românilor de 
pretutindeni. Fondurile transferate 
ca granturi acordate pentru 
programe, proiecte sau acțiuni au 
destinație precisă și nu pot fi 
utilizate pentru alte scopuri;” 
 
Autor: Deputat Constantin 
Codreanu 

Este o exprimare mai 
clară şi mai precisă. 
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Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

 
 

  b) contribuții la bugetul general al 
unor organisme de drept public sau 
de drept privat, condiționate de 
utilizarea acestora în cadrul unor 
programe, proiecte sau acțiuni în 
sprijinul românilor de pretutindeni." 

b) Nemodificat   

6.   3. La articolul unic, după punctul 
1 se introduc trei noi puncte, 
pct.11-13, cu următorul cuprins: 
 
 
„11 . La articolul 12, alineatele (5)-
(7) și (9) se abrogă. 
 

3. La articolul unic, după 
punctul 1 se introduc cinci noi 
puncte, pct. 11-15, cu următorul 
cuprins: 
 
11. Nemodificat 

 

  
 
 
(3) Justificarea sumelor alocate 
pentru implementarea directă şi 
indirectă de programe, proiecte şi 
acţiuni în sprijinul românilor de 
pretutindeni se realizează prin 
prezentarea de documente 
justificative din care să rezulte 
utilizarea sumelor conform 
destinaţiilor prevăzute în acordurile 
de finanţare sau, după caz, 
contractele de achiziţii sau donaţii. 

12.   La articolul 14, alineatul (4) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
 

12.   La articolul 14, alineatele (3) 
și (4) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 
(3) Justificarea sumelor alocate 
pentru implementarea directă și 
indirectă de programe, proiecte și 
acțiuni în sprijinul românilor de 
pretutindeni se realizează prin 
prezentarea de documente 
justificative din care să rezulte 
utilizarea sumelor conform 
destinațiilor prevăzute în 
acordurile de finanțare sau, după 

După schimbarea 
propusă de Senat, s-a 
adăugat decontul de 
cheltuieli în articolul 7, 
alineatul (1).  
Este necesară corelarea 
acestor două articole 
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Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

 
(Legea 321/2006) 
 
 
 

caz, în contractele de achiziții, 
contractele de donații sau în 
decontul de cheltuieli. 
 
Autor: Deputat Matei Adrian 
Dobrovie 
 
 

  (4) Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni administrează 
programele, proiectele sau acțiunile 
în sprijinul românilor de pretutindeni 
pentru care se acordă granturi, pe 
bază de rezultate, conform 
procedurilor principiilor de 
management bazat pe rezultate, 
aprobate prin ordin al ministrului 
pentru românii de pretutindeni. 
Justificarea sumelor alocate prin 
granturi se face de către beneficiar, 
prin documentele prevăzute în acest 
sens în acordul de finanțare sau prin 
ordin al ministrului pentru românii 
de pretutindeni. 
 

(4) Nemodificat  

  
 
 
 
Art 15 - (4) Ministerul pentru 

 13. La articolul 15 alineatul (4) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
Art 15 - (4) Ministerul pentru 

Propun această 
modificare pentru 
coroborarea cu 
celelalte dispoziții ale 
legii, noțiunile 
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Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

Românii de Pretutindeni poate 
solicita beneficiarilor contractarea 
unui audit extern, acreditat conform 
legislaţiei aplicabile, la finalul 
programului, proiectului sau 
acţiunii, pentru finanţări ce 
depăşesc 1.000.000 lei. Cheltuielile 
de audit sunt cheltuieli eligibile 
directe şi sunt prevăzute explicit în 
bugetul proiectului, programului 
sau acţiunii. În cazul în care 
beneficiarul grantului este o 
organizaţie internaţională sau o 
persoană juridică de drept public, 
auditul se poate realiza conform 
regulilor respectivului beneficiar. 
 
(Legea 321/2006) 
 
 

Românii de Pretutindeni poate 
solicita beneficiarilor contractarea 
unui audit extern, acreditat 
conform legislaţiei aplicabile, la 
finalul programului, proiectului 
sau acţiunii, pentru finanţări ce 
depăşesc 1.000.000 lei. 
Cheltuielile de audit sunt 
cheltuieli eligibile şi sunt 
prevăzute explicit în bugetul 
proiectului, programului sau 
acţiunii. În cazul în care 
beneficiarul grantului este o 
organizaţie internaţională sau o 
persoană juridică de drept public, 
auditul se poate realiza conform 
regulilor respectivului beneficiar. 
 
Autor: Deputat Ioan-Sorin Roman 
 

cheltuieli 
directe/indirecte fiind 
eliminate din cuprinsul 
actului normativ 

 Articolul 17 
Regimul acordării finanţărilor 
nerambursabile programelor, 
proiectelor sau acţiunilor pentru 
sprijinirea activităţii românilor de 
pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, stabilit 
prin prezenta lege, reprezintă o 
procedură specială care derogă de 
la cea prevăzută de Legea nr. 

13. Articolul 17 se modifică și va 
avea urrnătorul cuprins: 
 
Art.17.- Prezenta lege derogă de la 
dispozițiile Legii nr.350/2005 
privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de 
interes general, cu modificările si 
completările ulterioare, de la Legea 

Se elimină  
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Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(Legea 321/2006) 

nr.500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările și 
completările ulterioare." 

7.  1. La articolul 8 alineatul (6), 
litera e) se abrogă. 

 Nemodificat  

8.    14. La anexă, la punctul I, după 
litera aa) se introduce o noua 
literă, litera ab) cu următorul 
cuprins:  
 
ab) funcționarea organizațiilor 
româneşti din comunitățile 
istorice din afara graniţelor 
ţării și a sediilor acestora. 
 
Autor: Deputat Constantin 
Codreanu 
 
 

Este o nevoie majoră, 
în comunităţile 
istorice, de a se finanţa 
organizaţiile care 
susţin respectarea 
drepturilor populaţiei 
româneşti şi se opun 
procesului de asimilare 
forţată. Cheltuieli 
necesare pentru 
asigurarea funcționării 
organizațiilor 
româneşti din 
comunitățile istorice 
din afara graniţelor 
ţării și a sediilor 
acestora. 

  
 
 
 

 15. La anexă, la punctul II, litera 
x) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 

Pentru mai multă 
claritate cu privire la 
tipurile de cheltuieli 
eligibile, apreciem 
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Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

x) onorarii, indemnizaţii, premii, 
burse de orice fel şi alte asemenea 
cheltuieli; 
 
 
 
 

x) onorarii, indemnizaţii, premii, 
burse de orice fel, cheltuieli de 
personal şi alte asemenea 
cheltuieli; 
 
Autor: Deputat Ioan-Sorin Roman 

necesară includerea 
cheltuielilor de 
personal la acest 
capitol, motivat de 
faptul ca in alte state 
aceasta categorie 
cheltuieli deriva din 
acte, contracte, 
convenții etc 
reglementate de 
legislația proprie a 
statului respectiv, 
astfel încât beneficiarii 
să se poată raporta la 
același tip de cheltuiala 
utilizata în relațiile de 
muncă cu cea a statului 
român, nefiind necesar 
a se încheia în mod 
obligatoriu îin forma 
scrisă un contract 
individual de muncă. 

9.  2. La anexă punctul III, litera b) 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 

4. La articolul unic, punctul 2 se 
modifică si va avea urrmătorul 
cuprins: 
„2. La anexă, punctul III se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 
III. Pentru cheltuielile prevăzute la 
pct.II se vor aplica urmatoarele 

4. Nemodificat  
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Nr.  
Crt. 

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 12/2018 Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisia pentru comunităţile de 

români 

Motivarea 
amendamentului 

a) pentru cheltuielile privind 
deplasările în ţară şi în străinătate, 
referitoare la cazare, transport, 
indemnizaţii de deplasare şi altele 
asemenea ordonatorul de credite 
poate stabili prin ordin normative 
proprii, în funcţie de condiţiile 
specifice şi modul de desfăşurare a 
programelor, proiectelor sau 
acţiunilor în sprijinul românilor de 
pretutindeni, care nu pot depăşi 
drepturile stabilite pentru 
personalul instituţiilor publice, 
potrivit legislaţiei în vigoare;  
 
(Text Lege 321/2006) 
 

reguli: 
a) pentru cheltuielile privind 
deplasările în țară și în străinătate, 
referitoare la cazare, transport, 
indemnizații de deplasare și altele 
asemenea, precum și pentru onorarii, 
ordonatorul de credite poate stabili 
prin ordin normative proprii, în 
funcție de condițiile specifice și 
modul de desfășurare a programelor, 
proiectelor sau acțiunilor în sprijinul 
românilor de pretutindeni; 
 

 b) valorile maximale ale 
cheltuielilor referitoare la onorarii, 
premii, cheltuieli de tratații și 
reprezentare vor fi stabilite prin 
hotărâre a Guvernului. 

b) valorile maximale ale cheltuielilor 
referitoare la premii, cheltuieli de 
tratații și reprezentare vor fi stabilite 
prin hotărâre a Guvernului." 
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ANEXA 2 

AMENDAMENTE RESPINSE 

Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

(Legea nr.321/2006 ) Text adoptat de Senat 
Text propus de  

Comisia pentru comunităţile de 
români 

Motivarea 
amendamentului 

1.  
 
 

Articolul 1 
 
Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni acordă finanțări 
nerambursabile și alte mijloace de 
sprijin financiar în limita bugetului 
aprobat și în condițiile prezentei legi, 
cu scopul de a susține, în conformitate 
cu dreptul internațional, protejarea și 
promovarea identității culturale, etnice, 
lingvistice și religioase a românilor de 
pretutindeni, inclusiv prin exercitarea 
dreptului la liberă întrunire și asociere, 
accesul la educație și mijloace de 
informare în limba română, stabilirea și 
menținerea, dacă acestea contribuie la 
promovarea identității culturale, etnice, 
lingvistice și religioase a românilor din 
afara granițelor, de contacte libere cu 
persoane fizice și juridice din România. 

 

Articolul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 1 - Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni acordă finanțări 
nerambursabile și alte mijloace de 
sprijin material financiar în limita 
bugetului aprobat și în condițiile 
prezentei legi, cu scopul de a susține, în 
conformitate cu dreptul internațional, 
protejarea și promovarea identității 
culturale, etnice, lingvistice și 
religioase a românilor de pretutindeni, 
inclusiv prin exercitarea dreptului la 
liberă întrunire și asociere, accesul la 
educație și mijloace de informare în 
limba română, stabilirea și menținerea, 
dacă acestea contribuie la promovarea 
identității culturale, etnice culturale, 
etnice, lingvistice și religioase a 
românilor din afara granițelor, de 
contacte libere cu persoane fizice și 
juridice din România.” 
 
Autor: Deputat Constantin 
Codreanu 

 
 
 
 
Pe lângă sprijinul 
sub formă de 
finanţări 
nerambursabile este 
necesar ca acesta să 
se poată acorda şi 
sub forma 
sprijinului material 
prin diverse bunuri 
(cărţi, mobilier, 
aparatură de birou, 
etc.). 

2.   La articolul unic, înaintea punctului 
1 se introduc şapte noi puncte, cu 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

(Legea nr.321/2006 ) Text adoptat de Senat 
Text propus de  

Comisia pentru comunităţile de 
români 

Motivarea 
amendamentului 

următorul cuprins: 
La articolul 2, litera b) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
b) acorduri de finanţare - instrumente 
juridice în baza cărora se realizează 
transferurile de fonduri nerambursabile 
destinate sprijinului acordat românilor 
de pretutindeni, indiferent de 
denumire sau formă: contract de 
finanţare nerambursabilă, protocol 
de colaborare, memorandum de 
cooperare şi altele asemenea, 
încheiate în condiţiile legii; 

3.   
 
 
e) acțiune în sprijinul românilor de 
pretutindeni - activități în sprijinul 
românilor de pretutindeni, derulate pe o 
perioadă de cel mult un an; 

 

La articolul 2, litera e) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
Art. 2 - e) acțiune în sprijinul 
românilor de pretutindeni - activități în 
sprijinul românilor de pretutindeni, 
derulate pe o perioadă de cel mult un 
an, cu posibilitatea de reînnoire 
pentru cel puțin încă un an, în 
funcție de specificul activității, în 
baza unei reexaminări a cererii de 
finanțare și a celorlalte documente 
justificative, a stadiului de 
desfășurare a acțiunii și a impactului 
produs după implementare, precum 
și în limita bugetului aprobat pentru 
Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni. 

 



23 

 

Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

(Legea nr.321/2006 ) Text adoptat de Senat 
Text propus de  

Comisia pentru comunităţile de 
români 

Motivarea 
amendamentului 

 
Autor: Deputat Matei-Adrian 
Dobrovie 

4.   
 
 
 
 
g)  implementarea directă - derularea de 
către Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni, prin structurile sale 
interne și/sau subordonate, inclusiv în 
cooperare cu entități de drept public din 
România și/sau structurile lor 
subordonate, conform legislației în 
vigoare, a unor programe, proiecte sau 
acțiuni proprii în sprijinul românilor de 
pretutindeni; 

 

La articolul 2, litera g) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
“Art.2 -         
         
          g) implementarea directă - 
derularea de către Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni, prin 
structurile sale interne și/sau 
subordonate, inclusiv în cooperare cu 
entități de drept public din România 
și/sau structurile lor subordonate, 
precum şi cu entităţi de drept privat, 
conform legislației în vigoare, a unor 
programe, proiecte sau acțiuni proprii 
în sprijinul românilor de pretutindeni;” 
 
Autor: Deputat Constantin 
Codreanu 

 
 
 
 
 
Apreciem că 
Ministerul pentru 
Românii de 
Pretutindeni trebuie 
să aibă posibilitatea 
de a coopera, în 
cadrul proiectelor 
pe care le derulează 
în mod direct, şi cu 
entităţi private cum 
ar fi chiar 
organizaţii ale 
comunităţilor 
româneşti din afara 
graniţelor ţării. 

5.   
 
 
 
i) monitorizarea - o funcție continuă 
care folosește colectarea sistematică de 
date privind anumiți indicatori 

 

La articolul 2, litera i) se modifică și 
se completează și va avea următorul 
cuprins: 
 
Art.2 -i) monitorizarea - o funcție 
continuă care folosește colectarea 
sistematică de date privind anumiți 

 
 
 
 
 
Se impune ca acești 
indicatori specifici 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

(Legea nr.321/2006 ) Text adoptat de Senat 
Text propus de  

Comisia pentru comunităţile de 
români 

Motivarea 
amendamentului 

specifici, în vederea punerii la 
dispoziția proiectului sau acțiunii și a 
părților interesate de la nivelul unei 
intervenții în curs de desfășurare a 
indicatorilor care arată evoluția și 
nivelul de îndeplinire a activităților, 
precum și evoluția în utilizarea 
fondurilor alocate; 

indicatori specifici, stabiliți de 
Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni împreună cu instituțiile de 
resort din România, în vederea punerii 
la dispoziția proiectului sau acțiunii și a 
părților interesate de la nivelul unei 
intervenții în curs de desfășurare a 
indicatorilor care arată evoluția și 
nivelul de îndeplinire a activităților, 
evoluția în utilizarea fondurilor alocate, 
precum și impactul programului, 
proiectului sau acțiunii după 
implementare, atunci când specificul 
activității, modul de desfășurare și 
condițiile specifice ale programului, 
programului, proiectului sau acțiunii 
permit acest lucru. 
 
Autor: Matei-Adrian Dobrovie 

să fie clar stabiliți 
de Ministerul pentru 
Românii de 
Pretutindeni pentru 
ca  monitorizarea să 
se realizeze în mod 
corespunzător prin 
MPRP și prin 
reprezentanții 
misiunilor 
diplomatice, 
oficiilor consulare și 
institutelor culturale 
române, conform 
art. 15, alineatul 2).  
Totodată, 
monitorizarea și 
controlul trebuie să 
se facă și ulterior 
implementării 
proiectului, 
programului sau 
acțiunii, atunci când 
specificul activității 
o permite. 
 

6.  Art.3 
 

La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

(Legea nr.321/2006 ) Text adoptat de Senat 
Text propus de  

Comisia pentru comunităţile de 
români 

Motivarea 
amendamentului 

Art.3.- (1) Pot beneficia de finanţări 
nerambursabile asociaţiile, fundaţiile, 
unităţile de cult, alte categorii de 
organizaţii neguvernamentale ale 
românilor de pretutindeni, organizaţiile 
internaţionale şi alte persoane fizice 
autorizate sau juridice de drept public 
sau privat din România sau din 
străinătate, în măsura în care finanţările 
nerambursabile sunt utilizate pentru 
derularea de programe, proiecte sau 
acţiuni în sprijinul românilor de 
pretutindeni. 

 3) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) nu 
pot primi o nouă finanţare 
nerambursabilă până la executarea 
obligaţiilor restante, asumate prin 
acorduri de finanţare anterioare cu 
Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni. 

(2) Verificarea îndeplinirii condiţiei 
privind personalitatea juridică a 
beneficiarilor înregistraţi sau constituiţi 
în străinătate sau privind autorizarea 
persoanei fizice se realizează în baza 
documentelor justificative depuse de 
solicitant, în funcţie de informaţiile 
disponibile. 
 
 

La articolul 3, după aliniatul 3, se 
introduc două noi alineate, alin.(4) şi 
alin.(5) care vor avea următorul 
cuprins: 
 
“(4) Organizaţiile şi persoanele 
prevăzute la alin. 1 pot beneficia, în 
funcţie de specificul şi nevoile 
acestora, de sprijin acordat în mod 
regulat sau ocazional. 
 
 
(5) Beneficiarii sprijinului prevăzut 
prin prezenta lege trebuie să nu 
desfăşoare sau să nu fi desfăşurat 
activităţi contrare intereselor statului 
român şi/sau a românilor de 

Este necesar ca 
unele organizaţii 
româneşti, precum 
cele din 
comunităţile 
istorice, să poată fi 
finanţate regulat. 
Proiectele 
educaţionale şi cele 
media, spre 
exemplu, trebuie să 
poată avea 
continuitate 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

(Legea nr.321/2006 ) Text adoptat de Senat 
Text propus de  

Comisia pentru comunităţile de 
români 

Motivarea 
amendamentului 

pretutindeni şi să nu aibă colaborări 
sau finanţări de la entităţi asociate cu 
astfel de activităţi.” 
 
Autor: Deputat Constantin 
Codreanu 

7.  Art. 4 (1) Finanţările nerambursabile 
acordate pentru sprijinirea românilor de 
pretutindeni şi a organizaţiilor acestora 
nu pot fi utilizate pentru activităţi 
generatoare de profit.(2) Sunt exceptate 
de la prevederile alin. (1) publicaţiile, 
serviciile de programe de televiziune şi 
de radiodifuziune, precum şi serviciile 
media audiovizual la cerere, editurile, 
studiourile de producţie şi alte instituţii 
mass-media, care desfăşoară programe, 
proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea 
activităţii românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor acestora, în măsura în 
care finanţarea este utilizată doar 
pentru realizarea acestor programe, 
proiecte sau acţiuni. 
 
(2) Sunt exceptate de la prevederile 
alin. (1) publicaţiile, serviciile de 
programe de televiziune şi de 
radiodifuziune, precum şi serviciile 
media audiovizual la cerere, editurile, 
studiourile de producţie şi alte instituţii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La articolul 4, după alineatul 2, se 
introduce un nou alineat, alin.(3), 
care va avea următorul cuprins: 

 
“(3) Se pot acorda finanţări 
nerambursabile şi alte forme de sprijin 
material și altor entități juridice care au 
ca scop general obținerea unui profit, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dacă activităţile 
finanţate nu 
generează profit nu 
are importanţă ce 
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mass-media, care desfăşoară programe, 
proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea 
activităţii românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor acestora, în măsura în 
care finanţarea este utilizată doar 
pentru realizarea acestor programe, 
proiecte sau acţiuni. 

cu condiția ca activitatea concretă care 
este susținută financiar sau material să 
nu genereze profit.” 
 
Autor: Constantin Codreanu 

 

tip de entitate 
juridică derulează 
astfel de proiecte 
dacă acestea sunt 
utile şi necesare 
comunităţilor 
româneşti din afara 
graniţelor ţării 

 
8.  Art.9 

 
 
Finanţările nerambursabile destinate 
programelor, proiectelor sau acţiunilor 
selectate se aprobă pentru întreaga 
perioadă de derulare a acestora şi se 
asigură anual, potrivit acordului de 
finanţare. 

 

Articolul 9 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“Art. 9- Finanțările nerambursabile 
destinate programelor, proiectelor sau 
acțiunilor selectate se aprobă pentru 
întreaga perioadă de derulare a 
acestora, putându-se desfăşura pe 
parcursul mai multor ani 
calendaristici, și se asigură anual, 
potrivit acordului de finanțare.” 
 
Autor: Deputat Constantin 
Codreanu 
 

 
 
Trebuie să existe 
posibilitatea ca un 
proiect să se 
desfăşoare în 
funcţie de 
necesităţi, şi pe 
parcursul a doi sau 
mai multi ani. 
Chiar şi proiecte de 
scurtă durată, dacă 
este necesar, pot 
începe la sfârșitul 
unui an şi se 
finalizează la 
începutul celui 
următor, derulându-
se pe parcursul a 2 
ani calendaristici. 

9.  Art.10    
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(1) Finanțările nerambursabile se 
aprobă ținându-se seama de 
următoarele criterii generale: 
................................................................ 
 
 
e) existența unor surse de finanțare 
proprii sau atrase ale solicitantului; 
 

 
 
 
 
La articolul 10, alineatul 1, litera e) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 
“e) existența unor surse de finanțare 
proprii sau atrase ale solicitantului, 
după caz;” 

 
 

Autor: Deputat Constantin 
Codreanu 

 
 
 
 
 
Sunt numeroase 
cazuri în care nu se 
impune existenţă 
unor surse 
financiare proprii 
sau atrase, cazuri în 
care o astfel 
condiţie care poate 
constitui chiar o 
piedică importantă. 
Solicitanţii care se 
află în asemenea 
situaţii nu trebuie să 
fie dezavantajaţi din 
cauza lipsei acestor 
surse proprii sau 
atrase. 

10.  Art. 12 
 
 
 
(1) Finanțările anuale nerambursabile 
se acordă integral sau în tranșe, 
conform acordurilor de finanțare, 
încheiate în condițiile legii. 

 

La articolul 12, aliniatul 1 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
“Art, 12 - (1) Finanțările anuale 
nerambursabile se acordă integral sau 
în tranșe, conform acordurilor de 
finanțare, încheiate în condițiile legii. 

 
 
 
 
Toate finanţările, nu 
doar cele anuale, 
trebuie să poată fi 
acordate integral 
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Acestea trebuie acordate astfel încât să 
permită realizarea în cele mai bune 
condiţii a scopului urmărit fără a crea 
beneficiarilor sarcini financiare 
nejustificate.” 
 
Autor: Deputat Constantin 
Codreanu 

sau în tranşe 
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