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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege privind 

regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, transmis cu adresa nr. P.L.x. 575 din 22 

octombrie 2018, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/485 din 23 octombrie 2018. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.553/11.06.2018, avizează favorabil 

proiectul de lege cu observații și propuneri. 

  Curtea de Conturi a României, prin actul nr.12713/MB/22.12.2017, 

avizează favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din 17 octombrie 2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea regimului 

finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit 

de interes general, urmând a fi abrogată actuala reglementare în materie, 

reprezentată de Legea nr.350/2005. Astfel, proiectul de lege are ca scop stabilirea 

principiilor, cadrului general și a procedurii pentru acordarea finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice, precum și căile de atac împotriva actelor sau 

deciziilor autorităților finanțatoare care aplică procedura pentru acordarea 

 

simona.tarzioru
comisii



finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit 

de interes general. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 30 

octombrie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
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Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 


