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COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE 

DE ROMÂNI DIN AFARA 
GRANIŢELOR ŢĂRII 

 
   Bucureşti, 17 octombrie 2017 

                                                                           Nr.4c-18/558 

 
 

AVIZ 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 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 utilizare a sumei 
prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această 

activitate 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, 
spre dezbatere în avizare, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 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 
utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 
pentru această activitate, trimis prin adresa PLx 331/2017 din 10 octombrie 2017, 
înregistrat cu numărul 4c-18/558 din 11 octombrie 2017. 

 
    Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 
din 4 octombrie 2017. 

 
Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată,  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării a dezbătut Proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din 17 octombrie 
2017. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 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 prevăzută în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această 
activitate, cu modificările ulterioare. 

 
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 

precum şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin 
adresa cu nr.575/19.07.2017. 
 
           În urma examinării Proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 
lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, cu amendamente 
admise prezentate în Anexă 1 şi amendamente respinse, prezentate în Anexa 2. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Constantin CODREANU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Alesandru Mona-Valentina 
expert parlamentar

SECRETAR, 

Nicolae Daniel POPESCU 
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Anexă 1  
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr 
crt Proiect de lege 

 
Amendamente 

 

Lege pentru modificarea şi completarea 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 utilizare a sumei prevăzute în 
bugetul Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate 

Nemodificat 

1 

......................... 

1.  Articolul 1 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

.............................. 
 
2. După articolul 1 se introduce un nou articol, art.l1 , 
cu următorul cuprins: 
 

„Art.l1.- în înţelesul prezentei legi, expresiile şi termenii 

de mai jos au următoarele semnificaţii: 

 

................................. 

            b) acorduri de finanţare - instrumente juridice în baza

cărora se realizează transferurile de fonduri nerambursabile

destinate sprijinului acordat românilor de pretutindeni, cu

respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul

ajutorului de stat, indiferent de domeniu sau formă: contract de

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) acorduri de finanţare - instrumente juridice în baza cărora se 

realizează transferurile de fonduri nerambursabile destinate 

sprijinului acordat românilor de pretutindeni, cu respectarea 

legislaţiei naţionale şi comunitare, indiferent de domeniu sau 

formă: contract de finanţare nerambursabilă, protocol de  
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Nr 
crt Proiect de lege 

 
Amendamente 

 de finanţare  nerambursabilă, protocol de colaborare, 

memorandum de cooperare, încheiate în condiţiile legii. 

colaborare, memorandum de cooperare, încheiate în condiţiile 

legii. 

 
Autor: Sebastian Valentin Radu 

 
2 

      …………………… 

      f) grantul - finanţarea cu caracter nerambursabil care nu 

implică furnizarea unor servicii sau produse în folosul sau 

beneficiul direct al finanţatorului, în vederea utilizării grantului 

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. 

          

  f) grantul - finanţarea cu caracter 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. 
 
Autor: Matei Adrian Dobrovie 

3 

…………………………………. 
 
 

        h)  implementarea indirectă - derularea unor activităţi 

prevăzute de prezenta lege prin intermediul unor beneficiari de 

finanţare nerambursabilă, care derulează programe, proiecte 

sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni 

 
 

    

    h)  implementarea indirectă - derularea unor activităţi prevăzute 

de prezenta lege prin intermediul unor beneficiari de finanţare 

nerambursabilă, în cadrul unor programe, proiecte sau acţiuni în 

sprijinul românilor de pretutindeni; 
 
Autor: Matei Adrian Dobrovie 

 
4 

3 . Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

   „Art.2 –(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 

 

 

Art.2 –(1) Pot beneficia de finanţări nerambursabile asociaţiile, 

fundaţiile, unităţile de cult, alte categorii de organizaţii 

neguvernamentale cult, alte categorii de organizaţii 
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drept public sau privat din România sau din străinătate, cu 

respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul 

ajutorului de stat, în măsura în care finanţările nerambursabile 

sunt utilizate pentru derularea de programe, proiecte sau acţiuni 

în sprijinul românilor de pretutindeni. 
 

neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile 

internaţionale şi alte persoane fizice autorizate sau juridice de 

drept public sau privat din România sau din străinătate, cu 

respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare, în măsura în care 

finanţările nerambursabile sunt utilizate pentru derularea de 

programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de 

pretutindeni. 

Autor: Sebastian Valentin Radu 

 
 

5 
 
 
 
 
 

............................ 

5.     După articolul 3 se introduce un nou articol, 

art.31, cu următorul cuprins: 

 

          „Art.31 - (1) În scopul asigurării unităţii planificării 

strategice şi a unor politici complementare la nivel 

guvernamental privind românii de pretutindeni, prin strategiile 

naţionale pentru românii de pretutindeni, adoptate pentru 

perioade de câte 4 ani, priorităţi geografice şi tematice 

multianuale pentru acordarea de finanţări nerambursabile în 

sprijinul românilor de pretutindeni. 

 

 

 

Art.3 - (1) În scopul asigurării unităţii planificării strategice şi a 

unor politici complementare la nivel guvernamental privind românii 

de pretutindeni, prin strategiile naţionale pentru românii de 

pretutindeni, adoptate pentru perioade de câte 4 ani, sunt 

stabilite priorităţi geografice şi tematice multianuale pentru 

acordarea de finanţări nerambursabile în sprijinul românilor de 

pretutindeni. 

 

Autor: Matei Adrian Dobrovie 

 

6 

............................. 

7. După articolul 4 se introduc două noi articole, art.41 şi 

art.42 cu următorul cuprins: 

................................. 

    “ Art. 42 –     (1)  Finanţările nerambursabile pot fi 

alocate sub forma unui grant, fie în temeiul unui acord de 

finanţare, fie al unui ordin al ministrului, în funcţie de forma 

 

 

 

   

“ Art. 42– (1) Finanţările nerambursabile pot fi alocate sub forma 

unui grant, fie în temeiul unui acord de finanţare, fie al unui ordin al 

ministrului, în funcţie de forma grantului stabilită potrivit  
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Nr 
crt Proiect de lege 

 
Amendamente 

 grantului stabilită potrivit prevederilor alin.(2) şi de categoria 

beneficiarului, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare 

din domeniul ajutorului de stat. 
 

prevederilor alin.(2) şi de categoria beneficiarului, cu respectarea 

legislaţiei naţionale şi comunitare. 
 

Autor: Sebastian Valentin Radu 
 

 
7 
 
 
 
 
 

                         

                              (2) Granturile sunt contribuţii financiare 

directe, sub formă de: 

 

                           b) contribuţii la bugetul general al unor 

organisme de drept public sau de drept privat, condiţionate de 

utilizarea acestora în cadrul unor programe, proiecte sau acţiuni 

în sprijinul românilor de pretutindeni, cu respectarea legislaţiei 

naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat. 

 

                       

    

  

  b) contribuţii la bugetul general al unor organisme de drept 

public sau de drept privat, condiţionate de utilizarea acestora în 

cadrul unor programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor 

de pretutindeni, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare. 

 
Autor: Sebastian Valentin Radu 

8 

         14.  La anexă, la punctul I, literele b), d), f), g), r) 

şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

................................ 

             g) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea si 

dotarea bisericilor şi unităţilor centrale  de cult ale românilor 

de pretutindeni şi a centrelor sociale, educaţionale şi spirituale. 

  

 

   

   g) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea si dotarea 

bisericilor şi unităţilor de cult ale românilor de pretutindeni şi a 

centrelor sociale, educaţionale şi spirituale. 

 

Autor: Matei Adrian Dobrovie 
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Nr 
crt Proiect de lege 

 
Amendamente 

9 

  .......................... 

  16.      La anexă, la punctul II, literele f), g), l), u) şi x) 

se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 

          ,,f) costuri privind achiziţia, construcţia, reparaţia, 

întreţinerea şi dotarea unităţilor de învăţământ, sportive şi de 

creaţie, bisericilor şi unităţilor centrale de cult, bibliotecilor, 

centrelor culturale, centrelor educaţionale interdisciplinare, 

centrelor de informare, centrelor  comunitare, caselor limbii şi 

culturii române şi sediilor  organizaţiilor românilor de pretutindeni, 

inclusiv achiziţia de terenuri. 

 

 

 

 

     „f) costuri privind achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea 

şi dotarea unităţilor de învăţământ, sportive şi de creaţie, 

bisericilor şi unităţilor de cult, bibliotecilor, centrelor culturale, 

centrelor educaţionale interdisciplinare, centrelor de informare, 

centrelor comunitare, caselor limbii şi culturii române şi sediilor 

organizaţiilor românilor de pretutindeni, inclusiv achiziţia de 

terenuri. 

Autor: Matei Adrian Dobrovie 

10 

...................... 

 

           l) achiziţia de material didactic, mobilier şcolar, 

echipament sportiv, aparatură diversă, aparatură de 

multiplicat şi tipărit, de înregistrare audio şi video, de 

emisie radio şi de televiziune, aparate telefonice, maşini 

de scris, aparate foto, reportofoane, calculatoare, 

imprimante, scanere şi alte echipamente IT, inclusiv 

periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte 

de cult, veşminte preoţeşti, autovehicule şi alte bunuri. 
 

   

 

 

              l) achiziţia de material didactic, mobilier şcolar, 

echipament sportiv, aparatură diversă, aparatură de multiplicat şi 

tipărit, de înregistrare audio şi video, de emisie radio şi de 

televiziune, aparate telefonice, maşini de scris, aparate foto, 

proiector, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere şi alte 

echipamente IT, inclusiv periferice, copiatoare, faxuri, mobilier 

bisericesc, obiecte de cult, veşminte preoţeşti, autovehicule şi alte 

bunuri. 

 
Autor: Ioan Sorin Roman 
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ANEXA 2 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr 
crt Proiect de Lege 

 
Amendamente 

 
Argument pentru 

respingere 

Camera 
Decizională 

 

Lege pentru modificarea şi completarea 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 utilizare 
a sumei prevăzute în bugetul Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni pentru această 
activitate 

Nemodificat 

 

1 

6. Articolul 4 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 

       „Art.4 – (1) Implementarea directă se 

realizează prin acordarea de finanţări 

nerambursabile beneficiarilor prevăzuţi la art.2, în 

urma evaluării propunerii acestora privind 

programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul  

        

 

 

„Art.4 – (1) Implementarea directă se

realizează prin acordarea de finanţări

nerambursabile beneficiarilor prevăzuţi la

art.2, în urma evaluării propunerii acestora

privind programe, proiecte sau acţiuni în  

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr 
crt 

Proiect de lege 

 
Amendamente 

 
Argument 

pentru 
respingere 

Cameră 
decizională 

 

românilor de pretutindeni de către o comisie de 

evaluare din cadrul Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni. La lucrările comisiei pot participa în 

calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Grupului 

interministerial pentru românii de pretutindeni, 

reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi ai 

comunităţii româneşti din străinătate şi 

parlamentari de diaspora. 
 

sprijinul românilor de pretutindeni de către o 

comisie de evaluare din cadrul Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni. La lucrările 

comisiei au dreptul  de a participa în calitate 

de invitaţi, reprezentanţi ai Grupului 

interministerial pentru românii de pretutindeni, 

reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi 

ai comunităţii româneşti din străinătate şi 

parlamentari de diaspora. 
 
Autor: Doru-Petrişor Coliu 

 

Camera 
Deputaţilor 

 


