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AVIZ
asupra proiectului de Lege 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, cu modificărileși completările ulterioare,

Comisia pentru administraţie

publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în
procedură obișnuită, prin adresa nr. PL.x 575/2018 din 22 octombrie 2018, cu proiectul
de Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat proiectul
de lege mai sus-menţionat în şedinţa din 6 noiembrie 2018.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise prezenatate
în Anexa la prezentul aviz.
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Anexă
AMENDAMENTE ADMISE

Nr.
crt.
0

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse
(Autorul amendamentelor)

Motivarea amendamentelor propuse

1

2

3

1.
_______________

1. La articolul 3, după alineatul (2) se
introduce un nou alineat, alin.(21), cu
următorul cuprins:
”(21) Regimul juridic instituit prin
prezenta
lege
pentru
țările finan
nerambursabile nu este aplicabil alocărilor
de sume pentru finan
ța rea programelor
sportive prevăzute de art. 181 , art. 67și
art. 69 din Legea nr. 69/2000 – Legea
educației fizice și sportului.”
(Autor: dep. Seres Denes - UDMR)

O astfel de precizare este extrem de necesară
pentru a diferenția finanțările nerambursabile
de interes general reglementate de proiectul
de lege în raport cu alocările de sume
realizate de autoritățile publice locale pentru
finanțare programelor sportive ale structurilor
de drept public sau privat în condi
țiile Legii
educației fizice și sportului respectiv a
Ordinului nr. 664/2018, alocare ce se
stabileste pe baza unei proceduri aprobate de
autoritățile publice locale.
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2. La articolul 9, după alineatul (1)
se introduce un nou alineat, alin.(2), cu
următorul cuprins:

2.

_____________________

”(2) Autoritățile publice locale pot
suplimenta prin hotărâri adoptate în
condițiile legii, creditele bugetare alocate
programelor de finanțare nerambursabilă,
în situația unui număr semnificativ de
solicitanți eligibili, până cel mai târziu la
data începerii procedurii de evaluare a
propunerilor de proiecte, cu ția
condi
publicării respectivelor hotărâri pe pagina
proprie de internetși în Monitorul oficial
al Județului, precum și în Raportul
prevăzut la art. 17 din lege.”

Este necesară, în opinia noastră, o
flexibilizare a finan
țării propunerilor de
proiecte, mai ales în acele situa
ții în care
numărul de solicitări este unul peste asteptări.
Este de dorit ca în baza principiului
autonomiei locale, autoritățile administrației
publice locale să poată suplimenta sumele
initial alocate în buget, cu respectarea
principiilor prevăzute la art. 4 din prezenta
lege.

(Autor: dep. Seres Denes - UDMR)
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