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Lege pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articolul I

Leaea nr. 299/2007 privind spriiinul acordat romanilor de pretutindeni^ republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modiflcarile si 
completarile ulterioare, se modifica se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 12 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:



"Art. 12. - (1) Romanilor de pretutindeni §i organiza^iilor de orice fel aie acestora, care sunt 
reprezentative §i se afla in afara frontierelor Romaniei, li se acorda sprijin material, inclusiv flnanciar, 
pentru implinirea si realizarea drepturilor prevazute m prezenta lege.

(2) Organiza^iile ^hpersoanele-prevazute-ia-alin-1 pot -beneflcia,- in functie-de-specificul-§i- 
nevoile acestora, de sprijin acordat in mod regulat sau ocazional.

(3) Sprijinul material consta, in principal, in flnan^ari nerambursabile, bunuri mobile sau imobile, 
servicii, precum §i in alte mijloace.

(4) Sprijinul material include atat pe acela acordat prin acjiunile, proiectele sau programele 

derulate, exclusiv sau in parteneriat, de catre institutia care acorda acest sprijin, cat si pe cel care este 

acordat direct beneficiarilor.

(5) In anumite conditii, reglementate prin act administrativ a! conducatorului institujiei 
finantatoare, sprijinul material acordat sub forma finantarilor nerambursabile direct beneficiarilor, poate 

consta §i in sume forfetare.
(6) Este interzis ca sprijinul acordat romanilor de pretutindeni sa fie utilizat pentru activita^i 

generatoare de profit. Se poate acorda sprijin material si entitatilor juridice care au ca scop general 
obtinerea unui profit, cu conditia ca activitatea concreta care este sustinuta material sa nu genereze 

profit.

(7) In func^ie de obiectul acestora, flnan^arile se pot acorda §i in tran§e. Acestea trebuie acordate 

astfel incat sa permita realizarea in cele mai bune condipi a scopului urmarit, fara a crea beneficiarilor 
sarcini financiare nejustificate.

(8) Sprijinul material reglementat prin prezenta lege se poate acorda §i in cadrul unor proiecte 

multianuale. Resurseie bugetare necesare pentru indeplinirea obligatiilor de sprijin angajate care nu se 

incadreaza intr-un singur exerci^iu bugetar, vor fi asigurate anual de la bugetul public, pana la finalizarea
lor.

(9) La fundamentarea deciziilor privitoare la acordarea sprijinului material se va avea in vedere 

cel pupn unul dintre urmatoarele criterii:

a) satisfacerea nevoii legitime a persoanelor care apar^in comunitajilor romane§ti de pretutindeni 
de a-§i pastra, dezvolta §i exprima identitatea lor etnica, culturala, lingvistica §i reiigioasa;

b) oportunitatea programelor, proiectelor sau ac^iunilor in raport cu nevoile comunitaplor 
romane§ti de pretutindeni;

c) capacitatea organizatorica §i func^ionala a beneficiarilor, de a realiza programe, proiecte sau
ac^iuni;
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d) efectele mulliplicatoare ale programelor, proiectelor sau acpunilor, in scopul imbunatatirii 
imaginii comunitaplor romane§ti in ^ara de re§edin|a, §i al mai bunei reprezentari fata de autoritatile 

statului respectiv;
(10) Beneficiarii sprijinului prevazut prin prezenta lege trebuie sa nu desfa§pare sau sa nu fi 

desfa§urat activita^i contrare intereselor statului roman §i/sau a romaniior de pretutindeni sa nu aiba 

colaborari sau finan^ari de la entitati asociate cu astfel de activita^i;
(11) Institutiile publice care acorda sprijin material pentru romanii de pretutindeni pot adopla 

proceduri §i condipi concrete, subsecvente celor reglementate prin prezenta lege. Acestea vor fi 
flexibile, adaptate condipilor concrete din iarile §i regiunile pentru care se aplica, luand in considerare 

specificul legislapilor naponale §i profilul comunitatii careia i se adreseaza;

(12) Sprijinul material reglementat prin prezenta lege se asigura, in principal, de la bugetul de
stat.

(13) Sprijinul material acordat romaniior de pretutindeni va avea cu precadere destinapile 

prezentate in anexa 2, care face parte integrants din prezenta lege.
(14) Regimul acordarii sprijinului material pentru romanii de pretutindeni §i 

organizapiie reprezentative ale acestora, stabilit prin prezenta lege, reprezinta o procedura specials care 

derogS de la cea prevSzutS de Legea nr. 350/2005."

2. Anexa prevSzutS la art. 6 aliniatul (2) devine anexa 1.

3. Anexa Legii nr. 321/2006 privind regimul acordSrii flnantSrilor nerambursabile pentru 

programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitStii romaniior de pretutindeni §i a 

organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare §i de utilizare a sumei 
prevazute in bugetul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni pentru aceastS activitate, republicatS 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 9 martie 2018, devine anexa 2 a prezentei legi §i 
va fi denumitS “Principalele destina^ii ale sprijinului material acordat romaniior de pretutindeni”.

Articolul II

Legea nr. 321/2006 privind regimul acordSrii flnantSrilor nerambursabile pentru programele, 
proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitStii romaniior de pretutindeni ^i a organizafiilor 
reprezentative ale acestora, precum §i a modului de repartizare §i de utilizare a sumei prevSzute in 

bugetul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni pentru aceastS activitate, republicatS in Monitorul
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Oflcial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 9 martie 2018, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi, se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art.75 si ale art.76 

, aliniatul (2) din Constitutia Romaniei, republicat.

Presedintele Camerei Deputatilor, 
Ion Marcel Ciolacu

Aceasta lege a fost adoptata de Senatul Romaniei, cu respectarea prevederilor art.75 §i ale art.76 

aliniatul (2) din Constitutia Romaniei, republicat.

Presedintele Senatului, 
Robert Marius Cazanciuc
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