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AVIZ
referitor la prbpunerea legislativa pentru modificarea si completarea 

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

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea si 
completarea Legii nr,299/2007 privind sprijinul acordat romanilor 

de pretutindeni (nr.b440/28.07.2020), transmisa de Secretarul General 

al Senatului cu adresa nr.XXXV/3098/31.07.2020 si inregistrata la 

Consiliul Legislativ cu nr.D850/31.07.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul ait.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata si art.46(2) 

din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect, in fapt, modificarea si 

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

pretutindeni, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si abrogarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordarii 

fmantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile 

privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni §i a 

organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de 

repartizare si de utilizare a sumei prevazute in bugetul Departamentului 

pentru Romanii de Pretutindeni pentru aceasta activitate, republicata, 
cu modificarile ?i completarile ulterioare.

A

In Expunerea de motive, initiatorii argumenteaza ca, 
„simplificarea, flexibilizarea, eficientizarea si clarificarea, inclusiv
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terminologica, a cadrului normativ privind sprijinul material ce se 

acorda pentru implinirea si realizarea drepturilor de care beneficiaza 

romanii de pretutindeni, reprezinta o necesitate nationala unanim 

acceptata si care nu se presupune a fi dependents de interese 

politicianiste ori supusa vointei discretionare a unor functionari de stat”.
Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativa se 

incadreaza in categoria legilor ordinare, iar in aplicarea prevederilor 

art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera 

sesizata este Senatul.
2. Intrucat propunerea legislativa poate avea implicatii asupra 

bugetului de stat, in contextul organizarii si functionarii 

Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni ca structura in 

subordinea Guvemului, a carei fmantare este asigurata §i prin subventii 

de la bugetul de stat, in conformitate si cu dispozitiile art.lll alin.(l) 

teza a doua din Constitutia Romaniei, republicata, este obligatorie 

solicitarea unei informari din partea Guvemului.
De altfel, apreciem ca trebuie respectate atat prevederile art. 15 din 

Legea responsabilitatii fiscale nr.69/2010, republicata, cat si 
prevederile art.33 din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, care reglementeaza obligativitatea efectuarii 

studiului de impact.
De asemenea, in considerarea dispozitiilor art. 15 din Legea 

responsabilitatii fiscal bugetare nr.69/2010, republicata, fund vorba de 

0 initiative a carei adoptate poate atrage majorarea cheltuielilor 

bugetare, initiatorii trebuie sa prezinte fisa financiara prevazuta la art. 15 

din Legea nr. 5 00/2002 privind finantele publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare.
3. Precizam ca Expunerea de motive nu respecta structura 

instrumentului de prezentare si motivare, prevazuta la art.31 din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
neprezentand referiri la impactul socioeconomic, impactul financiar 

asupra bugetului general consolidat, consultarile derulate in vederea 

elaborarii proiectului de act normativ, activitatile de informare publica 

privind elaborarea si implementarea acestuia.
4. Fara a ne pronunta asupra oportunitatii solutiilor promovate, 

precizam faptul ca, de lege lata, Legea nr.321/2006, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, (act normativ ce se doreste a fi



abrogat prin prezentul proiect), reglementeaza regimul acordarii 

fmantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile 

privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a 

organizatiilor reprezentative ale acestora, precum §i a modului de 

repartizare si de utilizare a sumei prevazute in bugetul Departamentului 

pentru Romanii de Pretutindeni pentru aceasta activitate, cu indicarea: 

-beneficiarilor acestor finantari (art.3);
-institudei care acorda aceste finantari, respectiv 

Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (art.l);
-programelor, proiectelor sau a actiunilor pentru sprijinirea 

romanilor de pretutindeni (anexa);
"procedurii de acordare a respectivelor finantari (modalitatile 

de alocare (art.7 si 8), perioada pentru care se acorda (art.9), criteriile 

de acordare (art.lO), faptul ca se acorda pe baza de acorduri de finantare 

incheiate cu beneficiarii de finantari (art. 11 - 14), controlul si 
monitorizarea de catre reprezentantii finantatorului a modului de 

utilizare a sumelor acordate sub forma finant^ilor nerambursabile
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(art.l5), sanctiunea aplicata in cazul nerespect^ii de catre beneficiari 

a obligatiilor asumate prin acordurile de finantare (art.l4 alin.(5));
-surselor de finantare, respectiv bugetul de stat, prin bugetul 

Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, in limita fondurilor 

aprobate cu aceasta destinatie prin legile bugetare anuale (art. 16);
-faptului ca „regimul acordarii finant^ilor nerambursabile 

programelor, proiectelor sau actiunilor pentru sprijinirea activitatii 

romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, 
stabilit prin prezenta lege, reprezinta o procedura speciala care deroga 

de la cea prevazuta de Legea nr.350/2005 privind regimul fmantarilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit 

de interes general, cu modificMle si completarile ulterioare”.
Pe cale de consecinta, avand in vedere ca norma preconizata prin 

prezenta propunere legislative pentru art. 12 din Legea nr.299/2007, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, preia din 

reglementarea in vigoare, intr-o forma simplificata, doar cateva din 

aspectele care vizeaza problematica acordarii fmantarilor 

nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind
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sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni, este de analizat daca, 
in forma propusa, una extrem de restransa, acopera intreaga 

problematica avuta in vedere, fara a crea confuzii si blocaje in 

aplicarea in practica a actului normativ.
Semnalam ca potrivit art.6 din Legea nr.24/2000, republicata, cu 

modific^ile si completarile ulterioare, proiectul de act normativ trebuie 

sa instituie reguli necesare, suficiente si posibile care sa conduca la o 

cat mai mare stabilitate si eficienta legislativa.
Totodata, propunerea legislativa nu se conformeaza prevederilor 

art.8 alin.(2) si art.36 alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora ,,prin modul de 

exprimare actul normativ trebuie sd asigure dispozitiilor sale un 

caracter obligatoriu'\ iar ,,actele normative trebuie redactate intr-un 

limbaj si stil juridic normativ, concis, sobru si clar, care sd excludd 

orice echivoc, cu respectarea strictd a regulilor gramaticale si de 

ortografie”.
Avem in vedere redactarea dispozitiilor preconizate pentru art.l2 

din actul normativ de baza, fara utilizarea stilului si limbajului juridic 

specific normelor juridice, regasindu-se urmatoarele expresii si 
sintagme: „organizatiilor de orice fel ale acestora” - alin.(l), „sprijin 

acordat in mod regulat” - alin.(2), „Sprijinul material consta, in 

principal (...), precum si in alte mijloace” - alin.(3), „Sprijinul material 

include atat pe acela (...), cat si pe cel care este acordat (...)” - alin.(4),
A

„In functie de obiectul acestora” si „Acestea trebuie acordate astfel 

incat” - alin.(7), „vor fi asigurate anual de la bugetul public” - alin.(8), 
„va avea cu precadere destinatiile prezentate in anexa 2” - alin.(13), 
„Regimul acordarii sprijinului material” - alin.(14).

Referitor la aceste aspecte, Curtea Constitutionala s-a pronuntat in 

mai multe randuri, statuand ca „una dintre cerintele principiului 

respectdrii legilor vizeazd calitatea actelor normative'', orice act 

normativ trebuind „sd mdeplineascd anumite conditii calitative, printre 

acestea numdrdndu-se previzibilitatea, ceea ce presupune cd acesta 

trebuie sd fie suficient de clar si precis pentru a putea fi aplicat" si ca 

^respectareaprevederilor Legii nr.24/2000privindnormele de tehnicd 

legislativd pentru elaborarea actelor normative se constituie intr-un 

veritabil criteriu de constitutionalitate prin prisma aplicarii art.1 

alin.(5) din Constitutie".



In acest sens, amintim Decizia nr. 13 8/2019, unde Curtea 

Constitutionala a retinut ca Jegiuitorul trebuie sd se raporteze la 

reglementdrile ce reprezintd un reper de claritate, precizie 

previzibilitate, iar erorile de apreciere in redactarea actelor normative 

nu trebuie sd se perpetueze in sensul de a deveni ele insele un precedent 

in activitatea de legiferare; din contra, aceste erori trebuie corectate 

pentru ca actele normative sd contribuie la realizarea unei securitdti 

sporite a raporturilor juridice.
Avdnd in vedere ca textul criticat se adreseazd unui numdr foarte 

mare de persoane fizice si juridice, trebuie sd se caracterizeze prin 

rigoare §i acuratete, (...) Astfel, legiuitorul trebuie sd clarifice aceste 

aspecte confuze din punct de vedere terminologic incd inainte de intrarea 

in vigoare a legii, pentru a se evita caracterul echivoc al legii; se impune, 
astfel, exigenta ca legiferarea sd fie realizatd intr-un mod care sd imprime 

un plus de claritate, precizie si previzibilitate a textulut\
5. Precizam ca noile reglementari, cuprinse in doua articole 

romane, vizeaza interventii legislative asupra Legii nr.299/2007 

privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, dar si abrogarea Legii 

nr.321/2006 privind regimul acordarii fmantarilor nerambursabile 

pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii 

romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, 
precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute in 

bugetul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni pentru aceasta 

activitate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Or din 

titlu, astfel cum acesta este formulat, se desprinde ideea ca propunerea 

ar avea ca obiect doar modificarea si completarea Legii nr.299/2007.
Prin urmare, recomandam reformularea titlului, in concordanta 

cu continutul propriu-zis al prezentei propuneri, astfel:
„Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.299/2007 

privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, precum si pentru 

abrogarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordarii finantarilor 

nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind 

sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizadilor 

reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de



utilizare a sumei prevazute in bugetul Ministerului pentru Romanii 

de Pretutindeni pentru aceasta activitate”.
6. Analizand continutul prezentului proiect, referitor la solatia 

legislativa de modificare a art.l2 din actul normativ de baza, prev^zuta 

la pct.l a! art.I, semnalam ca, in conditiile in care art.l 1 reglementeaza 

infiintarea Muzeului Romanilor de Pretutindeni, iar art. 13 se refera la 

Institutul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru romanii de pretutindeni, 
apreciem ca, pentru asigurarea unei succesiuni logice a normelor in 

cuprinsul actului normativ de baza, solatia legislativa preconizata 

(referitoare la sprijinul material acordat) ar trebui sa vizeze completarea 

Legii nr.299/2007 cu un nou articol, plasat dupa art.5\ si pe cale de 

consecinta, abrogarea actualului art. 12.
A

In ceea ce priveste interventia legislativa de completare a legii mai 

sus mentionate cu o noua anexa prevazuta la pct.3 al art.I, prin 

precizarea ca anexa la o lege care urmeaza a fi abrogata „devine anexa 

2 a prezentei legi si va fi denumita „Principalele destinatii ale sprijinului 

material acordat romanilor de pretutindeni””, semnalam ca acesta 

contravine normelor de tehnica legislativa.
Totodata, in acord cu uzantele normative, interventia preconizata 

la pct.2 al art.I trebuie eliminata.
Ca urmare, pentru respectarea exigentelor normative, interventia 

legislativa va consta in completarea actului normativ de baza cu o noua 

anexa, al carei continut va fi identic cu cel al anexei la Legea 

nr.321/2006, urmand ca partea dispozitiva a actualului pct.3 al art.I, 
care va deveni pct.2, sa fie reformulata, astfel:

„2. Dupa anexa se introduce o noua anexa, anexa nr.2, 
avand cuprinsul anexei la prezenta lege”.

In finalul proiectului va fi inserata respectiva anexa, care va 

reproduce continutul actualei anexe la Legea nr.321/2006, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, dar avand titlul propus la 

actualul pct.3 al art.I din proiect, urmand a fi marcata, prin 

pozitionarea in coltul din dreapta sus a paginii, a expresiei:
„Anexa

(Anexa nr.2 la Legea nr.299/2007, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare)”.
Pe de alta parte, avand in vedere ca se preconizeaza completarea 

Legii nr.299/2007 cu o noua anexa, pentru rigoare normativa, este
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necesara efectuarea si a altor interventii legislative asupra actului 

normativ de baza, constand in:
-modificarea art.6 alin.(2) si (4^) din lege, in sensul inlocuirii 

sintagmelor „prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta 

lege”, respectiv „prevazuta in anexa” cu sintagma „prevazuta in anexa 

nr.l”;
-completarea legii cu un articol distinct referitor la apartenenta 

anexelor nr.l si 2 la aceasta, in acord cu dispozitiile art.57 alin.(4) din 

Legea nr.24/2000, republicata, cu modificMle §i completarile 

ulterioare.
7. Sub rezerva celor exprimate la pct.4 - 6 supra, mentionam ca 

propunerea legislativa poate fi imbunatatita si din perspectiva 

respectarii normelor de tehnica legislativa, astfel:
a) pentru rigoare normativa, marcarea elementelor structurale ale 

proiectului trebuie realizata sub forma: „Art.I”, respectiv „Art.n”.
b) la pct.l al art.I, in textul propus pentru alin.(l) al art.l2, 

expresia „prevazute in prezenta lege” se va redacta sub forma 

„prevazute de prezenta lege”,
Referitor la textul propus pentru alin.(2), pentru o exprimare 

proprie stilului normativ, propunem ca sintagmele „Organizatiile §i 
persoanele prevazute la alin.l” si „in mod regulat sau ocazional” sa fie 

inlocuite cu sintagmele „Persoanele fizice juridice prevazute la 

alin.(l)”, respectiv „periodic sau ocazional”.
A

In textul propus pentru alin.(3), pentru claritatea si previzibilitatea 

normei, expresia „precuni si in alte mijloace” trebuie inlocuita cu 

modalitatile exprese de acordare a sprijinului material vizate.
La alin.(4), pentru aceleasi considerente, propunem ca sintagmele 

„include atat pe acela acordat” si „cat si pe cel care este acordat direct 

beneficiarilor” sa fie inlocuite cu sintagmele „poate fi acordat atat 

indirect”, respectiv „cat si direct beneficiarilor”.
La alin.(5), pentru claritatea normei, este necesara definirea 

expresiei „sume forfetare”, nou introdusa in actul normativ de baza 

prin prezentul proiect.
La alin.(8), sintagma „reglementat prin prezenta lege” se va 

elimina, deoarece este superflua. Reiteram observatia pentru toate 

situatiile similare din proiect.



De asemenea, pentru un spor de rigoare normativa, sintagma „de 

la bugetul public” va fi inlocuita cu termenii consacrati apartinand 

structurii bugetare vizate.
La alin.(9), pentru claritatea normei, este necesara detalierea 

expresiei „satisfacerea nevoii legitime” din debutul textului propus 

pentru lita).
La alin.(lO), pentru corectitudinea exprimarii, propunem 

reformularea textului, astfel:
„(10) Beneficiarii sprijinului prevazut la alin.(l) nu trebuie 

sa desfasoare sau sa li desfasurat activitati contrare intereselor
9 9 5

statului roman si/sau ale romanilor de pretutindeni si sa colaboreze sau 

sa fie finantati de entitati juridice asociate cu astfel de activitati”.
Referitor la textul propus pentru alin.(12), intrucat prezenta 

propunere reglementeaza acordarea unui sprijin material, categorie ce 

include si sprijinul fmanciar, pentru o exprimare adecvata in contextul 

dat, propunem ca textul sa debuteze cu expresia „(12) Sprijinul 

financiar acordat...”.
Aceasta observatie este valabila si pentru textul propus pentru 

alin.(13), in considerarea continutului preponderent financiar al anexei 

nr.2 invocata in cuprinsul acestuia.
La alin,(13), sintagma „va avea cu precadere destinatiile prezentate 

in anexa 2 care face parte integranta din prezenta lege” se va inlocui cu 

sintagma „se acorda pentru activitatile prevazute in anexa nr.2”.
Pentru corectitudinea normei de trimitere, in fmalul textului 

propus pentru alin.(14) este necesara redarea titlului actului normativ 

invocat in text, precum si a interventiilor legislative suferite de acesta, 
astfel: „privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu 

modificarile si completarile ulterioare”.
c) la art.II, denumirea „Ministerului pentru Romanii de 

Pretutindeni” va fi reformulata potrivit denumirii actuale a institutiei, 
respectiv „Departanientul pentru Romanii de Pretutindeni”, potrivit 

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.68/2019 privind 

stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru 

modificarea §i completarea unor acte normative.



Totodata, semnalam ca, potrivit prevederilor art.65 alin.(3) din 

Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
vederea abrogdrii, dispozitiile normative vizate trebuie determinate; 

expres, incepdnd cu legile si apoi cu celelalte acte normative, prin 

mentionarea tuturor datelor de identificare a acestorcC\
Pe cale de consecinta, este necesara eliminarea sintagniei";;precum 

si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi” si precizarea 

in mod expres a dispozitiilor normative avute in vedere pentru abrogare.

PRE

dr. Dingo’s’ I

Bucuresti

Rodi
Rectangle



8 Imodificari prin L. nr, 224/2018 M. Of. nr. 673/2 aug. 2018 _ modifica art. I aim. (2) lit.a), art. 3 alin. (1^
(2). art. 4 lit.c), art. 5 alin. (I) lit. b), c), 

e) - g), i) $i 1), alin. (2) ^i (4), alin. (5) lit.c) 
$i d), alin. (6) ^i partea introductivd a alin. 
(7), art. 6 alin.(2), (4), (41) si (5), art. 7 
alin. (1) - (4), (5) lit.a), d) j), art.9 alin. 
(}), (2) ^i (4), art. 13 alin. (J), alin. (2) lit. 
a)-h) ^i alin. (3) - (6), art. 14 alin. (1) ^i (2), 
anexa;
introduce lit.c) la art. 1 alin. (2), alin. (3) - 

(5) la art. 3, lit. d_]) ^i n) la art. 5 alin. (1), 
art. 5_1. alin. (2_1), (4_1) ?i (7) - (14) la 
art. 7. bj), cj), dj), d_2), ej),fj), 
j_J), j_2), k_l), l_l). n_l) §i p) - t) la art. 7
alin. (5), alin. (4) la art. 8, alin. (6) la art.9, 
alin. (1_1) ?i (1_2) la art. 13 ^i lit.j) la art. 
13 alin. (2), art. 14_1

Lege pentru modificarea completarea Legii nr. 299/2007 
privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 626/20 iul. 2006L. nr. 321/2006
Lege privind regimul acord^rii finanl^rilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau 
acliunile privind sprijinirea activitStii rom§nilor de pretutindeni §i a organizapilor reprezentative ale 
scestora, precum §i a modului de repartizare §i de utilizare a sumei prev^zute In bugetui 
iMinisterului pentru Rom^nii de Pretutindeni pentru aceast^ activitate

1 Ifipublicare cu 
Irenumerotare _

1

_ j

M. Of. nr. 215/9 mar. 2018
Lege privind regimul acorddrii finantdrilor nerambursabile 
pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea 
activitdtii romdnilor de pretutindeni $i a organiza^iilor 
reprezentative ale acestora, precum $i a modului de 
repartizare §i de utilizare a sumei prevdzute Tn bugetui 
Ministerului pentru Romdnii de Pretutindeni pentru aceastS 
activitate

2 f^odjficSri p'tin O.U.G. nr. 12^018 M. Of. nr. 218/12 mar. 2018
Ordonantd de urgent^ pentru modificarea Legii nr. 321/2006 
privind regimul acorddrii finan^drilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitSti' 
romSnilor de pretutindeni $i a organizatiilor reprezentative ale 
acestora, precum $i a modului de repartizare §i de utilizare a 
sumei prevdzute tn bugetui Ministerului pentru Romdnii de 
Pretutindeni pentru aceastd activitate 

aprobatS cu modificdri $i L. nr. 161/2016 
completed prin

. modified anexa;
ahrogd an. 8 alin. (6) lit. e) (potrivit notei 
de suhsol, deoarece Legea nr. 321/2006 a 
fost republicata in Monitond Oftcial al 
Romaniei, Partea I, nr. 215 din 9 martie 
2018, dispozifiiie art. 8 alin. (6) lit. e) se 
regasesc in forma republicata la art. 12 
alin. (6) lit. e)M. Of. nr. 586/11 iul. 2018

’ M.Of. nr. 586/11 iul. 2018
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgent^ a Guvernului 
nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind 
regimul acordSrii finantdrilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitStii 
romSnilor de pretutindeni $i a organizatiilor reprezentative ale 
acestora, precum $i a modului de repartizare $i de utilizare a 
sumei prevdzute tn bugetui Ministerului pentru Romdnii de 
Pretutindeni pentru aceastS activitate

3 l^dificSrl prin L. nr. 161/2018 aprobd cu modificari §i completdri O. U. G.
12/2018 ^i modified art. 1, art. 2 lit. b), 

c), d) fif). art. 3 alin. (1) fi (2), art. 5 alin. 
(1) ^i (3), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 
8 alin. (1) fi alin. (2) lit. a) ^i b), art. 14 
alin. (3) ?i (4), art. 15 alin. (4), anexa;

nr.

introduce lit. d) la art. 7 alin. (I);

completeazd anexa;

abrogd art. 2 lit. j) fi k), art. 12 alin. (5) - 
(7)fi(9)
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...
------- ^

M. Of. nr. 1128/14 dec. 2005L nr. 350/2005
Lege privind regimul finanl^riior nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit^ti 
\nonprofit de interes general _ _ ____

1

____ i
^ M. Of. nr, 1^128/14 dec. 2005

Decret pentru promulgarea Legii privind regimul finantdrilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitSti 
nonprofit de interes general

[promulgata piin nr^l 17^0051 J

2 rmodificSri prin O.U.G. nr 84/2008^" ffvT bf.Tir 471 f26 iun. 2008
Ordonanja de urgenta pentru modificarea §i completarea Legii alin. (J); 
nr. 350/2005 privind regimul finantadlor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofrtde interes 
general

aprobata prin L. nr. 68/2009

modified art. 2 lit, b), art. 4 lit, g), art. 37

introduce alin. (1_1) ?i (2_I) la art. 3

M. Of. nr. 225/7 apr. 2009

1 aproba O. U. C. nr. 84/2008"jjM. Of. nr. 225/7 apr! 2001 _

Lege privind aprobarea Ordonan^ei de urgenta a Guvemului 
nr. 84/2008 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 
350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activita^i nonprofit de interes 
general

sjrtTddifican prin__L. nr. 68/2009

< fmodificari P_rin._^L. nr. 111 /2615_ _ ----- ^
|M. Of. nr. 335/15 mai 2015 _j modified art. 4 lit.J), art. IS

Lege pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activitati nonprofit de interes general
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