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ANEXA 1 
 

Proceduri de finanţare a organizaţiilor non-profit 

de către Camera Deputaţilor 

 

Preambul 
 

Acest program are în vedere utilizarea de către Camera Deputaţilor a 

unui nou instrument in procesul de elaborare şi optimizare a proiectelor 

legislative prin instituţionalizarea parteneriatului cu societatea civilă 

(organizaţii neguvernamentale, organizaţii sindicale, profesionale etc.). 

România a traversat în ultimii ani o perioadă în care toată structura 

legislativă a fost schimbată. Acest lucru a însemnat un efort de modificare a 

unui cadru legislativ general cu un altul indispensabil funcţionării societăţii 

democratice, ceea ce a dus la diminuarea timpului afectat dezbaterii, in 

favoarea unui ritm alert. Astfel, astăzi, dezbaterea legislativă trece din ce în 

ce mai mult la abordarea nuanţată a condiţionărilor şi efectelor multiple ale 

unei societăţi deja structurate, presupunând adaptări şi procese de feed-back 

permanente, în care dezbaterea complexă este cea mai folosită şi legitimă 

modalitate de lucru. Tocmai de aceea, societatea civilă, prin organizaţiile sale, 

reprezintă un depozitar de valori, idei, resurse, un mecanism care stă la baza 

elaborării politicilor publice şi care identifică permanent soluţii şi modele 

pentru o cât mai bună administrare a societăţii şi comunităţilor locale. Camera 

Deputaţilor nu face un scop în sine din finanţarea structurilor societăţii civile, 

însă doreşte să utilizeze acest instrument în scopul îndeplinirii funcţiilor sale 

constituţionale. 

 

Cadrul normativ 
 

În baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor, în calitatea sa de 

autoritate publică ce reprezintă interesele cetăţenilor României, şi ca 

ordonator principal de credite, poate finanţa persoane juridice  non-profit 
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care să implementeze proiecte menite să îmbunătăţească procesul de 

elaborare, corectare şi exersare a actelor normative aflate in procesul 

legislativ sau adoptate, în scopul exercitării eficiente a prerogativelor, 

funcţiilor şi sarcinilor sale. 

 

Obiectivele Programului 

 

În vederea eficientizării procesului legislativ desfăşurat în Camera 

Deputaţilor, vor fi finanţate proiecte ale organizaţiilor societăţii civile care vor 

urmări, în principal: 

1. Crearea unor surse complementare de consultare şi/sau informare 

complexe şi avizate în elaborarea proiectelor de lege; 

2. Asigurarea premiselor unei adaptări dinamice şi permanente, în 

timp real, a procesului legislativ, promovarea şi exersarea 

mecanismelor legislative ale Camerei Deputaţilor; 

3. Exersarea beneficiilor legii. 

 

1. Stimularea şi susţinerea apariţiei unor surse complementare de 

consultare şi informare complexă are în vedere: 

- încurajarea procesului de catalizare la nivelul comunităţilor locale, regionale 

şi chiar naţionale, a opiniilor, propunerilor, argumentelor capabile să 

optimizeze procesul legislativ; 

- încurajarea transmiterii acestora către comisiile de specialitate ale Camerei 

Deputaţilor, identificarea şi crearea cadrului pentru consultări. 

Resursele specifice societăţii civile - capacitatea de a iniţia şi facilita 

dezbaterea publică pe diverse subiecte, asistenţa şi expertiza 

specializată în diverse domenii de activitate – pot sta la baza unor 

recomandări, studii sau analize susţinute de către cetăţeni şi pot argumenta 

opţiuni şi genera iniţiative. În acest mod, Camera Deputaţilor poate 

utiliza în procesul de elaborare a noilor acte normative şi de 

reactualizare a celor deja existente, o agendă a populaţiei permanent 

actualizată. 
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2. Prin asigurarea premiselor unei adaptări dinamice şi permanente, 

în timp real, a actelor normative învechite sau care nu mai produc 

efectele pentru care au fost adoptate, se urmăreşte accentuarea 

procesului de verificare şi refacere a textelor legislative, astfel încât acestea 

să fie permanent actualizate, în acord cu structura şi nevoile sociale ale 

cetăţenilor şi comunităţilor de orice tip (regional, ocupaţional, religios, social, 

economic etc.). Pentru aceasta, vor fi încurajate mecanismele de feed-back şi 

de prognoză despre modul în care îşi fac simţite efectele diversele proiecte 

legislative, publicate sau aflate în proces legislativ, raportat la scopul, 

obiectivele şi aşteptările cetăţenilor, cât şi modalităţile de promovare a 

mecanismelor legislative ale Camerei Deputaţilor. 

Susţinerea proiectelor care au ca rezultat estimarea în timp real 

a efectelor legislative face ca procesul legislativ să capete şi funcţia 

de adaptare permanentă. 

 

3. Exersarea beneficiilor legii are în vedere identificarea şi exersarea celor 

mai eficiente metode (bune practici) de implementare a proiectelor de lege 

dezbătute de Camera Deputaţilor şi adoptate de Parlament. 

Cel mai adesea, între publicarea unei prevederi legislative şi apariţia 

efectelor acesteia, mai ales în cazul actelor normative fără consecinţe directe 

asupra cetăţenilor, există un interval de timp până când efectele concrete ale 

prevederilor acestora se resimt în rândul cetăţenilor. 

Acest timp, mai lung sau mai scurt, de trecere în existenţa reală, aşa 

cum este el perceput de cetăţeni, este generat de adaptarea mecanismelor 

administrative şi de capacitatea oamenilor de a-şi crea deprinderea de 

utilizare a legii. 

Dacă implementarea mecanismelor pentru aplicarea legii şi promovarea 

acesteia sunt responsabilitatea instituţiilor statului, stimularea cetăţenilor sau 

a colectivităţilor de a folosi, beneficia sau de a-şi asuma responsabilităţile 

prevăzute de lege este în mare măsura în sarcina fiecărui cetăţean, dar şi o 

sarcină pe care şi-o asuma societatea civilă organizată. 
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Interesul pentru “probarea” şi exersarea imediată a legii de 

către cetăţeni sau de diferitele grupuri sociale, profesionale şi 

economice, este direct legat de responsabilitatea actorilor implicaţi în 

procesul legislativ şi de interesul pentru determinarea efectelor 

sociale, economice, culturale pentru care parlamentarii au fost 

investiţi de către cetăţeni sa le producă. 

 

 Calendarul finanţării 
 

În cursul unui an calendaristic, pot exista una sau două sesiuni de 

finanţare, corespunzător Programului anual publicat. 

Cererile de finanţare se primesc numai în perioada precizată în anunţul 

de participare, proiectele fiind evaluate şi finanţate în ordinea primirii 

acestora. Cererile evaluate ca fiind eligibile, dar care au fost depuse după 

epuizarea fondurilor alocate, pot fi reînscrise de către solicitant în sesiunea 

următoare.  

Răspunsurile la solicitările de finanţare vor fi date în cel mult 30 de zile 

de la depunerea cererii de finanţare, specificându-se, în cazul aprobării 

finanţării, condiţiile acesteia. De asemenea, Comisia de evaluare va comunica 

tuturor organizaţiilor neguvernamentale aplicante la program, rezultatele 

procesului de evaluare, inclusiv recomandările necesare, acolo unde este 

cazul, în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate. 

Proiectele/cererile de finanţare vor fi depuse la Registratura generală a 

Camerei Deputaţilor şi primite de Serviciul pentru informare publică şi relaţia 

cu societatea civilă. 

Secretarul General al Camerei Deputaţilor este autoritatea contractantă 

şi răspunde de gestionarea şi implementarea programului. 

 

Principii de eligibilitate a proiectelor 
 

1. Proiectele trebuie să cuprindă, între obiective, facilitarea sau 

susţinerea procesului de elaborare, corectare şi/sau verificare a proiectelor 

legislative şi/sau a actelor normative aflate în vigoare. 
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2. În scopurile şi obiectivele proiectelor propuse de organizaţiile 

participante la program trebuie să se regăsească temele enunţate în anunţul 

de participare. 

3. Solicitanţii la acest fond de finanţare pot fi numai organizaţii non-

profit înfiinţate şi organizate conform legii, iar proiectele depuse de acestea 

trebuie să respecte principiile legalităţii şi transparenţei. 

4. Proiectele depuse trebuie să respecte limitele de buget acceptate de 

autoritatea contractantă. 

 

Recomandări 

 

Se recomandă ca proiectele să conţină acţiuni, întâlniri, dezbateri la 

care să fie invitaţi parlamentarii din circumscripţiile locale şi/sau parlamentarii 

din comisia de specialitate a domeniului vizat (acorduri, parteneriate cu 

deputaţi/Comisii parlamentare permanente). 

Fiecare proiect trebuie să aibă în vedere modalităţi de promovare şi 

informare publică, prin implicarea mass-media sau alte modalităţi, pentru 

promovarea tematicii (actul/actele normativ/e dezbătute) şi a autorităţii 

finanţatoare a proiectului. 


