
 
 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTA ILOR 
 

  L E G E 

 
privind parteneriatul dintre stat i culte în domeniul 

serviciilor sociale 
 

 
 Camera Deputa ilor adopt  prezentul proiect de lege. 
 
 

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaz  finan area din fonduri 
publice a programelor ini iate de culte pentru dezvoltarea i 
derularea de servicii sociale i ac iuni caritabile, precum i pentru 
formarea i instruirea corpurilor de voluntari care activeaz  în 
domeniul asisten ei sociale. 

 
Art. 2. - Scopul prezentei legi este de a contribui la:  
a)  valorificarea poten ialului cultelor de a sprijini 

dezvoltarea capitalului uman i social în comunit ile în care 
activeaz ; 

b) încurajarea i dezvoltarea rolului cultelor în prevenirea 
i combaterea marginaliz rii sociale i a riscului de excluziune 
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social , în promovarea unei vie i active i s n toase, a 
comportamentului civic i altruist i a particip rii cet enilor în 
toate aspectele socio-economice i culturale ale comunit ii;  

c) implicarea cultelor în dezvoltarea mi c rii de 
voluntariat în rândurile copiilor, tinerilor i persoanelor vârstnice 
pentru a activa în sprijinul celor mai defavorizate categorii sociale.  

 
Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai 

jos au urm toarea semnifica ie: 
a)  servicii sociale �– activit i nonprofit, de interes public, 

realizate în vederea prevenirii i dep irii unor situa ii de 
dificultate, vulnerabilitate ori dependen  ale persoanelor, 
familiilor, grupurilor sau comunit ilor, precum i în scopul 
cre terii calit ii vie ii i promov rii incluziunii sociale; serviciile 
sociale sunt organizate conform legisla iei speciale în vigoare, sunt 
acordate de furnizori publici i priva i acredita i i se clasific  
conform Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin hot râre 
a Guvernului; 

b)   program caritabil �– activit i nonprofit menite s  acorde, 
în principal, sprijin material, psihologic i spiritual sau, dup  caz, 
financiar persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunit ilor 
afectate de s r cie; 

c)  cult �– cult religios, legal constituit i recunoscut în 
România, care particip  direct sau indirect, prin unit ile proprii de 
cult la organizarea programelor de asisten  social , r spunzând 
astfel unor nevoi ale comunit ii din respectivele unit i de cult, în 
spiritul misiunilor caritabile fa  de beneficiari; 

d) solicitant eligibil �– un cult sau o unitate de cult, 
asocia ia sau funda ia înfiin at  de acesta, precum i asocierea între 
aceste persoane juridice în vederea depunerii unei propuneri de 
proiect în cadrul selec iei publice de proiecte; 

e) autoritate a administra iei publice locale �– consiliul 
jude ean, consiliul local, consiliul general al municipiului 
Bucure ti sau, dup  caz, consiliul local al sectoarelor municipiului 
Bucure ti; 
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f)  autoritate contractant  �– autoritatea administra iei publice 
locale care organizeaz  selec ia public  în vederea finan rii din 
fonduri publice a programelor i proiectelor înaintate de solicitan ii 
eligibili. 

 
Art. 4. - Principiile care stau la baza finan rii activit ilor 

prev zute la art. 1 sunt urm toarele: 
a) nesubstituirea, respectiv asigurarea managementului 

serviciilor sociale care sunt organizate i func ioneaz  în cadrul 
cultelor i în l ca urile de cult, distinct de managementul 
serviciilor religioase; neincluderea în programul serviciilor sociale 
a serviciilor religioase; 

b) protec ia împotriva discrimin rii, conform c ruia 
criteriile de acces ale beneficiarilor la programele ini iate de culte 
nu in cont de origine etnic , limb , religie, categorie social , sex, 
orientare sexual , apartenen  politic , dizabilitate sau dependen , 
precum i de alte criterii care ar putea restric iona drepturile 
omului i libert ile fundamentale; 

c) libera concuren , respectiv asigurarea condi iilor 
pentru ca toate cultele s  aib  dreptul de a participa la accesarea 
fondurilor acordate conform legii; 

d) eficacitatea utiliz rii fondurilor publice, respectiv 
folosirea sistemului concuren ial i a criteriilor care s  fac  
posibil  evaluarea propunerilor, a specifica iilor tehnice i 
financiare pentru finan area programelor  prev zute de prezenta 
lege; 

e) transparen a,  respectiv punerea la dispozi ia tuturor 
celor interesa i a informa iilor referitoare la aplicarea procedurilor 
de selec ie i finan are; 

f) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod 
nediscriminatoriu a criteriilor de selec ie i a criteriilor de 
finan are, astfel încât orice cult s  aib  anse egale de a încheia 
contractul respectiv;  
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g) cofinan area, respectiv asigurarea contribu iei 
financiare a solicitantului, în procentul prev zut la art. 10 alin. (4), 
raportat la valoarea total  a finan rii. 

 
Art. 5. - Obiectivele programelor prev zute la art. 1 sunt 

urm toarele: 
a) înfiin area, organizarea i acordarea de servicii sociale 

destinate unor categorii de persoane vulnerabile, în risc de excluziune 
social ; 

b) organizarea i derularea de ac iuni caritabile în sprijinul 
persoanelor, familiilor, grupurilor i comunit ilor aflate în situa ie de 
s r cie sever  i risc de marginalizare social ; 

c)  asisten  i suport acordate victimelor calamit ilor naturale; 
d)  crearea unor corpuri de voluntari instrui i pentru a participa 

la identificarea în comunitate a  persoanelor în nevoie, la acordarea 
unor servicii de informare i consiliere, de îngrijire i asisten , de 
interven ie în situa ii de urgen , de prevenire a s r ciei severe i de 
combatere a marginaliz rii sociale, de mediere.  

 
Art. 6. - (1) Pot fi finan ate, potrivit prevederilor prezentei 

legi, programe de servicii sociale, programe caritabile i programe 
de sprijin a mi c rii de voluntariat în domeniul asisten ei sociale 
care au ca beneficiari finali urm toarele categorii de persoane: 

a) copii afla i în dificultate; 
b) persoane adulte cu dizabilit i; 
c) persoane vârstnice lipsite de venituri sau cu venituri mici, 

f r  sus in tori legali, aflate în situa ie de dependen  datorit  
pierderii sau limit rii autonomiei fizice, psihice sau mintale; 

d) persoane i familii s race care au avut de suferit de pe 
urma calamit ilor naturale i nu au beneficiat de m suri de suport 
i ajutoare acordate de stat;  

e) persoane, familii, comunit i aflate în s r cie sever  i risc 
de marginalizare social . 

(2) Finan area programelor prev zute la alin. (1) se realizeaz  
prin aplicarea procedurii de selec ie de proiecte.  
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Art. 7. - (1) Cultele, în  calitate de furnizori de servicii 
sociale, pot organiza i acorda servicii sociale, dup  cum urmeaz : 

a) direct, prin structurile proprii unit ilor de cult, respectiv 
departamente, compartimente etc.; 

b) prin asocia iile i funda iile înfiin ate în acest scop. 
(2) În situa ia prev zut  la alin. (1) lit. a), cultele au obliga ia 

de a organiza i acorda serviciile sociale i programele de instruire 
într-un spa iu distinct de cel destinat serviciilor religioase, astfel 
încât s  poat  fi respectate standardele de calitate obligatorii în 
domeniu, precum i principiile prev zute la art. 4 lit. a) i b). 

(3) Sunt considerate eligibile pentru finan are cultele care 
respect  prevederile legale în vigoare privind acreditarea 
furnizorilor i serviciilor sociale. 
 

Art. 8. -  (1) Pentru a solicita finan are, în condi iile prezentei 
legi, cultele trebuie s  de in  un raport de oportunitate acordat de 
c tre autoritatea administra iei publice locale pe a c rei raz  
teritorial  se deruleaz  programele ini iate. 

(2) Autorit ile administra iei publice locale pot fi parte la 
programele ini iate de culte prin participare cu resurse financiare 
i/sau umane, punerea la dispozi ie de terenuri, cl diri etc., stabilite 

prin contractele de parteneriat încheiate în condi iile legii. 
 

Art. 9. - (1) Programele social �– filantropice au la baz  
evaluarea nevoilor sociale din comunitate cu privire la gravitatea 
situa iilor de risc, profilul categoriilor de persoane vulnerabile i 
ponderea acestora în totalul popula iei, lipsa serviciilor sociale din 
sectorul public. 

(2) Evaluarea prev zut  la alin. (1) se efectueaz  de c tre 
autorit ile administra iei publice locale, prin serviciile publice de 
asisten  social , cu participarea, dup  caz, a reprezenta ilor 
cultului interesat. 

 
Art. 10. - (1) Finan area programelor definite la art. 1 se 

realizeaz  prin programe multianuale de interes na ional, aprobate 



 6

prin hot râri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, 
Familiei i Protec iei Sociale. 

(2) Fondurile destinate finan rii programelor prev zute la 
alin. (1) se asigur  de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei i Protec iei Sociale i se acord  conform 
prevederilor art. 6 alin. (2). 

(3) Procedura de finan are din fonduri publice a proiectelor 
derulate de culte cuprinde urm toarele etape:   

a)   selec ia public  de proiecte; 
b)   derularea contractelor; 
c) monitorizarea contractelor i evaluarea activit ilor  

finan ate. 
(4) Pentru acordarea finan rii de la bugetul de stat a 

proiectelor selectate, cultele au obliga ia de a asigura cofinan area 
acestora în cuantum de cel pu in 20% din totalul sumei aprobate.   

 
Art. 11. -  (1) Procedura de selec ie public  de proiecte 

cuprinde urm toarele etape: 
a) publicarea anun ului de participare; 
b) prezentarea proiectelor; 
c) verificarea eligibilit ii i a îndeplinirii criteriilor 

referitoare la capacitatea tehnic  i financiar ; 
d) evaluarea proiectelor; 
e)  comunicarea rezultatelor; 
f)   încheierea contractului de finan are; 
g) publicarea anun ului de atribuire a contractelor de 

finan are . 
(2) Proiectele selectate i sumele aferente se aprob  prin 

ordin al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i se 
public  în Monitorul Oficial al României, Partea a VI - a.  

(3) Procedura de finan are a programelor social-filantropice 
ini iate de culte i modelul contractului de finan are încheiat între 
autoritatea contractant  i institu ia de cult al c rei proiect a fost 
selectat, sunt reglementate prin  normele metodologice de aplicare 
a prezentei legi.  
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Art. 12. - Monitorizarea i evaluarea derul rii contractelor 
de finan are se realizeaz  de c tre autoritatea contractant  i 
vizeaz : 

a)  modul de acordare/decontare a sumelor aprobate potrivit 
contractului de finan are; 

b) evaluarea periodic  a stadiului derul rii proiectelor i 
întocmirea de rapoarte de monitorizare; 

c) întocmirea i publicarea la finalul exerci iului bugetar a 
raportului privind contractele de finan are. 

 
Art. 13. -  Activit ile desf urate în cadrul programelor i 

proiectelor finan ate  potrivit prezentei legi, sunt supuse controlului 
Cur ii de Conturi. 

 
Art. 14. -  Activit ile desf urate în baza prezentei legi nu 

pot constitui mijloc de atragere la vreun cult al beneficiarilor de 
servicii, sub sanc iunea încet rii finan rii. 

 
Art. 15. - Procedura de finan are prev zut  de prezenta lege 

derog  de la prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finan rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activit i nonprofit de interes general, cu modific rile i 
complet rile ulterioare. 

 
Art. 16. - În termen de 90 de zile de la data intr rii în 

vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei 
Sociale va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, 
care se aprob  prin hot râre a Guvernului. 
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  Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputa ilor în 
edin a din 8 martie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76                  

alin. (2) din Constitu ia României, republicat . 
 

PRE EDINTELE  CAMEREI  DEPUTA ILOR 

 

 
Roberta  Alma Anastase 

 
 


