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                                     RAPORT 
asupra  Proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.16/2009 privind abrogarea art.II din Legea nr.305/2008 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii 

 
 

              În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu Proiectul  de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2009 privind 
abrogarea art.II din Legea nr.305/2008 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, trimis cu adresa 
nr.PL-x 246 din 29 aprilie  2009 şi  înregistrat cu nr. 31/479 din 30 aprilie 2009. 
               Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de  
lege în şedinţa din 27 aprilie  2009. 
             Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor  este  Cameră decizională.  
            Consiliul Legislativ,  prin avizul nr.107/26.02.2009, a avizat favorabil 
proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului. 
             Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale,  prin avizul nr.25/390/2009, a avizat favorabil proiectul de lege. 
             Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.16/2009 privind abrogarea art.II din Legea 
nr.305/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, articol care prevedea că „Asociaţiile şi fundaţiile ale căror 
denumiri sunt contrare dispoziţiilor art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 246/2005, cu modificările aduse prin prezenta lege, au obligaţia de 
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a efectua modificarea denumirii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, sub sancţiunea dizolvării acestora prin hotărâre judecătorească, la 
solicitarea oricărei autorităţi, instituţii sau persoane interesate”.
 
              În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, 
expunerea de motive şi documentele care îl însoţesc, în  şedinţa din 10 iunie 
2009. 
              La lucrările Comisiei a fost prezent, în calitate de invitat, din partea 
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, doamna Rodica Constantinovici, 
secretar de stat. 
              La dezbateri au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 24 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi .  
 
              În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor  adoptarea proiectului  de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2009 privind 
abrogarea art.II din Legea nr.305/2008 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în forma adoptată de 
Senat. 
                 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare. 
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