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BIROULUI PERMANENT
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Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la
asociaţiişifundaţii,trimis spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de disciplină
şiimunităţi, cu adresa nr. PL - x 613/2020.
Înraport de obiectul şiconţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Nicușor HALICI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 3.11.2020
PL x- 613/2020

RAPORT

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţiişifundaţii

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificări și completări, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi a fost
sesizată cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţiişifundaţii,
transmisă cu adresa nr. PL - x 613/2020.
Senatul, în calitate de prima Cameră sesizată a adoptatiniţiativa
legislativă, în condițiileart.76 alin.(2) din Constitutia României.
Potrivit prevederilor art. 75din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin.(8) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
Consiliul Legislativa avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observa ții și
propuneri.
Comisia pentru drepturile omului, culte
și problemele minorităților
naționale a avizat favorabil, cu amendmente admiseinițiativa legislativă în ședința din
15 octombrie 2020.
Inițiativa legislativă are ca obiectde reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000. Proiectul vizează, între altele,
eliminarea obligaţiei de a depune o declaraţie autentică anual, chiar dacă nu există ceva
nou de declarat, exceptarea de la obligaţia de a depune declaraţie autentică atunci când
asociaţia/fundaţia respectivă e constituită/condusă doar de persoane fizice, iar
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beneficiarul real poate fi identificat şi preluat în registru cu datele de identificare
relevante pe baza documentelor aflate deja la dosarul entităţii. Această exceptare este
aplicabilă doar cazului în care entitatea are în componenţă doar persoane fizice, şi nu
există un alt beneficiar real care să nu rezulte din actele de la dosar.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificăriși completări, membrii Comisiei au examinat
iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ şi punctul de
vedere al Guvernului în şedinţa din 3 noiembrie 2020. La şedinţa Comisiei juridice, de
disciplină şiimunităţi au fost prezenţi, conform listei de prezenţă.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi
au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţiloradoptareaproiectului de Lege pentru modificarea
și completarea
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţiişifundaţii, cu amendamente admise,
redate în Anexa 1 și amendamente respinse, redate în Anexa 2.
În raport cu obiectul şiconţinutul reglementării, propunerea legislativă face
parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Nicușor HALICI

Aida - Cristina CĂRUCERU

Consilier parlamentar,
Silvia Olaru
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ANEXA 1
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
Lege
pentru
modificarea
şi Nemodificat
completarea Ordonanţei Guvernului
nr.26/2000
cu
privire
la
asociaţiişifundaţii

2.

Art.
I.
-Ordonanţa
Guvernului Nemodificat
nr.26/2000
cu
privire
la
asociaţiişifundaţii,
publicată
în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea
nr.246/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:

3.

1. Articolul 4 se modifică şi va avea Nemodificat
următorul cuprins:

4.

Art. 4. - Asociaţia este
subiectul de drept constituit
de trei sau mai multe
persoane care, pe baza unei
înţelegeri, pun în comun şi
fără drept de restituire

„Art.4.- Asociaţia este subiectul de
drept constituit de două sau mai multe
persoane care, pe baza unei înţelegeri,
pun în comun şifară drept de restituire
contribuţia materială, cunoştinţele sau
aportul lor în muncă pentru realizarea
unor activităţi în interes general, al
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Art. 4. - Asociaţia este subiectul de
drept privat constituit de trei sau
mai multe persoane care, pe baza
unei înţelegeri, pun în comun şi
fără drept de restituire contribuţia
materială, cunoştinţele sau aportul
lor în muncă pentru realizarea unor

Motivare

Este imperios
necesara
delimitarea
asociatiilor si
fundatiilor de
entitatile de
drept public

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
Text adoptat de Senat
nr.26/2000
contribuţia
materială, unor colectivităţi sau, după caz, în
cunoştinţele sau aportul lor interesul lor personal nepatrimonial.”
în muncă pentru realizarea
unor activităţi în interes
general, al unor colectivităţi
sau, după caz, în interesul
lor personal nepatrimonial.

Amendamente
(Autor amendamente)
activităţi în interes general, al unor
colectivităţi sau, după caz, în
interesul
lor
personal
nepatrimonial.

Autor: dep. Andi Grosaru,Varujan
Pambuccian și Ganț Ovidiu
Grupul
Parlamentar
al
Minorităților Naționale
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care se
infiinteaza
numai prin
lege.

Autor: dep. Andi Grosaru

(2) Un caz distinct de asociație îl
reprezintă acea organiza
ție a
cetățenilor
aparținând
minorităților naționale al cărei
scop îl reprezintă:
a)
apărarea,
păstrarea,
dezvoltarea și
promovarea
identității
unei
minorități
naționale
b) reprezentarea publică a
cetățenilor aparținând unei
minorități naționale cu rolul de a
îndeplini o misiune publică
constituțională.

5.

Motivare

Pentru a
suplini
absența legii
cadru a
minorităților
naționale.

Nr.
crt.
6.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
(3) Prin minoritate națională se
înțelege acea etnie reprezentată
în
Consiliul
Minorită
ților
Naționale.

Motivare

Autor: dep. Varujan Pambuccian
și deputat Ganț Ovidiu - Grupul
Parlamentar
al
Minorită
ților
Naționale
2. Articolul 6 se modifică şi va avea Nemodificat
următorul cuprins:

7.

8.

Art. 6. - (1) În vederea
dobândirii
personalităţii
juridice, membrii asociaţi
încheie actul constitutiv şi
statutul asociaţiei, în formă
autentică sau atestată de
avocat.

„Art.6. - (1) În vederea dobândirii
personalităţii juridice, membrii asociaţi
încheie statutul asociaţiei; în formă
autentică sau atestată de avocat.

„(1)
În
vederea
dobândirii
personalității juridice, membrii
asociați încheie statutul asociației,
prin act sub semnătură privată.
Autor: dep. Andrei Pop, dep.
Claudiu Năsui, grupul PSD, grupul
USR
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Conform
avizului
favorabil al CES se
propune și următoru l
amendament
pentru
simplificarea
suplimentară
a
birocrației și oglindirea
condițiilor impuse la
nivelul legii societă
ților
comerciale privind forma
actelor.
În primul rând, se
oglindesc astfel cerințele
pentru
valabilitatea
statutului și deciziilor
societăților comerciale
prevăzute
de
lege.
Totodată,
având
în
vedere că ele rămân
supuse înregistrării
și
controlului
instan
ței,
autentificarea notarială
sau atestarea avoca
țială
intervin
ca
supraformalități ale actelor
chiar înainte ca instan
ța
să se pronun
țe
asupra

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)

Motivare
lor.
În practică , la fiecare
adunare generală a unei
asociații sau la fiecare
ședință a consiliului
director în care se adoptă
hotărâri sau decizii , ar
trebui să asiste un notar
sau un avocat , care să
certifice
apoi,
prin
autentificare sau atestare,
hotărârea
adunării
generale sau decizia
consiliului director.
În realitate, acest lucru
nu este posibil, marea
majoritate a asocia
țiilor
și fundațiilor neavând
posibilitățile financiare
de a îndeplini o condiție
la limita absurdului,și
anume de a asigura
prezența unui notar sau
avocat,
ca “martori
asistenți”, la adoptarea
hotărârilor adunării
generale sau a deciziilor
consiliului director . Nici
deplasarea ulterioară a
membrilor
adunării
generale sau a consiliului
director la un notar,
pentru a declara că
semnăturile de pe
hotărâre sau decizie sunt
ale lor și nu ale altcuiva ,
nu reprezintă o variantă
mai puțin împovărătoare.
Din păcate, supervizarea
de către notar sau avocat
a actelor care țin de viața
obișnuită de asociație, nu
trebuie făcută doar cu
ocazia înființării
asociației sau fundației ,
ci și în cazul oricărei
modificări a statutului ,
ceea ce înseamnă̆ atât
orice
modificare
a
regulilor statutare (orice
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Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)

Motivare
prevedere din statut), cât
și orice modificare a
componenței asociației
(de exemplu, primirea de
noi membri) sau orice
modificare
a
componenței organelor
de
conducere
(schimbarea
componenței consiliului
director,
schimbarea
directorului executiv).
Pentru aceste motive,
procedurile și activitatea
asociațiilor/fundațiilor
pot fi simplificate extrem
de mult, realizând
și
economii pentru acestea,
prin renunțarea la supraformalitatea
formei
acestor acte. Se propune
în acest sens țiasolu
existentă deja pentru
societățile comerciale, a
încheierii actelor sub
semnătură privată
și
depunerea lor în copie
conformă cu originalul.
Se menține, însă, la fel
ca și până acum,
obligația
încheierii
statutului
în
formă
autentică atunci când
prin acesta se aduce ca
aport în natură un bun
imobil, condiție necesară
pentru
validitatea
înstrăinării.

9.

(2)
Actul
constitutiv (2) Statutul
cuprinde,
cuprinde,
sub sancţiuneanulităţii absolute:
sancţiuneanulităţii absolute:

10.

a) datele de identificare ale a) datele de identificare ale membrilor Nemodificat
membrilor asociaţi: numele, asociaţi: numele, prenumele, codul
7

sub Nemodificat

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000
prenumele, codul numeric
personal, seria şi numărul
actului de identitate pentru
persoanele
fizice,
denumirea şi codul de
identificare
fiscală
ale
persoanei juridice asociate
şi, după caz, domiciliul sau
reşedinţa ori adresa sediului
social;

11.

b) exprimarea voinţei de b) exprimarea voinţei de asociere şi Nemodificat
asociere
şi
precizarea precizarea scopului şi a obiectivelor
asociaţiei;
scopului propus;

12.

c) denumirea asociaţiei: c) denumirea asociaţiei; denumirea va
denumirea va conţine în conţine în mod obligatoriu cuvântul
mod obligatoriu cuvântul asociaţie;
«asociaţie».
Denumirea
exprimată într-o limbă
străină va cuprinde şi
traducerea în limba română.

c) denumirea asociaţiei;

13.

d) sediul asociaţiei;

Nemodificat

14.

e) durata de funcţionare a e) durata de funcţionare a asociaţiei - Nemodificat
asociaţiei - pe termen pe termen determinat, cu indicarea

Text adoptat de Senat
numeric personal, seria şi numărul
actului de identitate pentru persoanele
fizice, denumirea şi codul de
identificare fiscală ale persoanei
juridice asociate şi, după caz,
domiciliu sau reşedinţa ori adresa
sediului social;

d) sediul asociaţiei;
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Amendamente
(Autor amendamente)

Autor: dep. Varujan Pambuccian
și Ganț Ovidiu - Grupul
Parlamentar
al
Minorităților
Naționale

Motivare

Distincția dintre
asociații și fundații
se face oricum prin
înregistrarea în
Registrul
asociațiilor și
fundațiilor și nu are
sens să alterăm
denumirile
asociațiilor și
fundațiilor
existente.

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
Text adoptat de Senat
nr.26/2000
determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe
expresă a termenului, sau, termen nedeterminat;
după caz, pe termen
nedeterminat;

15.

f) patrimoniul iniţial al
asociaţiei;
activul
patrimonial nu poate fi mai
mic de 200 lei şi este
alcătuit din aportul în
natură şi/sau în bani al
asociaţilor.
În
cazul
aportului
în
natură,
constând în bunuri imobile,
forma autentică a actului
constitutiv şi a statutului
este obligatorie;

16.

g) componenţa nominală a g)
componenţa nominală a celor Nemodificat
celor dintâi organe de dintâi
organe
de
conducere,
conducere, administrare şi administrare şi control ale asociaţiei;
control ale asociaţiei;

17.

h) persoana sau, după caz,
persoanele împuternicite să
desfăşoare procedura de
dobândire a personalităţii
juridice;
i) semnăturile membrilor

18.

Amendamente
(Autor amendamente)

f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; Nemodificat
activul patrimonial este alcătuit din
aportul în natură şi/sau în bani al
asociaţilor, în cazul aportului în natură,
constând în bunuri imobile, forma
autentică a statutului este obligatorie;

h)
persoana
sau,
după
caz, Nemodificat
persoanele împuternicite să desfăşoare
procedura de dobândire a personalităţii
juridice;
i)

modul

de

dobândire
9

şi

de Nemodificat

Motivare

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000
asociaţi.

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)

pierdere a calităţii de asociat;

19.

j)
drepturile
şiobligaţiileasociaţilor;

Nemodificat

20.

k)
categoriile
de
patrimoniale ale asociaţiei;

21.

1) atribuţiile organelor de conducere, Nemodificat
administrare şi control ale asociaţiei;

22.

m) destinaţia bunurilor, în cazul Nemodificat
dizolvării asociaţiei, cu respectarea
dispoziţiilor art.60;

23.

n) semnăturile membrilor asociaţi.

24.

(3) În cazul în care din asociaţie fac Nemodificat
parte persoane ale căror nume sau ale
căror denumiri sunt redactate într-o
altă grafie decât cea latină, numele sau
denumirile sunt transliterate în grafia
latină, conform actelor de identitate,
respectiv actelor de înfiinţare emise de
autorităţile statului de apartenenţă ori
statului român şi sunt folosite în forma
astfel transliterată ori de câte ori aceste
persoane
sunt
prevăzute
în
10

resurse Nemodificat

Nemodificat

Motivare

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Text adoptat de Senat
documentele oficiale ale asociaţiei.”

25.

Amendamente
(Autor amendamente)

Motivare

La articolul 6, după alineatul (4)
se introduce un nou alineat,
alin.(5), cu următorul cuprins:
„(5) Prin excep
ție de la
prevederile
alin.(2),
lit.c),
organizaţiile legal constituite ale
cetăţeniloraparţinând
unei
minorităţinaţionale reprezentate
în
Consiliul
MinorităţilorNaţionale,
care
participă în procesul electoral, își
pot păstra denumirea sub care
sunt reprezentate în Consiliul
MinorităţilorNaţionale.”

Prin
modificarea
denumirii
organizaţiilor
legal
constituite
ale
cetăţeniloraparţinând
unei
minorităţinaţionale
reprezentate
în
Consiliul
MinorităţilorNaţionale
(CMN) este periclitată
participarea acestora
în procesul electoral,
având în vedere faptul
că, potrivit legisla
ției
în vigoare, au fost
deja depuse dosarele
de candidatură cu
denumirile existente
la momentul înscrierii
în CMN.
Totodată, s-ar aplica
un tratament
discriminatoriu
organizațiilor
minorităților naționale
în procesul electoral,
în comparație cu
partidele politice, care
nu sunt obligate să
pună în fața denumirii
sintagma „partid”.

Autor: deputat IuseinIbram Grupul
Parlamentar
al
Minorităților Naționale
26.

27.

3. La articolul 7, alineatul (2) se Nemodificat
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(2) Cererea de înscriere va „(2) Cererea de înscriere va fi însoţită (2) Cererea de înscriere va fi
fi însoţită de următoarele doar de următoarele documente:
însoţităîn mod obligatoriu, de
11

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000
documente:

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
următoarele documente:

Motivare

Autor:dep. Andi Grosaru
28.

a) actul constitutiv;

a) statutul asociaţiei, într-un singur a) statutul asociației, într -o singură
exemplar;
copie certificată pentru
conformitate cu originalul de
persoana
împuternicită
în
condițiile art. 6 alin. (2) lit. h);
Autor: dep. Andrei Pop, dep.
Claudiu Năsui, grupul PSD, grupul
USR

29.

b) statutul asociaţiei;

30.

c) actele doveditoare ale c) copii certificate pentru conformitate Nemodificat
sediului şi patrimoniului cu originalul ale actelor doveditoare ale
iniţial;
identităţii membrilor asociaţi;

31.

c1) copii certificate pentru
conformitate cu originalul
ale actelor doveditoare ale
identităţii
membrilor
asociaţi;

b) actele doveditoare ale sediului, Nemodificat
precum şi cele privind patrimoniul
iniţial doar în cazul aportului în natură
constând în bunuri imobile;

Nemodificat
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Tehnică
legislativă,
pentru
corelare.

Nr.
crt.
32.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000
d) dovada disponibilităţii
denumirii
eliberată
de
Ministerul Justiţiei sau,
după caz, refuzul motivat al
eliberării acesteia.

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
d)
declaraţie pe propria răspundere Nemodificat
a persoanei care, în temeiul alin.(l),
formulează cererea de înscriere, care
cuprinde datele de identificare ale
beneficiarilor reali ai asociaţiei, în
sensul reglementărilor din domeniul
prevenirii şi combaterii spălării banilor
şifinanţării terorismului. Datele de
identificare ale beneficiarului real sunt:
numele, prenumele, data naşterii, codul
numeric personal, seria şi numărul
actului de identitate, cetăţenia,
domiciliul sau reşedinţa. în cazul
asociaţiilor constituite/conduse doar de
persoane fizice, nu este obligatorie
depunerea declaraţiei pe propria
răspundere atunci când singurii
beneficiari reali sunt persoanele fizice
ale căror date de identificare sunt
cuprinse în documentele din dosar, caz
în care completarea registrului central
se va face din oficiu pe baza acestora şi
conform regulilor prevăzute la art.4 din
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea
şi
combaterea
spălării
banilor
şifinanţării terorismului, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, cu modificările şi
completările ulterioare;
13

Motivare

Nr.
crt.
33.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

e) dovada disponibilită
ții denumirii
eliberată de Ministerul Justi
ției sau,
după caz, refuzul motivat al eliberării
acesteia”.

Amendamente
(Autor amendamente)
Nemodificat

4. La articolul 7, alineatul (21) se Nemodificat
modifică şi va avea următorul
cuprins:

34.

35.

Text adoptat de Senat

(21) În cazul în care
documentele prevăzute la
alin. (2) lit. c) şi c1) sunt
redactate
într-o
limbă
străină, ele se depun în
copie certificată, însoţite de
traducerea
legalizată
efectuată de un traducător
autorizat.

„(21) În cazul în care documentele Nemodificat
prevăzute la alin.(2) lit.b) şi c) sunt
redactate într-o limbă străină, ele se
depun în copie certificată, însoţite de
traducerea legalizată efectuată de un
traducător autorizat.”

36.

5. La articolul 7, după alineatul (21) Nemodificat
se introduc patru noi alineate,
alin.(22)-(25)> cu următorul cuprins:

37.

„(22) În cazul în care denumirea Nemodificat
asociaţiei este în altă limbă decât limba
română, la cererea de eliberare a
dovezii
disponibilităţii
denumirii
prevăzute la alin.(2) lit.d) se ataşează o
traducere legalizată efectuată de un
14

Motivare

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Text adoptat de Senat
traducător autorizat, excepţie făcând
denumirile care conţin nume proprii ,
intraductibile şi denumirile consacrate
pe plan internaţional. Prevederile
alin.(3)-(34) se aplică în mod
corespunzător.

Amendamente
(Autor amendamente)

38.

(23) La depunerea actelor doveditoare Nemodificat
ale sediului prevăzute la alin.(2) lit.c),
nu este necesar avizul privind
schimbarea
destinaţiei
imobilelor
colective cu regim de locuinţă,
prevăzut la art.40 din Legea nr.
196/2018
privind
înfiinţarea,
organizarea şifuncţionareaasociaţiilor
de
proprietari
şi
administrarea
condominiilor,
cu
modificările
ulterioare, atunci când persoana
împuternicită în condiţiile prevăzute la
art.6 alin.(2) lit.h) declară pe propria
răspundere faptul că asociaţianu va
desfăşură activitate la sediul ales.

39.

(24) În cazul în care la constituirea Nemodificat
asociaţiei participă şi o persoană
juridică, cu privire la aceasta cererea de
înscriere va fi însoţită doar de
următoarele documente:
15

Motivare

Nr.
crt.
40.

41.

42.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
a) extras oficial de la registrul Nemodificat
autorităţii relevante la care este
înregistrată, care să ateste forma
persoanei juridice şireprezentanţii
acesteia;
b) în cazul în care statutul asociaţiei Nemodificat
este semnat de o altă persoană decât
reprezentanţiiprevăzuţi în documentul
de la lit.a), hotărârea organelor de
conducere ale persoanei juridice
fondatoare
în
sensul
înfiinţăriiasociaţieişi
desemnării
persoanei pentru a o reprezenta în
cadrul asociaţiei;
c) cazier fiscal al persoanei juridice Nemodificat
fondatoare, caz în care nu este
necesară depunerea unui cazier fiscal
şi de către persoana fizică reprezentant
al persoanei juridice.

43.

(25) Prevederile alin.(23) se aplică în Nemodificat
mod corespunzător şi în situaţia în care
persoana juridică devine membru în
organele de conducere.”

44.

6. La articolul 7, alineatul (34) se Nemodificat
modifică şi va avea următorul
cuprins:
16

Motivare

Nr.
crt.
45.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000
4
(3 ) Este interzis, sub
sancţiuneanulităţii absolute
a actului constitutiv şi a
statutului ca o filială sau
sucursală să poarte o altă
denumire decât cea a
asociaţiei sau fundaţiei care
o constituie.

46.

47.

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
4
„(3 )
Este
interzis,
sub Nemodificat
sancţiuneanulităţii absolute a statutului
ca o filială sau sucursală să poarte o
altă denumire decât cea a asociaţiei sau
fundaţiei care o constituie.”

7. La articolul 9, alineatul (2) se Nemodificat
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(2) Dacă neregularităţile
constatate
privesc
dispoziţiile art. 40 alin. (2)
din Constituţie, pentru
termenul fixat va fi citat şi
parchetul de pe lângă
instanţa sesizată, căruia i se
vor comunica, în copie,
cererea
de
înscriere,
împreună
cu
actul
constitutiv
şi
statutul
asociaţiei. în acest caz
punerea concluziilor de
către
procuror
este
obligatorie.

„(2) Dacă neregularităţile constatate Nemodificat
privesc dispoziţiile art.40 alin.(2) din
Constituţie, pentru termenul fixat va fi
citat şi parchetul de pe lângă instanţa
sesizată, căruia i se vor comunica, în
copie, cererea de înscriere, împreună
cu statutul asociaţiei. în acest caz
punerea concluziilor de către procuror
este obligatorie.”

17

Motivare

Nr.
crt.
48.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

49.

(2) În cazul în care
procurorul nu a participat la
soluţionarea
cererii,
parchetului pe de lângă
instanţa sesizată i se vor
comunica şi copii de pe
actul constitutiv şi de pe
statutul asociaţiei, împreună
cu încheierea de admitere
ori de respingere a cererii
de înscriere, după caz.

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
8. La articolul 11, alineatul (2) se Nemodificat
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) În cazul în care procurorul nu a Nemodificat
participat la soluţionarea cererii,
parchetului pe de lângă instanţa
sesizată i se vor comunica şi copii de
pe statutul asociaţiei, împreună cu
încheierea de admitere ori de
respingere a cererii de înscriere, după
caz.”

18

Motivare

Nr.
crt.
50.

51.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Art. 13
(1)
Asociaţiaîşi
poate
constitui filiale, ca structuri
teritoriale, cu un număr
minim de 3 membri, organe
de conducere proprii şi un
patrimoniu distinct de cel al
asociaţiei.

Text adoptat de Senat
9. La articolul 13, alineatele (1), (2) şi
(4) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

Amendamente
(Autor amendamente)

„Art.13.- (1) Asociaţiaîşi poate Nemodificat
constitui filiale, ca structuri teritoriale,
cu un număr minim de 2 membri,
organe de conducere proprii şi un
patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.

52.

(2) Filialele sunt entităţi cu
personalitate
juridică,
putând încheia, în nume
propriu, acte juridice în
condiţiile
stabilite
de
asociaţie
prin
actul
constitutiv al filialei. Ele
pot încheia acte juridice de
dispoziţie, în numele şi pe
seama asociaţiei, numai pe
baza hotărârii prealabile a
consiliului
director
al
asociaţiei.

(2) Filialele
sunt
entităţi
cu Nemodificat
personalitate juridică, putând încheia,
în nume propriu, acte juridice în
condiţiile stabilite de asociaţie prin
statutul filialei. Ele pot încheia acte
juridice de dispoziţie, în numele şi pe
seama asociaţiei, numai pe baza
hotărârii prealabile a consiliului
director al asociaţiei.

53.

(4) În vederea înscrierii (4) În vederea înscrierii filialei, Nemodificat
filialei,
reprezentantul reprezentantul asociaţiei depune la
19

Motivare

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000
asociaţiei
depune
la
judecătoria în a cărei
circumscripţie urmează să
îşi aibă sediul filiala cererea
de înscriere, împreună cu
hotărârea de constituire a
filialei,
statutul,
actul
constitutiv,
actele
doveditoare ale sediului şi
patrimoniului iniţial ale
acesteia, precum şi copii
certificate
pentru
conformitate cu originalul
ale actelor doveditoare ale
identităţii
membrilor
filialei. Dispoziţiile art. 6,
art. 7 alin. (21) şi ale art. 912 sunt aplicabile în mod
corespunzător.

Text adoptat de Senat
judecătoria în a cărei circumscripţie
urmează să îşi aibă sediul filiala
cererea de înscriere, împreună cu
hotărârea de constituire a filialei,
statutul, actele doveditoare ale sediului
şi patrimoniului iniţial ale acesteia,
precum şi copii certificate pentru
conformitate cu originalul ale actelor
doveditoare ale identităţii membrilor
filialei. Dispoziţiile art.6, art.7 alin.(21)
şi ale art.9-12 sunt aplicabile în mod
corespunzător.”

Amendamente
(Autor amendamente)

54.

10. La articolului 15, alineatele (2) şi Nemodificat
(3) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

55.

(2) Activul patrimonial „(2) Activul patrimonial iniţial al Nemodificat
iniţial al fundaţiei trebuie să fundaţiei trebuie să includă bunuri în
20

Motivare

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000
includă bunuri în natură sau
în numerar, a căror valoare
totală să fie de cel puţin 100
de ori salariul de bază
minim brut pe ţară garantat
în plată, la data constituirii
fundaţiei.

56.

(3) Prin excepţie de la
prevederile alin. (2), în
cazul fundaţiilor al căror
scop
exclusiv,
sub
sancţiunea dizolvării pe
cale judecătorească, este
efectuarea operaţiunilor de
colectare de fonduri care să
fie puse la dispoziţia altor
asociaţii sau fundaţii, în
vederea
realizării
de
programe de către acestea
din
urmă,
activul
patrimonial iniţial poate
avea o valoare totală de cel
puţin 20 de ori salariul de
bază minim brut pe ţară
garantat în plată.

Text adoptat de Senat
natură sau în numerar, a căror valoare
totală să fie de cel puţin de 10 ori
salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, la data constituirii
fundaţiei.

Amendamente
(Autor amendamente)

(3) Prin excepţie de la prevederile Nemodificat
alin. (2), în cazul fundaţiilor al căror
scop
exclusiv,
sub
sancţiunea
dizolvării pe cale judecătorească, este
efectuarea operaţiunilor de colectare de
fonduri care să fie puse la dispoziţia
altor asociaţii sau fundaţii, în vederea
realizării de programe de către acestea
din urmă, activul patrimonial iniţial
poate avea o valoare totală de cel puţin
de două ori salariul de bază minim brut
pe ţară garantat în plată.”

21

Motivare

Nr.
crt.
57.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

58.

Art. 16 - (1) În vederea
dobândirii
personalităţii
juridice, fondatorul sau,
după caz, fondatorii încheie
actul constitutiv şi statutul
fundaţiei,
în
formă
autentică,
sub
sancţiuneanulităţii absolute.

59.

60.

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
11. Articolul 16 se modifică şi va Nemodificat
avea următorul cuprins:
„Art.16. - (1) În vederea dobândirii
personalităţii juridice, fondatorul sau,
după caz, fondatorii încheie statutul
fundaţiei, în forma autentică sau
atestată de avocat.

Motivare

„(1)
În
vederea
dobândirii
personalității juridice, fondatorul
sau, după caz, fondatorii încheie Tehnică
statutul fundației, prin act sub legislativă,
pentru
semnătură privată.”
corelare.
Autor: dep. Andrei Pop, dep.
Claudiu Năsui, grupul PSD, grupul
USR
(2) Actul constitutiv al (2) Statutul fundaţiei cuprinde, sub Nemodificat
fundaţiei
cuprinde, sancţiuneanulităţii absolute:
subsancţiuneanulităţii
absolute:
a) datele de identificare ale a) datele
de
identificare
ale Nemodificat
fondatorului sau, după caz, fondatorului sau, după caz, ale
ale fondatorilor: numele, fondatorilor: numele, prenumele, codul
prenumele, codul numeric numeric personal, seria şi numărul
personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele
actului de identitate pentru fizice, denumirea şi codul de
persoanele
fizice, identificare fiscală a persoanei juridice
denumirea şi codul de şi, după caz domiciliul/reşedinţa ori
identificare
fiscală
a adresa sediului social;
persoanei juridice şi, după
caz, domiciliul/reşedinţa ori
adresa sediului social;
22

Nr.
crt.
61.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000
b) scopul fundaţiei;

62.

c) denumirea fundaţiei: c)
denumieafundaţiei: denumirea
denumirea va conţine în va conţine în mod obligatoriu cuvântul
mod obligatoriu cuvântul fundaţie;
«fundaţie». Dispoziţiile art.
6 alin. (2) lit. c) teza a II-a
se
aplică
în
mod
corespunzător.

c) denumirea fundației;

63.

d) sediul fundaţiei;

d)

Nemodificat

64.

e) durata de funcţionare a
fundaţiei - pe termen
determinat, cu indicarea
expresă a termenului sau,
după caz, pe termen
nedeterminat;

e)
durata de funcţionare a fundaţiei Nemodificat
- pe termen determinat, cu indicarea
expresă a termenului sau, după caz, pe
termen nedeterminat;

Text adoptat de Senat
b)
explicitarea scopului
obiectivelor fundaţiei;

sediul fundaţiei;

23

şi

Amendamente
(Autor amendamente)
a Nemodificat

Autori:
deputat
Varujan
Pambuccian și deputat Ganț Ovidiu
Grupul
Parlamentar
al
Minorităților Naționale

Motivare

Distincția dintre
asociații și
fundații se face
oricum prin
înregistrarea în
Registrul
asociațiilor și
fundațiilor și nu
are sens să
alterăm
denumirile
asociațiilor și
fundațiilor
existente.

Nr.
crt.
65.

Ordonanţa Guvernului
Text adoptat de Senat
Amendamente
nr.26/2000
(Autor amendamente)
f) patrimoniul iniţial al f)
patrimoniul iniţial al fundaţiei. Nemodificat
fundaţiei;
În cazul aportului în natură, constând
în bunuri imobile, forma autentică a
statutului este obligatorie;

66.

g) componenţa nominală a
celor dintâi organe de
conducere, administrare şi
control ale fundaţiei ori
regulile pentru desemnarea
membrilor acestor organe;

67.

h) persoana sau persoanele h)
persoana
sau
persoanele Nemodificat
împuternicite să desfăşoare împuternicite să desfăşoare procedura
procedura de dobândire a de dobândire a personalităţii juridice;
personalităţii juridice;

68.

i) semnăturile fondatorului i)
categoriile
de
sau,
după
caz,
ale patrimoniale ale fundaţiei;
fondatorilor.

69.

g)
componenta nominală a celor Nemodificat
dintâi
organe
de
conducere,
administrare şi control ale fundaţiei ori
regulile pentru desemnarea membrilor
acestor organe;

resurse Nemodificat

j)
atribuţiile
organelor
de Nemodificat
conducere, administrare şi control ale
fundaţiei;

24

Motivare

Nr.
crt.
70.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
k)
procedura de desemnare şi de Nemodificat
modificare a componentei organelor de
conducere, administrare şi control, pe
parcursul existenţeifundaţiei;

71.

1) destinaţia bunurilor, în cazul Nemodificat
dizolvării fundaţiei, cu respectarea
dispoziţiilor art.60;

72.

m) semnăturile fondatorului sau, după Nemodificat
caz, ale fondatorilor.

25

Motivare

Nr.
crt.
73.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

74.

(2) Cererea de înscriere va
fi însoţită de următoarele
documente:

„(2) Cererea de înscriere va fi însoţită Nemodificat
doar de următoarele documente:

75.

a)actul constituiv;

a)
statutul,
exemplar;

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
12. La articolul 17, alineatele (2) şi Nemodificat
(3) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

într-un

singur a) statutul, într-o singură copie
certificată pentru conformitate
cu originalul de persoana
împuternicită în condițiile art.6
alin. (2) lit. h);”
Autor: dep. Andrei Pop, dep.
Claudiu Năsui, grupul PSD, grupul
USR

76.

b) statutul;

b)
acte doveditoare ale sediului şi Nemodificat
patrimoniul iniţial;

26

Motivare

Tehnică
legislativă,
pentru
corelare.

Nr.
crt.
77.

Ordonanţa Guvernului
Text adoptat de Senat
Amendamente
nr.26/2000
(Autor amendamente)
c) acte doveditoare ale c)
copii
certificate
pentru Nemodificat
sediului şi patrimoniului conformitate cu originalul ale actelor
iniţial;
doveditoare ale identităţii fondatorilor
şi membrilor consiliului director;

78.

c1) copii certificate pentru
conformitate cu originalul
ale actelor doveditoare ale
identităţii fondatorilor şi
membrilor
consiliului
director;

Nemodificat

79.

d) dovada disponibilităţii
denumirii
eliberată
de
Ministerul Justiţiei sau,
după caz, refuzul motivat al
eliberării acesteia.

d)
declaraţie pe propria răspundere Nemodificat
a persoanei prevăzute la art.16 alin.(2)
lit.h), care cuprinde datele de
identificare ale beneficiarilor reali ai
fundaţiei, în sensul reglementărilor din
domeniul prevenirii şi combaterii
spălării
banilor
şifinanţării
terorismului. Dispoziţiile art.16 alin.(2)
lit.a) se aplică în mod corespunzător.
Datele
de
identificare
ale
beneficiarului real sunt: numele,
prenumele, data naşterii, codul
numeric personal, seria şi numărul
actului de identitate, cetăţenia,
domiciliul sau reşedinţa. în cazul
fundaţiilor constituite/conduse doar din
27

Motivare

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)

persoane fizice, nu este obligatorie
depunerea declaraţiei pe propria
răspundere atunci când singurii
beneficiari reali sunt persoanele fizice
ale căror date de identificare sunt
cuprinse în documentele din dosar, caz
în care completarea registrului central
se va face din oficiu pe baza acestora şi
conform regulilor prevăzute la art.4 din
Legea nr. 129/2019, cu modificările şi
completările ulterioare;
80.

e)
dovada disponibilităţii denumirii Nemodificat
eliberată de Ministerul Justiţiei sau,
după caz, refuzul motivat a) eliberării
acesteia.

81.

(3) Dispoziţiile art. 7 (3) Dispoziţiile art.7 alin,(l), (21)- Nemodificat
alin.(1), (21), (3)-(35) şi (4), (25), (3) - (35) şi (4), ale art.8-12 şi ale
ale art. 8-12 şi ale art. 14 se art.14 se aplică în mod corespunzător.”
aplică
în
mod
corespunzător.

28

Motivare

Nr.
crt.
82.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

83.

(2)
După
înscrierea
fundaţiei
în
Registrul
asociaţiilorşifundaţiilor, nici
fondatorii
şi
nici
moştenitorii lor nu pot
revoca actul constitutiv. De
asemenea, după înscriere,
actul constitutiv nu mai
poate fi atacat nici de către
creditorii
personali
ai
fondatorilor.
(3)
Dacă
fundaţiadobândeşte
personalitate juridică după
decesul
fondatorului,
efectele liberalităţilor făcute
în
favoarea
fundaţiei
anterior constituirii ei se
vor produce de la data
actului constitutiv, pentru
fundaţiileînfiinţate prin acte
între
vii,
iar
pentru
fundaţiileînfiinţate
prin
testament, de la data morţii
testatorului.

84.

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
13. La articolul 19, alineatele (2) şi Nemodificat
(3) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(2) După înscrierea fundaţiei în Nemodificat
Registrul asociaţiilorşifundaţiilor, nici
fondatorii şi nici moştenitorii lor nu pot
revoca statutul. De asemenea, după
înscriere, statutul nu mai poate fi atacat
nici de către creditorii personali ai
fondatorilor.

(3) Dacă
fundaţiadobândeşte Nemodificat
personalitate juridică după decesul
fondatorului, efectele liberalităţilor
făcute în favoarea fundaţiei anterior
constituirii ei se vor produce de la data
statutului, pentru fundaţiileînfiinţate
prin acte între vii, iar pentru
fundaţiileînfiinţate prin testament, de
la data morţii testatorului ”
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Motivare

Nr.
crt.
85.

86.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
14. La articolul 21 alineatul (2), 14. La articolul 21, alineatul (2),
litera f) se modifică şi va avea litera f) și alineatul (5) se
următorul cuprins:
modifică și vor avea următorul
cuprins:

f)
modificarea actului ,,f) modificarea statutului;”
constitutiv şi a statutului;

Motivare

„f) modificarea statutului;
Autor: dep. Andrei Pop, dep.
Claudiu Năsui, grupul PSD, grupul
USR

87.

(5) Regulile privind organizareași
funcționarea adunării generale se
stabilesc prin statut. Adunarea
generală poate avea locși prin
mijloace
electronice
de
comunicare directă la distan
ță,
iar hotărârile adunării generale
pot fi semnate de asociați inclusiv
cu
semnătură
electronică
extinsă.”

(5)
Regulile
privind
organizarea şifuncţionarea
adunării
generale
se
stabilesc prin statut.

Autor: dep. Andrei Pop, dep.
Claudiu Năsui, grupul PSD, grupul
USR

30

Măsurile de siguranță
privind
epidemia
coronavirus precum și
de restric
țiile legale
impuse
pentru
prevenirea răspândirii
virusului au cauzat un
adevărat blocaj în
practica și activitatea
asociațiilor
și
fundațiilor, blocaj ce
ar putea fi depă
șit cu
ușurință prin măsuri
simple de digitalizare.
În prezent, instan
țele
solicită
exemplare
originale
ale
hotărârilor
adunării
generale
ale
asociaților
semnate
olograf,
ceea
ce
îngreunează
sau
uneori face chiar
imposibilă
funcționarea normală
a entităților, mai ales

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Text adoptat de Senat

31

Amendamente
(Autor amendamente)

Motivare
a celor cu un număr
mai ridicat de membri
aflați în diferite locuri.
Prevederea
posibilității atât a
organizării adunării
prin
mijloace
electronice, câtși a
semnării electronice a
hotărârii rezultante ar
ușura
enorm
procedura de lucru a
acestor
ți,entită
sub
o
blocate
reglementare
învechită.
Subliniem că în baza
Legii
455/2001
privind
semnătura
electronică, semnătura
electronică
extinsă
este legată în mod
unic de semnatar
și
asigură identificarea
acestuia în baza unui
certificat
calificat
emis de furnizori
acreditați, iar aceasta
are aceeași valoare ca
semnătura olografă,
fiind
în
prezent
folosită
atât
în
raporturile de drept
privat
(contracte,
facturi,
note
de
comandă, etc.) câtși
în raporturile de drept
public (în rela
ția cu
ANAF, ONRC, ITM,
SEAP, etc.).

Nr.
crt.
88.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

89.

(1) Hotărârile luate de
adunarea
generală
în
limitele legii, ale actului
constitutiv şi ale statutului
sunt obligatorii chiar şi
pentru membrii asociaţi
care nu au luat parte la
adunarea generală sau au
votat împotrivă.

„Art.23.- (1) Hotărârile luate de Nemodificat
adunarea generală în limitele legii şi
ale statutului sunt obligatorii chiar şi
pentru membrii asociaţi care nu au luat
parte la adunarea generală sau au votat
împotrivă.

90.

(2) Hotărârile adunării
generale, contrare legii,
actului
constitutiv
sau
dispoziţiilor cuprinse în
statut, pot fi atacate în
justiţie de către oricare
dintre membrii asociaţi care
nu au luat parte la adunarea
generală sau care au votat
împotrivă şi au cerut să se
insereze
aceasta
în
procesul-verbal de şedinţă,
în termen de 15 zile de la

(2) Hotărârile adunării generale, Nemodificat
contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse
în statut, pot fi atacate în justiţie de
către oricare dintre membrii asociaţi
care nu au luat parte la adunarea
generală sau care au votat împotrivă şi
au cerut să se insereze aceasta în
procesul-verbal de şedinţă, în termen
de 15 zile de la data când au luat
cunoştinţă despre hotărâre sau de la
data când a avut loc şedinţa, după caz.”

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
15. La articolul 23, alineatele (1) şi Nemodificat
(2) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
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Motivare

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000
data când au luat cunoştinţă
despre hotărâre sau de la
data când a avut loc şedinţa,
după caz.

91.

92.

93.

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)

Motivare

16. La articolul 24, alineatul (1) se 16. La articolul 24, alineatele (1)
modifică şi va avea următorul și (3) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
cuprins:
Art. 24
(1)
Consiliul
director
asigură
punerea
în
executare a hotărârilor
adunării generale. El poate
fi alcătuit şi din persoane
din afara asociaţiei, în
limita a cel mult o pătrime
din componenţa sa.

„Art.24.- (1) Consiliul director asigură
punerea în executare a hotărârilor
adunării generale. El poate fi alcătuit şi
din persoane din afara asociaţiei, în
limita a cel mult o treime din
componenţa sa.”

„(1) Consiliul director asigură
punerea în executare a hotărârilor
adunării generale. El poate fi
alcătuit și din persoane din afara
asociației, în limita a cel mult o
treime din componența sa.
Autor: dep. Andrei Pop, dep.
Claudiu Năsui, grupul PSD, grupul
USR
(3) Regulile generale privind
organizarea și
funcționarea
consiliului director se stabilesc prin
statut. Consiliul director șiî poate
elabora un regulament intern de
funcționare. Ședințele consiliului
director pot avea loc
și prin
mijloace
electronice
de
comunicare directă la distan
ță,
iar deciziile consiliului director
pot fi semnate de membri

(3)
Regulile
generale
privind
organizarea
şifuncţionarea
consiliului
director se stabilesc prin
statut. Consiliul director îşi
poate elabora un regulament
intern de funcţionare.
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Tehnică
legislativă,
pentru
corelare.

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
inclusiv cu semnătură electronică
extinsă.”
Autor: dep. Andrei Pop, dep.
Claudiu Năsui, grupul PSD, grupul
USR

17. Articolul 25 se modifică şi va Nemodificat
avea următorul cuprins:

94.

95.

Art. 25
Dispoziţiile art. 22 se aplică
în mod corespunzător şi
membrilor
consiliului
director.
Deciziile
consiliului director, contrare
legii, actului constitutiv sau
statutului asociaţiei pot fi
atacate în justiţie, în
condiţiile prevăzute
la
art.23.

„Art.25.- Dispoziţiile art.22 se aplică Nemodificat
în mod corespunzător şi membrilor
consiliului
director.
Deciziile
consiliului director, contrare legii sau
statutului asociaţiei pot fi atacate în
justiţie, în condiţiile prevăzute la
art.23.”

96.

18. La articolul 27, alineatul (1) se Nemodificat
modifică şi va avea următorul cuprins:

97.

Art. 27
„Art.27.- (1) Statutul poate prevedea Nemodificat
(1) Actul constitutiv poate numirea unui cenzor sau a unei comisii
prevedea numirea unui de cenzori. ”
cenzor sau a unei comisii de
34

Motivare

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000
cenzori.

98.

99.

100.

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)

19. La articolul 29, alineatul (4) se 19. La articolul 29, alineatele (3)
modifică şi va avea următorul și (4) se modifică
și
vor avea
cuprins:
următorul cuprins:
Autor: dep. Andrei Pop, dep.
Claudiu Năsui, grupul PSD, grupul
USR
„(3) Regulile generale privind
organizarea și
funcționarea
consiliului director se stabilesc prin
statut. Consiliul director șiî poate
elabora un regulament intern de
funcționare. Ședințele consiliului
director pot avea loc
și prin
mijloace
electronice
de
comunicare directă la distan
ță,
iar deciziile consiliului director
pot fi semnate de membri
inclusiv cu semnătură electronică
extinsă.

(3)
Regulile
generale
privind
organizarea
şifuncţionarea
consiliului
director se stabilesc prin
statut. Consiliul director îşi
poate elabora un regulament
intern de funcţionare.

Autor: dep. Andrei Pop, dep.
Claudiu Năsui, grupul PSD, grupul
USR
(4) Dispoziţiile art. 22 şi 24 „(4) Dispoziţiile art.22 şi art.24 (4) Dispozițiile art. 22 și art. 24
alin. (4) se aplică în mod alin.(4) se aplică în mod corespunzător alin. (4) se aplică în mod
corespunzător şi în ceea ce şi în ceea ce priveşte membrii corespunzător și în ceea ce privește
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Motivare

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000
priveşte membrii consiliului
director. Deciziile contrare
legii, actului constitutiv sau
statutului fundaţiei pot fi
atacate în justiţie, în
condiţiile prevăzute la art.
23, de fondator sau de
oricare dintre membrii
consiliului director care a
lipsit sau a votat împotrivă
şi a cerut să se insereze
aceasta în procesul-verbal
de şedinţă.

consiliului director. Deciziile contrare
legii sau statutului fundaţiei pot fi
atacate în justiţie, în condiţiile
prevăzute la art.23, de fondator sau de
oricare dintre membrii consiliului
director care a lipsit sau a votat
împotrivă şi a cerut să se insereze
aceasta în procesul-verbal de şedinţă.”

Amendamente
(Autor amendamente)
membrii
consiliului
director.
Deciziile contrare legii sau
statutului fundației pot fi atacate în
justiție, în condițiile prevăzute la
art. 23, de fondator sau de oricare
dintre membrii consiliului director
care a lipsit sau a votat împotrivă și
a cerut să se insereze aceasta în
procesul-verbal de ședință.”
Autor: dep. Andrei Pop, dep.
Claudiu Năsui, grupul PSD, grupul
USR

20. Articolul 32 se modifică şi va Nemodificat
avea următorul cuprins:

101.

102.

Text adoptat de Senat

Art. 32
În cazul în care actul
constitutiv nu cuprinde
componenţa nominală a
celor dintâi organe ale
fundaţiei, ci numai regulile
stabilite de fondatori pentru
desemnarea
membrilor
acestora şi dacă nici unul
dintre fondatori nu mai este
în viaţă la data constituirii
fundaţiei, dispoziţiile art. 30

„Art.32. - În cazul în care statutul nu Nemodificat
cuprinde componenta nominală a celor
dintâi organe ale fundaţiei, ci numai
regulile stabilite de fondatori pentru
desemnarea membrilor acestora şi dacă
nici unul dintre fondatori nu mai este în
viaţă la data constituirii fundaţiei,
dispoziţiile art.30 alin.(2) se aplică în
mod corespunzător.”
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Motivare

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000
alin. (2) se aplică în mod
corespunzător.

Text adoptat de Senat

103.

CAPITOLUL IV:
Modificarea actului
constitutiv, a statutului
ori a beneficiarului real al
asociaţiei sau fundaţiei.
Fuziunea şi divizarea

21. Titlul Capitolului IV se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„Capitolul IV
Modificarea
statutului
ori
a
beneficiarului real al asociaţiei sau
fundaţiei.
Fuziunea şi divizarea”
22. La articolul 33, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

104.

105.

Art. 33 - (1) Modificarea
actului constitutiv sau a
statutului asociaţiei se face
prin înscrierea modificării
în
Registrul
asociaţiilorşifundaţiilor aflat
la grefa judecătoriei în a
cărei
circumscripţie
teritorială îşi are sediul
asociaţia,
cu
aplicarea
corespunzătoare
a
prevederilor art. 8-12.
(2) Cererea de înscriere a
modificării va fi însoţită de
hotărârea adunării generale,

„Art.33. - (1) Modificarea statutului
asociaţiei se face prin înscrierea
modificării
în
Registrul
asociaţiilorşifundaţiilor aflat la grefa
judecătoriei în a cărei circumscripţieîşi
are sediul asociaţia, cu aplicarea
corespunzătoare a prevederilor art.812.”

Amendamente
(Autor amendamente)

Nemodificat

22. La articolul 33, alineatele (1) Tehnică
legislativă,
și (2) se modifică
și vor avea
pentru
următorul cuprins:
corelare.
„(1)
Modificarea
statutului Tehnică
asociației se face prin înscrierea legislativă,
modificării în Registrul asociațiilor pentru
și fundațiilor aflat la grefa corelare.
judecătoriei
în
a
cărei
circumscripție își are sediul
asociația,
cu
aplicarea
corespunzătoare a prevederilor art.
8-12.

(2) Cererea de înscriere a
modificării va fi însoțită̆ de
hotărârea adunării generale, iar în
37

Motivare

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000
iar în cazul modificării
sediului,
de
hotărârea
consiliului director.

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
cazul modificării sediului , de
hotărârea consiliului director
.
Hotărârile se depun în copie
certificată certificată pentru
conformitate cu originalul de
persoana sau persoanele
împuternicite prin hotărârea
adunării generale sau , după caz , a
consiliului director să de sfășoare
procedura de înregistrare a
modificării.”
Autor: dep. Andrei Pop, dep.
Claudiu Năsui, grupul PSD, grupul
USR
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Motivare

Nr.
crt.
106.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Text adoptat de Senat
23. Articolul 34 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

Amendamente
(Autor amendamente)
Nemodificat

107.

Art. 34
„Art.34. - Dispoziţiile art.33 se aplică
Dispoziţiile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul
în mod corespunzător în modificării statutului fundaţiei.”
cazul modificării actului
constitutiv sau a statutului
fundaţiei.

Nemodificat

108.

24. La articolul 344, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

Nemodificat

„Art.344.-(1) Ori de câte ori intervine
o modificare privind datele de
identificare ale beneficiarului real,
asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a
comunica Ministerului Justiţiei datele
de identificare ale beneficiarului real,
în vederea înregistrării actualizării
evidenţei privind beneficiarii reali ai
asociaţiilorşifundaţiilor.”

Nemodificat

109.

Art. 344
(1)Anual sau ori de câte ori
intervine o modificare
privind
datele
de
identificare
ale
beneficiarului real, asociaţia
sau fundaţia are obligaţia de
a comunica Ministerului
Justiţiei
datele
de
identificare
ale
beneficiarului
real,
în
vederea
înregistrării
actualizării
evidenţei
privind beneficiarii reali ai
asociaţiilorşifundaţiilor.
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Motivare

Nr.
crt.
110.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
4
25. La articolul 34 , după alineatul Nemodificat
(1) se introduce un nou alineat,
alin.(11), cu următorul cuprins:

111.

„(l1) Sunt exceptate de la obligaţia Nemodificat
depunerii declaraţiei prevăzute la alin.i
l) şi la art.7 alin.(2) lit.d) sau, după caz,
la art.17 alin.(2) lit.d);

112.

a)
asociaţiile
sau
fundaţiile Nemodificat
constituite/conduse doar de persoane
fizice, atunci când singurii beneficiari
reali sunt cei prevăzuţi în statut. în
acest caz, în lipsa depunerii declaraţiei
privind beneficiarul real, Ministerul
Justiţiei este obligat să completeze din
oficiu Registrul beneficiarilor reali pe
baza documentelor care însoţesc
cererea de înscriere a modificării care
implică şi schimbarea beneficiarilor
reali;
b)
asociaţiile
de
dezvoltare Nemodificat
intercomunitară, astfel cum sunt
definite de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi
structurile federative formate de
acestea.”

113.

40

Motivare

Nr.
crt.
114.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
4
26. La articolul 34 , alineatul (2) se 26. La articolul 344, alineatul (2)
modifică şi va avea următorul cuprins: se modifică și va avea următorul
cuprins:
Autor: dep. Andrei Pop, dep.
Claudiu Năsui, grupul PSD, grupul
USR

115.

(2) În acest scop, consiliul
director al asociaţiei sau
fundaţieiîmputerniceşte o
persoană fizică pentru a
comunica,
printr-o
declaraţie
pe
propria
răspundere, încheiată în
formă autentică, datele de
identificare
ale
beneficiarului real.

„(2) În acest scop, consiliul director al
asociaţiei sau fundaţieiîmputerniceşte o
persoană fizică pentru a comunica,
printr-o
declaraţie
pe
propria
răspundere, datele de identificare ale
beneficiarului real.”

„(2) În acest scop, consiliul
director al asociației sau fundației
împuternicește o persoană fizică
pentru a comunica, printr-o
declarație pe propria răspundere,
datele
de
identificare
ale
beneficiarului real. Declarația
privind beneficiarul real poate
avea formă de înscris sub
semnătură privată ori formă
electronică și poate fi comunicată
fără nicio altă formalitate, prin
mijloace
electronice,
cu
semnătura electronică sau prin
servicii de poștă și curier.”
Autor: dep. Andrei Pop, dep.
Claudiu Năsui, grupul PSD, grupul
USR
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Motivare

Nr.
crt.
116.

Ordonanţa Guvernului
Text adoptat de Senat
nr.26/2000
(3)
Declaraţia
anuală 27. La articolul 344, alineatul (3) se
prevăzută la alin. (1) se abrogă.
comunică
Ministerului
Justiţiei până la data de 15
ianuarie.
28. La articolul 39 alineatul (l1),
litera a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

117.

118.

119.

120.

Amendamente
(Autor amendamente)
Nemodificat

Nemodificat

(11) Cererea prevăzută la
Nemodificat
alin. (1) va fi însoţită, pe
lângă dovada îndeplinirii
condiţiilor prevăzute la art.
38 alin. (1), de următoarele
documente:
a) copii de pe actul „a) copii de pe statutul asociaţiei sau Nemodificat
constitutiv şi de pe statutul fundaţiei;”
asociaţiei sau fundaţiei;
e) datele de identificare ale
persoanelor fizice: numele,
prenumele, codul numeric
personal, seria şi numărul
actului
de
identitate,
respectiv denumirea, sediul
şi codul de identificare
fiscală
a
persoanelor
juridice, cu care asociaţia

Nemodificat
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Motivare

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000
sau fundaţia colaborează în
mod frecvent în vederea
realizării obiectului său de
activitate
pentru
care
aceasta
solicită
recunoaşterea statutului de
utilitate publică;

123.

Amendamente
(Autor amendamente)

29. La articolul 41 alineatul (1), Nemodificat
litera e) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

121.

122.

Text adoptat de Senat

e) obligaţia de a comunica
autorităţii
administrative
competente
orice
modificări
ale
actului
constitutiv şi ale statutului,
precum şi rapoartele de
activitate
şisituaţiile
financiare
anuale;
autoritatea administrativă
are obligaţia să asigure
consultarea
acestor
documente de către orice
persoană interesată;

,,e) obligaţia de a comunica autorităţii Nemodificat
administrative
competente
orice
modificări ale statutului, precum şi
rapoartele de activitate şisituaţiile
financiare
anuale;
autoritatea
administrativă are obligaţia să asigure
consultarea acestor documente de către
orice persoană interesată;”

30. La articolul 41 alineatul (2), Nemodificat
litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
43

Motivare

Nr.
crt.
124.

125.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000
b) obligaţia de a comunica
autorităţii
administrative
competente
orice
modificări
ale
actului
constitutiv şi ale statutului,
precum şi rapoartele de
activitate
şisituaţiile
financiare
anuale;
autoritatea administrativă
are obligaţia să asigure
consultarea
acestor
documente de către orice
persoană interesată;
Art. 73

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
,,b) obligaţia de a comunica autorităţii Nemodificat
administrative
competente
orice
modificări ale statutului, precum şi
rapoartele de activitate şisituaţiile
financiare
anuale;
autoritatea
administrativă are obligaţia să asigure
consultarea acestor documente de către
orice persoană interesată;”

301. Art.73 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art 73 (1) - Se constituie
Registrul național al persoanelor
juridice fără scop patrimonial asociații, fundații și federații -,
denumit în continuare Registrul
național, în scopul evidenței
centralizate a acestora.

(1) Se constituie Registrul
naţional al persoanelor
juridice
fără
scop
patrimonial - asociaţii,
fundaţiişifederaţii
-,
denumit
în
continuare
Registrul naţional, în scopul
evidenţei centralizate a
acestora.

(2)
Registrulțional
na al
persoanelor juridice fără scop
patrimonial are patru ți
sec uni
distincte pentru:

(2) Registrul naţionalse
ţine de Ministerul Justiţiei
prin
direcţia
de
specialitate, în format
44

Motivare

Pentru a rezolva
problema
caracterului
organizației fără
a altera numele
acesteia.

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000
electronic.

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
a) asociații;
b)
organiza
țiile
aparținând
naționale;
c) fundații;
d) federații.”

cetățenilor
minorităților

Autori: dep. Andi Grosaru,
Varujan Pambuccian și Ganț
Ovidiu - Grupul Parlamentar al
Minorităților Naționale
31. La articolul 79, litera b) se Nemodificat
modifică şi va avea următorul
cuprins:

126.

127.

128.

b)
va
stabili
forma
şiconţinutul certificatelor de
înscriere prevăzute la art. 12
alin. (1) şi la art. 17 alin.
(3), precum şicondiţiile de
eliberare
a
dovezii
menţionate la art. 7 alin. (2)
lit. d).

,,b) va stabili forma şiconţinutul Nemodificat
certificatelor de înscriere prevăzute la
art.12 alin.(l) şi la art.17 alin.(3),
precum şicondiţiile de eliberare a
dovezii prevăzute la art.7 alin.(2)
lit.e).”

Art. II. -Ordonanţa Guvernului Nemodificat
nr.26/2000
cu
privire
la
asociaţiişifundaţii,
publicată
în
45

Motivare

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000

Text adoptat de Senat
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea
nr.246/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu
cele aduse prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul Oficial al
României, Partea, l, dându-se textelor o
noua numerotare.
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Amendamente
(Autor amendamente)

Motivare

ANEXA 2
AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.

Ordonanţa
Guvernului
nr.26/2000

1.

Text adoptat de Senat
2. Articolul 6 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„Art.6. - (1) În vederea
dobândirii
personalităţii
juridice, membrii asociaţi
încheie statutul asociaţiei; în
formă
autentică
sau
atestată de avocat.

Amendamente
(Autor amendamente)

Motivare

Cameră
Decizională
Camera
Deputaților

Art. 6. - (1) În vederea
dobândirii
personalităţii juridice,
membrii
asociaţi
încheie
actul
constitutiv şi statutul
asociaţiei, în formă
autentică sau atestată
de avocat.
2. (2) Actul constitutiv (4) Statutul cuprinde, sub
cuprinde,
sub sancţiuneanulităţii absolute:
sancţiuneanulităţii
absolute:

Art. 6 - (1) În vederea
dobândirii
personalităţii
juridice, membrii fondatori
încheie actul constitutiv şi
statutul asociaţiei, în formă
autentică sau atestată de
avocat.
Autor: dep. Andi Grosaru
(2)
Actul
constitutiv
cuprinde,
sub
sancţiuneanulităţii absolute:
Autor: dep. Andi Grosaru

Camera
Deputaților

3. a)
datele
de
identificare
ale
membrilor
asociaţi:
numele,
prenumele,
codul
numeric
personal,
seria
şi
numărul actului de
identitate
pentru
persoanele
fizice,

a) datele de identificare ale
membrilor
fondatori:
numele, prenumele, codul
numeric personal, seria şi
numărul
actului
de
identitate pentru persoanele
fizice, denumirea şi codul
de identificare fiscală ale
persoanei
juridice

Camera
Deputaților

l) datele de identificare ale
membrilor asociaţi: numele,
prenumele, codul numeric
personal, seria şi numărul
actului de identitate pentru
persoanele fizice, denumirea
şi codul de identificare
fiscală ale persoanei juridice
asociate şi, după caz,
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denumirea şi codul de
identificare fiscală ale
persoanei
juridice
asociate şi, după caz,
domiciliul
sau
reşedinţa ori adresa
sediului social;
4. c)
denumirea
asociaţiei: denumirea
va conţine în mod
obligatoriu cuvântul
«asociaţie».
Denumirea exprimată
într-o limbă străină va
cuprinde şi traducerea
în limba română.

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)

Motivare

Cameră
Decizională

domiciliu sau reşedinţa ori fondatoareşi, după caz,
adresa sediului social;
domiciliul sau reşedinţa ori
adresa sediului social;
Autor: dep. Andi Grosaru

m) denumirea
asociaţiei;
denumirea va conţine în mod
obligatoriu
cuvântul
asociaţie;

c) denumirea asociaţiei;
denumirea va conţine în
mod obligatoriu cuvântul
asociaţie;
Denumirea
exprimată într-o limbă
străină va cuprinde
și
traducerea
în
limba
română, excepție făcând
numele proprii, expresiile
intraductibile și
denumirile consacrate pe
plan internațional;
Autori: dep. Lauren
țiu
Leoreanu, Grup PNL
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Nr.
crt.
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5.

(2) Cererea de
înscriere va fi însoţită
de următoarele
documente:
c1) copii certificate
pentru conformitate cu
originalul ale actelor
doveditoare ale
identităţii fondatorilor
şi membrilor
consiliului director;
6.
(11) Cererea prevăzută
la alin. (1) va fi
însoţită, pe lângă
dovada
îndeplinirii
condiţiilor prevăzute
la art. 38 alin. (1), de
următoarele
documente:

Text adoptat de Senat

12.
La
articolul
17,
alineatele (2) şi (3) se
modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Cererea de înscriere va
fi
însoţită
doar
de
următoarele documente:

28. La articolul 39 alineatul
(l1), litera a) se modifică şi
va avea următorul cuprins:

Amendamente
(Autor amendamente)

Motivare

Cameră
Decizională
Camera
Deputaților

c1) copii certificate pentru
conformitate cu originalul
ale actelor doveditoare ale
identităţii fondatorilor şi
membrilor
consiliului
director
precum și
certificatele de cazier
fiscal în original.
Autor:dep. Andi Grosaru
Camera
Deputaților
(11) Cererea prevăzută la
alin. (1) va fi însoţită, pe
lângă dovada îndeplinirii
condiţiilor prevăzute la art.
38 alin. (1), de următoarele
documente cumulativ:
Autor: dep. Andi Grosaru
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crt.
7.

8.
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e)
datele
de
identificare
ale
persoanelor
fizice:
numele, prenumele,
codul
numeric
personal, seria şi
numărul actului de
identitate, respectiv
denumirea, sediul şi
codul de identificare
fiscală a persoanelor
juridice,
cu
care
asociaţia sau fundaţia
colaborează în mod
frecvent în vederea
realizării
obiectului
său
de
activitate
pentru care aceasta
solicită recunoaşterea
statutului de utilitate
publică;

Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)

Motivare

Cameră
Decizională

e) datele de identificare ale
persoanelor fizice: numele,
prenumele, codul numeric
personal, seria şi numărul
actului
de
identitate,
respectiv denumirea, sediul
şi codul de identificare
fiscală
a
persoanelor
juridice, cu care asociaţia
sau fundaţia colaborează în
mod frecvent în vederea
realizării obiectului său de
activitate
pentru
care
aceasta
solicită
recunoaşterea statutului de
utilitate publică precumși
certificatul de cazier fiscal
al acestora;
Autor: dep. Andi Grosaru
Art. II.Alieneatul 2 al
Articolului
Unic
din
ORDONANȚA
DE
URGENȚĂ nr. 142 din 19
august 2020, publicată în
Monitorul Oficial nr. 771
din 24 august 2020,se
50
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Nr.
crt.
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Text adoptat de Senat

Amendamente
(Autor amendamente)
modifică și va avea
următorul conținut:
(2) Termenul
prevăzut
la alin.
(1)
aplicabil
obligației de completare a
documentelor
potrivit cerințelor prevăzute
la art. 6, 7, 16 și 17 din
Ordonanța Guvernului nr.
26/2000,
aprobată
cu
modificări și completări
prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările și completările
ulterioare, astfel cum au
fost stabilite prin art. 63 din
Legea nr. 129/2019 pentru
prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării
terorismului, precum
și
pentru
modificarea
și
completarea unor acte
normative, cu modificările
și completările ulterioare, se
prelungește până la data
de 1 noiembrie 2021.”
Autor:
dep.
Ambrus
Izabela
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Motivare

Cameră
Decizională

