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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

       CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 26 august 2021 
Nr.  PL-x  506/2017 

Nr. 4c-11/1187/2017 
 
 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTULasupra Proiectului de Lege 
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații, trimis cu adresa nr. PL- x 506 din 4 decembrie 
2017 şi înregistrat cu nr. 4c-11/1187  din 5 decembrie 2017. 

     În raport cu obiectul şiconţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 

 
 

 

                                            PREŞEDINTE, 
 

Mihai Alexandru Badea 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

florica.manole
Conf cu originalul



2 
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 26 august2021 
Nr.  PL x 506/2017 

 
Nr. 4c-11/1187/2017 

 
RAPORT  

 
asupraProiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaț ilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunităț i a fost sesizată spre dezbatere, 
în fond, cuProiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fu ndații, trimis cu adresa nr. PL x 
506 din 4 decembrie 2017,  înregistrat la Comisia juridică, de disciplină și imunități 
cu nr. 4c-11/1187  din 5 decembrie 2017. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată ș i ale art. 92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaț ilor, republicat, Camera  
Deputaților este  Cameră decizională. 

Senatul, în calitatea de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în ședința din 27 noiembrie 2017 , ca urmare a depăș irii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 269 din 25 aprilie 2017, a avizat 
favorabil propunerea legislativă, cu observații și propuneri. 

Guvernul Românieia transmis un punct de vedere cu nr. 1194/DPSG din 
10 august 2017, prin carenu susțineadoptarea acestei iniț iative legislative. De 
asemenea, Guvernul României a transmis alte două puncte de vedere, cu 
nr.33/DPSG/17.01.2020, respectiv cu nr.4067/11.05.2021, prin care nu susține 
adoptarea proiectului de lege. 

Proiectul de lege are ca 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale a avizat negativ propunerea legislativă cu avizul nr. 4c-5/572 din 18 
decembrie 2017. 

obiect de reglementare modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.26/2000. Măsurile preconizate vizează instituirea unui 
termen de 2 ani pentru evaluarea activităț ii unui organizații non-guvernamentale în 
vederea primirii statutului de utilitate publică. Se propune, de asemenea, ca 
asociațiile și fundațiile să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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declarația de venituri și cheltuieli, cu evidențierea distinctă a persoanelor și 
activităților care generează veniturile asociației sau fundației , precum ș i a valorii 
fiecărui venit în parte, sub sancț iunea suspendării/încetării activităț ii. Totodată, se 
intenționează restricționarea domeniilor de activitate a asociațiilor și fundațiilor 
care pot obține statutul de utilitate publică, precum și stab ilirea pentru alocarea 
resurselor bugetare, a unui algoritm procentual care să reflecte nevoile stringente 
ale societății românești. 

În conformitate cu prevederile art. 62din Regulamentul Camerei Deputaț ilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat iniț iativa legislativă, expunerea de motive, 
punctele de vedere ale Guvernului României ș i avizul Consiliului Legislativ în 
ședința desfășurată în sistem mixt (prezență fizică/online) din 26 august 2021.  
 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină și  imunități au fost 
prezenți conform listei de prezență. 

La ședinț a Comisiei a participat online, în calitate de invitat, domnul Mihai 
Pașca, secretar de stat în Ministerul Justiției. 

Cu prilejul dezbaterilor s-a constatat că algoritmul procentual pentru 
recunoașterea statutului de utilitate publică este neclar, având în vedere că procentele 
propuse necesită stabilirea unei baze de raportare, nu rezultă dacă algoritmul 
procentual se aplică doar în ceea ce privește accesul la re surse publice sau este 
aplicabil și pentru atribuirea bunurilor proprietate publică. De asemenea, s-a constatat 
că unele dispoziții, respectiv cele propuse prin art. 48 1

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunităț i au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaț ilor 
respingereaProiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

,pot afecta negativ mediul 
asociativ din România, deoarece acestea vizează toate asociațiile și fundațiile, 
generează birocrație suplimentară și îngreunează activitatea organizațiilor. 

În raport cu obiectul și conț inutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 

 
 
 

 
                        PREȘEDINTE,SECRETAR, 
 
Mihai Alexandra BadeaLadányi László-Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Șerban 


