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Comisia pentru drepturile omului, culte                                           Bucureşti, 7 octombrie 2020                   
şi problemele minorităţilor naţionale                                                                       PL-x 579/2020 

     
 
Domnului deputat  

Nicușor HALICI, 
Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

 
 

      AVIZ 
 

asupra  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în 
sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor 
 

  În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  
problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-x 579/2020 din 30 septembrie  2020, spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgență,  proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind 
depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, înregistrat cu nr. 
4c-6/542/1 octombrie 2020. 
       Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
       În şedinţa online din 7 octombrie 2020, membrii comisiei au examinat iniţiativa 
legislativă, în conformitate cu prevederile art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,  şi în urma dezbaterilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să îi 
acorde aviz favorabil, cu un amendament admis, prezentat în Anexa care face parte 
integrantă din prezentul aviz. 
       În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 

         PREŞEDINTE, 
 

   Deputat 
Iusein   IBRAM 

 
 

 
Întocmit: Consilier parlamentar Onesia Babeș        

elena.zorila
Conf cu originalul



 
 
 
 

ANEXĂ 
Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

1. Articol unic. -  (1) Pentru anul 
2020, termenul până la care se 
depune declarația privind 
beneficiarul real, prevăzut la 
art.344 alin.(4) din Ordonanța 
Guvernului nr.26/2000 privind 
asociațiile și fundațiile, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr.246/2005, cu 
modificările și completările 
ulterioare, este 1 noiembrie 2020. 

Articol unic. - (1) Pentru anul 
2020, termenul până la care se 
depune declarația privind 
beneficiarul real, prevăzut la 
art.344 alin.(4) din Ordonanța 
Guvernului nr.26/2000 privind 
asociațiile și fundațiile, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr.246/2005, cu 
modificările și completările 
ulterioare, este 1 noiembrie 2021. 
 
Autor: deputat Daniel Vasile - 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale

Ar aduce grave 
prejudicii asociațiilor 
și fundațiilor care   
și-au depus deja 
dosarele de 
candidatură pentru 
alegerile generale. 

 
 
 
 
 
 
 


