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                                  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                 Bucureşti, 17 decembrie 2019 
                 Nr. Pl- x 692/2018 

 
RAPORT 

 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
 
 În conformitate cu prevederile Regulamentulului Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii, trimisă cu adresa nr. Pl-x 692 din 12 noiembrie 2018 şi  
înregistrată cu nr. 4c-13/1063  din 12 noiembrie 2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată și ale Regulamentului 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă  în şedinţa 
din 7 noiembrie 2018.  
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 725 din 19 iulie 2018, a avizat favorabil, iniţiativa 
legislativă, cu observații și propuneri. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere, prin care nu susține adoptarea 
acestei inițiative legislative. 

Consiliul Economic și Social a avizat negativ propunerea legislativă. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a 

avizat negativ inițiativa legislativă. 
Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați a avizat favorabil 

inițiativa legislativă. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, în sensul relaxării condiţiilor pe care asociaţiile, fundaţiile şi 
federaţiile trebuie să le îndeplinească pentru obţinerea statutului de utilitate publică, precum şi al 
promovării participării cetăţeneşti la luarea deciziilor publice prin intermediul structurilor care 
funcţionează deja în cadrul autorităţilor prevăzute la art.51 din ordonanţă. 

În conformitate cu prevederile Regulamentulului Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, punctul de vedere ale 
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Guvernului României, avizul Consiliului Economic și Social şi  avizul Consiliului Legislativ în 
şedinţa din 17 decembrie 2019.  
 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
  

 
 
                      

                     PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
 

                    Nicușor HALICI                                      Aida – Cristina CĂRUCERU                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
 


