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4c-6/565/12 octombrie 2020               

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte                                           Bucureşti, 12 octombrie 2020                   
şi problemele minorităţilor naţionale                                                                       PL-x 613/2020 

     
 
Domnului deputat  

Nicușor HALICI, 
Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

 
 

      AVIZ 
 

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

 
  În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele minorităţilor 
naţionale, cu adresa nr. PL-x 613/2020 din 6 octombrie 2020, spre dezbatere şi avizare,   
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, înregistrat cu nr. 4c-6/565/7 octombrie 2020. 
       Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
       În şedinţa online din 12 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 amendamente admise, prezentate 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
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ANEXĂ 

Amendamente admise 
Nr. 
crt. 

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

Motivarea 
amendamentului 

1. Art.4 Asociația este 
subiectul de drept constituit 
de două sau mai multe 
persoane care, pe baza unei 
înțelegeri, pun în comun și 
fără drept de restituire 
contribuția materială, 
cunoștințele sau aportul lor 
în muncă pentru realizarea 
unor activități în interes 
general, al unor colectivități 
sau, după caz, în interesul lor 
personal nepatrimonial.” 

 

Art.4. (1) Asociația este 
subiectul de drept constituit de 
două sau mai multe persoane care, 
pe baza unei înțelegeri, pun în 
comun și fără drept de restituire 
contribuția materială, 
cunoștințele sau aportul lor în 
muncă pentru realizarea unor 
activități în interes general, al 
unor colectivități sau, după caz, în 
interesul lor personal 
nepatrimonial.” 

(2) Un caz distinct de 
asociație îl reprezintă 
organizația cetățenilor 
aparținând minorităților 
naționale al cărei scop îl 
reprezintă: 

a)  apărarea, păstrarea si 
dezvoltarea identității 
naționale  

b)  reprezentarea publică a 
cetățenilor aparținând unei 
minorități naționale, 
îndeplinind astfel o misiune 
publică garantată de 
Constituție. 

(3) Prin minoritate națională 
se înțelege acea etnie 
reprezentată în Consiliul 
Minorităților Naționale. 
 
Autori: dl deputat Varujan 
Pambuccian și dl deputat Ganț 
Ovidiu - Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale

Pentru a suplini absența 
legii cadru a 
minorităților naționale. 

2. Art.6 (2) ...................... 
c) denumirea asociației: 

denumirea va 
conține în mod 
obligatoriu 
cuvântul asociație; 

c) denumirea asociației; 
 
Autori: dl deputat Varujan 
Pambuccian și dl deputat Ganț 
Ovidiu - Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

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

3.    Art.6 se completează cu un nou 
alineat, alineatul (5) cu următorul 
cuprins: 
„(5) Prin excepție de la 
prevederile alin.(2), lit.c), 
organizaţiile legal constituite ale 
cetăţenilor aparţinând unei 
minorităţi naţionale reprezentate 
în Consiliul Minorităţilor 
Naţionale, care participă în 
procesul electoral, își pot păstra 
denumirea sub care sunt 
reprezentate în  Consiliul 
Minorităţilor Naţionale.” 
 
 
 
 
 
Autor: dl deputat Iusein IBRAM - 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Prin modificarea 
denumirii organizaţiilor 
legal constituite ale 
cetăţenilor aparţinând 
unei minorităţi 
naţionale reprezentate 
în Consiliul 
Minorităţilor Naţionale 
(CMN) este periclitată 
participarea acestora în 
procesul electoral, 
având în vedere faptul 
că, potrivit legislației 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”. 

4.  Art.16 (2).................. 
c) denumirea fundației: 
denumirea va conține în mod 
obligatoriu cuvântul 
fundație; 

c)  denumirea fundației; 
 
 
Autori: dl deputat Varujan 
Pambuccian și dl deputat Ganț 
Ovidiu - Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

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.

5.  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. 
(2) Registrul național al 
persoanelor juridice fără scop 
patrimonial are patru secțiuni 
distincte pentru: 

Pentru a rezolva 
problema caracterului 
organizației fără a altera 
numele acesteia. 
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a) asociații; 
b) organizațiile cetățenilor 
aparținând minorităților 
naționale; 
c) fundații; 
d) federații.” 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 


