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Nr. 4c-11/511

 

 

  
 

        RAPORT   
 

asupra  propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii  

(PL. x  228/2014) 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

ulterioare, 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 228 din 28 aprilie 2014, înregistrată sub nr. 4c-11/511. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor  este  Cameră 

decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 23 aprilie 

2014. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul legislativ, cu observaţii şi propuneri, conform 

avizului nr.1558 din 23 decembrie 2013. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca asociaţiile în domeniul 

agricol să fie constituite din 20 de persoane, iar o federaţie să cuprindă minimum 10 asociaţii. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 774 din 24 aprilie 2014, nu susţine 

adoptarea iniţiativei legislative. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, a transmis, cu adresa nr. 4c-

6/169 din 3 iunie 2014, un aviz negativ al propunerii legislative. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a transmis, cu 

adresa nr. 4c-4/248 din 15 mai 2014, un aviz negativ al propunerii legislative. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă 

în şedinţa din 17 iunie 2014, expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu observaţii şi 

propuneri şi punctul de vedere negativ al Guvernului. Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi, la şedinţă au participat 25 deputaţi.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raportul de respingere a 

propunerii legislative privind completarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 

funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, întrucât, soluţia propusă prin actul normativ nu corespunde 

exigenţelor constituţionale şi convenţionale referitoare la libertatate de asociere. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 
 
                VICEPREŞEDINTE,                                                       SECRETAR, 
 Ciprian Nicolae NICA    Theodor – Cătălin NICOLESCU   
  
                                  
                                  
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,                           
     Roxana Zegrean                       
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