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RAPORT 

 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului 

nr. 26/2000 cu privire la asocia�ii �i funda�ii 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu 
Propunerea legislativă pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asocia�ii �i funda�ii, trimisă cu adresa nr. Pl-x 868 din 9 decembrie 
2015 şi  înregistrată cu nr. 4c-11/1566  din 10 decembrie 2015. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă  în şedinţa 
din 3 decembrie 2015.  
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1036 din 1 octombrie 2015, a avizat negativ 
propunerea legislativă. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care nu susţine adoptarea 
propunerii legislative. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară �i servicii specifice a 
transmis un aviz negativ cu nr. 4c-4/707 din 22 decembrie 2015. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea �i completarea 
Ordonan�ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia�ii �i funda�ii, aprobată cu modificări 
�i completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările �i completările ulterioare, în sensul ca 
asocia�iile din domeniul agricol să se constituie din minimum 20 de persoane, iar federa�iile 
din acela�i domeniu, din minimum 4 asocia�ii. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, punctul de vedere al 
Guvernului României şi  avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din 27 ianuarie 2016.  

La dezbateri au fost prezenţi  12 deputaţi, din totalul de 25 de membri ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi.  
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Cu ocazia dezbaterilor, s-a constatat că dreptul de a înfiinţa o persoană juridică fără scop 
lucrativ, ca manifestare a libertăţii de asociere, este garantat atât la nivel constituţional, cât şi 
convenţional. Astfel, libertatea de asociere este privită ca o formă de manifestare a opiniilor şi 
convingerilor personale prin asocierea împreună cu alţii în vederea realizării unui scop determinat. în 
acest sens, Curtea de la Strasbourg, în jurisprudenţa sa constantă, a statuat că libertatea de gândire şi 
de opinie, ca şi libertatea de exprimare ar avea aplicare limitată dacă nu ar fi însoţite de 
garantarea posibilităţii de a împărtăşi opiniile şi convingerile şi ideile în mod colectiv, în special 
în cadrul unor asociaţii de persoane ce au aceleaşi convingeri, idei sau interese" (CEDO, 29 
aprilie 1999, Chassagnou �i al�ii contra Franţei, CEDO, 25 noiembrie 1999, Nilsen şi Johnsen 
contra Norvegiei). 

În ceea ce priveşte limitele libertăţii de asociere, instanţa europeană a decis, cu valoare 
de principiu, că limitările libertăţii de asociere impun o interpretare restrictivă atât în privinţa 
enumerării acestora, cât şi cu privire la determinarea domeniului lor de aplicare (CEDO, 10 
iulie 1998, Sidiripoulos şi alţii contra Greciei). Potrivit prevederilor art. 11 paragraf 2 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului ’’exercitarea acestor drepturi nu poate face 
obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare,  
într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, siguranţa publică, apărarea ordinii şi 
prevenirea infracţiunilor, protejarea sănătăţii sau a moralei ori pentru protecţia drepturilor şi 
libertăţilor altora. ” 

Astfel, excepţiile de la libertetea de asociere trebuie interpretate în  mod restrictiv, iar 
orice exceptare prevăzută de lege trebuie să corespundă unui imperativ social stringent. 

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a apreciat că propunerea de instituire a unor 
condi�ii speciale în cuprinsul Ordonan�ei Guvernului nr. 24/2000, exclusiv pentru 
organiza�iile constituite în domeniul agriculturii, pentru considerentele de �in de probleme 
de reprezentare europeană nu corespunde exigen�elor constitu�ionale referitoare la libertatea 
de asociere. 

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 �i completarea Ordonan�ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asocia�ii �i funda�ii. 

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

                      
                         PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 

 
                     Bogdan Liviu CIUCĂ                                  Sorin Constantin STRAGEA                         

 
 
 
 
 

 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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