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ECOLOGIC

AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Cu adresa nr.17 din 31 ianuarie 2000, Comisia pentru administraţie publică
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării
cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii.

In şedinţa din 24 mai 2001, Comisia pentru administraţie publică, amenjarea
teritoriului şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege sus-menţionat şi a hotărât
avizarea favorabilă a acestuia în forma prezentată de Guvern, cu următoarele
amendamente:

1. La art.13, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu,

acte juridice, în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Actele
juridice de dispoziţie se pot încheia, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza
hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei.

2. După alineatul (2) al articolului 13 se introduce un alineat nou 21:
(21) �Filialele unei asociaţii păstrează natura juridică a acesteia�

3. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
(3) Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociaţiei.

Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor.

4. Alineatul (4) al articolului 13 va avea următorul cuprins:



(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei va depune cererea de
înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul
constitutiv, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia,
la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul
filiala. Dispoziţiile art. 6, 9 � 12 sunt aplicabile în mod corespunzător.�

5. După art. 14 se introduce art. 141 cu următorul cuprins:
�Art. 141 � (1) Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale

fără personalitate juridică.
(2) Sucursalele se constituie prin hotărârea autentificată a adunării generale

şi se înscriu în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de judecătoria în a cărei
circumscripţie teritorială vor funcţiona.

(3) În vederea înscrierii sucursalei, reprezentantul asociaţiei va depune
cererea de înscriere, împreună cu hotărârea autentificată de constituire a sucursalei
la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi desfăşoare
activitatea sucursala.

(4) Demersurile pentru autentificarea hotărârii adunării generale de
constituire a sucursalei şi pentru înscrierea sucursalei se întreprind de persoana sau
persoanele desemnate de adunarea generală.�

6. Art. 33 alin. 2 va avea următorul cuprins:
�Art. 33 � (2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al

adunării generale şi de actul adiţional, acesta din urmă în formă autentificată, iar în cazul
modificării sediului, de procesul verbal al şedinţei consiliului director şi de actul
adiţional la acesta în formă autentificată, în situaţia prevăzută la art. 21 alin. (3).�

7. După capitolul IV se introduce capitolul IV1 cu următorul titlu şi conţinut:
Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

Art.371 � In înţelesul prezentei ordonanţe, organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale sunt persoane juridice din care fac parte cetăţeni români de altă
naţionalitate, a căror prezenţă este atestată de cel puţin un secol pe teritoriul României.

Art.372 � Minorităţile naţionale recunoscute şi protejate de statul român sunt:
Albaneză, Armeană, Bulgară, Cehă, Croată, Elenă, Evreiască, Germană, Italiană,
Maghiară, Macedoneană � slavi, Poloneză, Romă � Ţigană, Rusă � Lipoveană, Sârbă,
Slovacă, Tătară, Turcă, Ucraineană/Ruteană/Huţulă.

Art.373 � Membrii organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale
participă în mod liber la formarea şi exercitarea voinţei lor pentru garantarea dreptului la
păstrarea şi exprimarea identităţilor etnice, culturale, lingvistice, religioase şi pentru
apărarea intereselor organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii respective din
România.

Drepturile persoanelor aparţinând unei organizaţii a minorităţilor naţionale pentru
păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor, trebuie să fie în conformitate cu
principiile de egalitate şi nediscriminare, în raport cu ceilalţi cetăţeni români şi cu
măsurile de protecţie asigurate acesteia de statul român.

Art.374 � Organizaţia cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale este
subiectul de drept constituit de către persoane cu deplină capacitate de exerciţiu, al căror



număr nu poate fi mai mic de 30% din numărul total al cetăţenilor înregistraţi ca
aparţinând acestei minorităţi în cadrul ultimului recensământ al populaţiei, dar nu mai
mult de 30.000 de persoane, care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de
restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea
unei activităţi în interes comunitar nepatrimonial al unei minorităţi naţionale.

Art.375 � Cererea de înregistrare a unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale se depune la Tribunalul Bucureşti însoţită de următoarele acte:

- statutul;
- actul de constituire împreună cu lista de semnături a fondatorilor;
- acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului;
Cererea va fi semnată de către conducătorul organizaţiei şi de cel puţin 3 membri

fondatori.
Organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale devine persoană juridică

în momentul înscrierii ei în Registrul organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale.

In termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor
prevăzute la art.375 alin.1 judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică
legalitatea acestora şi dispune, prin încheierea organizaţiei în registru.

Art.376 � Statutul se încheie sub formă autentică şi se semnează de către consiliul
director al organizaţiei, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
- denumirea organizaţiei;
- sediul organizaţiei;
- durata de funcţionare � pe termen determinat sau nedeterminat;
- patrimoniul iniţial al organizaţiei, în valoare totală de cel puţin 50 de ori

salariul minim brut pe economie, la data constituirii, în natură şi/sau în bani;
- explicitarea scopului şi a obiectivelor organizaţiei;
- modul de dobândire şi de pierdere al calităţii de asociat;
- drepturile şi obligaţiile asociaţiilor;
- categoriile de resurse patrimoniale ale organizaţiei;
- atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale organizaţiei;
- destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării, cu respectarea art.60 din prezenta

lege.
Art.377 -  Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
- exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus;
- denumirea organizaţiei;
- sediul organizaţiei;
- durata de funcţionare � pe termen determinat sau nedeterminat;
- patrimoniul iniţial al organizaţiei, în valoare totală de cel puţin 50 de ori

salariul minim brut pe economie, la data constituirii, în natură şi/sau în bani;
- componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi

control a organizaţiei;
- lista de semnături a fondatorilor care va cuprinde: numele, iniţiala tatălui,

prenumele, anul şi locul naşterii, domiciliul, actul de identitate, CNP,
cetăţenia, naţionalitatea şi semnătura.



Art.378 � Adunarea generală este organul de conducere şi este alcătuit, în funcţie
de prevederile statutului propriu, de către totalitatea membrilor sau din delegaţii acestora
aleşi în condiţiile stabilite în statutul organizaţiei.

Art.379 -  Organizaţiile minorităţii naţionale pot constitui atât subdiviziuni
teritoriale (filiale) fără personalitate juridică cât şi cu personalitate juridică, în funcţie de
prevederile statutare.

Art.3710 -  Organizaţiile minorităţilor naţionale care până la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe au făcut parte din Consiliul Minorităţilor Naţionale sau au
avut reprezentare parlamentară îşi păstrează personalitatea juridică dobândită.

Art.3711 -  Toate organizaţiile aparţinând minorităţilor naţionale care nu se
încadrează în prevederile articolului precedent îşi pierd personalitatea juridică şi sunt
obligate să se reînfiinţeze, în conformitate cu Capitolul II sau IV1 din prezenta lege, în
termen de 6 luni de la publicare.

8. Art. 38 va avea următorul cuprins:
�Art. 38. � (1) O asociaţie sau o fundaţie poate fi recunoscută de Guvernul

României ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
a) activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau comunitar, după caz;
b) funcţionează de cel puţin 3 ani;
b1) a realizat majoritatea obiectivelor stabilite;
c) prezintă un raport din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi în interes general sau

comunitar anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte
specifice scopului său;

c1) prezintă bilanţurile şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani;
d) valoarea activului patrimonial pe fiecare din cei 3 ani anteriori în parte este cel puţin

egală cu valoarea patrimoniului iniţial.
(2) Guvernul României poate, la propunerea autorităţii administrative competente,

să acorde o dispensă de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) dacă:
a) asociaţia sau fundaţia solicitantă a rezultat din fuziunea a două sau mai multe

asociaţii sau fundaţii preexistente; şi,
b) fiecare dintre asociaţiile sau fundaţiile preexistente ar fi îndeplinit condiţia, dacă

ar fi formulat solicitarea în mod independent.�

9. Art. 40 va avea următorul cuprins:
�Art. 40. � (1) Autoritatea administrativă competentă este obligată să examineze

cererea şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 38 în termen de cel mult 60 de zile. În
cazul în care constată îndeplinirea acestor condiţii, aceasta va propune Guvernului
României recunoaşterea. În caz contrar, autoritatea administrativă va transmite persoanei
juridice solicitante un răspuns motivat în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.

(2) În termen de cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin.
(1), Guvernul României decide asupra propunerii de recunoaştere. Dacă propunerea se
respinge, soluţia va fi comunicată asociaţiei sau fundaţiei de autoritatea administrativă la
care s-a înregistrat cererea de recunoaştere. Soluţia de respingere a cererii va fi
comunicată de autoritatea administrativă la care s-a înregistrat cererea în termen
de 120 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1)�.



10. După art. 85 se va introduce art. 851 cu următorul cuprins:
�Art. 851 - În termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi

Guvernul, la propunerea Ministerului Justiţiei, va aproba normele de aplicare
privind executarea dispoziţiilor referitoare la asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca
fiind de utilitate publică.�

PRESEDINTE,
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