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RAPORT 

 
asupra Propunerii legislative privind modificarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f) �i art. 15 alin. (2) �i alin. (3) din 

Ordonan�a 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 privind modificarea prevederilor 
art. 6 alin. (2) lit. f) �i art. 15 alin. (2) �i alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia�ii �i 
funda�ii, trimisă cu adresa nr. Pl-x 815 din 16 noiembrie  2015 şi  înregistrată cu nr. 4c-11/1456  din 17 noiembrie 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 �edin�a din 10 noiembrie 2015. 
Comisia pentru drepturile omului a transmis un aviz favorabil, cu nr. 4c-5/836 din 25 noiembrie 2015. 
Comisia pentru politică economică, reformă �i privatizare a transmis un aviz negativ cu nr. 4c-1/339 din 8 

decembrie 2015. 
Comisia pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriului a transmis un aviz negativ cu nr. 4c-6/454 din 

26 ianuarie 2016. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 632 din 17 iunie 2015, a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observa�ii 
�i propuneri. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f) �i art. 15 alin. 
(2) �i alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia�ii �i funda�ii în sensul scăderii valorii 
patrimoniului ini�ial al unei noi asocia�ii sau funda�ii, de la un salariu minim brut pe economie, la 200 lei. De asemenea, 
se propune ca activul patrimonial al funda�iei să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel 
pu�in 20.000 lei. 

 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 �i avizul Consiliului 
Legislativ în şedinţa din 16 februarie 2016.  

La dezbateri au fost prezenţi   16 deputaţi, din totalul de 26 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  
La dezbaterile comisiei au fost prezen�i, în calitate de invita�i, domnul Florin Mo�iu, secretar de stat în Ministerul 

Justi�iei, domnul Mihai Lise�chi, secretar de stat în Ministerul pentru Consultare Publică �i Dialog Civic, domnul Liviu 
Neagu, secretar general adjunct în Secretariatul General al Guvernului. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative privind modificarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. 
f) �i art. 15 alin. (2) �i alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia�ii �i funda�ii, cu 
amendamentele admise, redate în anexa  care face parte integrantă din prezentul raport. 

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

                      
                                VICEPREŞEDINTE,                                                                      SECRETAR, 

 
                                Ciprian Nicolae NICA                                                      Sorin Constantin STRAGEA                        

 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 
Nr. 
crt. 

Text OG nr. 26/2000 Text propunere legislativă Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.  LEGE privind modificarea 
prevederilor art 6, alin (2), 
lit f şi art. 15, alin. (2) şi 
alin. (3) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi 
fundaţii 

 

Lege pentru modificarea 
art. 6 alin. (2) lit. f) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

2.  Articol unic. - Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 39 
din 31 ianuarie 2000, aprobată 
cu modificări şi completări 
prin Legea 246/2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 

 

 
Articol unic. – La alineatul 
(2) al articolului 6 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr. 39 din 31 ianuarie 
2000, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea 
246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
litera f) se modifică după 
cum urmează: 

 

 

3. (2)Actul constitutiv cuprinde, sub 1.La articolul 6, aliniatul (2),   
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sancţiunea nulităţii absolute: 
……………………………………..
 
f)patrimoniul iniţial al asociaţiei; 
activul patrimonial, în valoare de 
cel puţin un salariu minim brut 
pe economie, la data constituirii 
asociaţiei, este alcătuit din aportul 
în natură şi/sau în bani al 
asociaţilor. În cazul aportului în 
natură, forma autentică a actului 
constitutiv şi a statutului este 
obligatorie; 
 

litera f se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
f) patrimoniul iniţial al 
asociaţiei; activul patrimonial 
nu poate fi mai mic de 200 lei 
şi este alcătuit din aportul în 
natură şi/sau în bani al 
asociaţilor. În cazul aportului 
în natură, forma autentică a 
actului constitutiv şi a 
statutului este obligatorie;” 
 

 
 
 
- „f) patrimoniul iniţial al 
asociaţiei; activul 
patrimonial nu poate fi mai 
mic de 200 lei şi este 
alcătuit din aportul în natură 
şi/sau în bani al asociaţilor. 
În cazul aportului în 
natură, constând în 
bunuri imobile, forma 
autentică a actului 
constitutiv şi a statutului 
este obligatorie;” 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 

4.  
 
 
 
 
(2)Activul patrimonial iniţial al 
fundaţiei trebuie să includă bunuri 
în natură sau în numerar, a căror 
valoare totală să fie de cel puţin 100 
de ori salariul minim brut pe 
economie, la data constituirii 
fundaţiei. 

 

2.La articolul 15, aliniatele 
(2) şi (3) se modifica şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
(2) Activul patrimonial iniţial 
al fundaţiei trebuie să includă 
bunuri în natura sau în 
numerar, a căror valoare 
totală să fie de cel puţin 
20.000 lei. 
 

 
        Se elimină 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 

Nu reiese cu claritate 
care este justificarea 
pentru impunerea 
unui patrimoniu 
minim de înfiin�are 
al acestora mai mare 
decât cel pentru 
funda�iile tipice, 
prevăzute la alin. (2) 
al art. 15 în cazul 
cărora patrimonial 
ini�ial este alocat în 
scopul îndeplinirii 
unor obiective 
predeterminate 

 (3)Prin derogare de la prevederile 
alin. (2), în cazul fundaţiilor al 

(3) Prin derogare de la 
prevederile alin. (2), în cazul 

Se elimină 
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căror scop exclusiv, sub sancţiunea 
dizolvării pe cale judecătorească, 
este efectuarea operaţiunilor de 
colectare de fonduri care să fie puse 
la dispoziţia altor asociaţii sau 
fundaţii, în vederea realizării de 
programe de către acestea din urmă, 
activul patrimonial iniţial poate 
avea o valoare totală de cel puţin 20 
de ori salariul minim brut pe 
economie. 

 

fundaţiilor al căror scop 
exclusiv, sub sancţiunea 
dizolvării pe cale 
judecătorească, este 
efectuarea operaţiunilor de 
colectare de fonduri care să 
fie puse la dispoziţia altor 
asociaţii sau fundaţii. în 
vederea realizării de 
programe de către acestea din 
urma, activul patrimonial 
iniţial poate avea o valoare 
totală de cel puţin 40.000 
lei.” 

 

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 
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