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Comisiajuridica, de numiri, 
disciplina, imunita^i §i validari

Nr. XIX/10/ 2020

RAPORT

asupra Propunerii legislatiea pentru modificarea completarea Ordonantei Guvernului
nr.26/2000 cu privire la asociafii fundafii

A

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitali §i validari, prin 
adresa nr. L33/2020, a fost sesizata de Biroul permanent al Senatului in vederea dezbaterii §i 
elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea 
Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociafii fundafii, avand ca initiator: 
Zamfir Daniel-Catalin - senator Independent.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa, cu observatii si
propuneri.

Consiliul Economic §i Social a avizat favorabil propunerea legislativa.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea cu un nou alineat a art. 
33 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii §i fundalii, aprobata cu modificari §i completari 
prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Intervenlia legislativa este 
argumentata in Expunerea de motive prin faptul ca “Desi este incontestabila utilitatea 
inscrierii in registrul special a informaliilor privind componenta organelor de conducere ale 
unei persoane fara scop patrimonial sau membrii asocia^i ai acesteia, astfel incat orice terf sa 
poata lua cuno^tin^a de aceste informafii, este importnt de statuat in mod expres ca aceasta 
inscriere are doar efect de opozabilitate fata de ter^i §i nicidecum nu este constitutiva de 
drepturi.”

Comisiajuridica, in §edin5a din data de 10 martie 2020, a analizat iniliativa legislativa §i 
a hotarat sa adopte, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezen^i, un report de 
admitere, cu amendamente admise, cuprinse in anexa care face parte integranta din 
prezentul raport.

Prin con^inutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 
ordinare. Supunem votului plenului Senatului raportul de admitere, cu amendamente



admise, impreuna cu ini^iativa legislative, cu respectarea art. 76 alin (2) din Constitutia 
Romaniei, republicata.

Senatul, in aplicarea dispozi^iilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentala §i a 
dispozitiilor art. 92 alin. (7) pet. 1 din Regulamentul Senatului in vigoare, este prima Camera 
sesizata.

t Secretary 
------^

Senator Adrian Nicolae Diaconu

Preji^djnte,

Senator l^erban Nicolae

intocmit, consilier Camelia Ene
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Anexa la raportul nr. XIX/ 10/2020
AMENDAMENTE ADMISE

la Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii fi fundafii

(L33/2020)

Text in vigoareNr. Propunere legislativa Amendamente admise Motivare/precizaricrt.

1. Titlul: “Lege pentru modificarea si 
completarea Ordonantei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociatii §i 
fundatii" 

-potrivit 
Consiliului Legislativ.

observatiilorTitlul: “Lege pentru completarea 
Ordonantei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociatii §i 
fundatii"

2. Articol unic. - Ordonanta Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociatii §i 
fundatii, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei Partea I, nr. 39 
din 31 ianuarie 2000, cu modificarile 
§i complet^ile ulterioare, se modifica 
§i se completeaza dupa cum urmeaza:

-modificarea partii dispozitive 
a articolului unic, potrivit 
observatiilor 
Legislativ.

Articol unic. - Dupa alineatul 
(3) al articolului 33 din 
Ordonanta Guvernului 
26/2000 cu privire la asociatii §i 
fundatii, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
39 din 31 ianuarie 2000, aprobata 
cu modificari ^i completari prin 
Legea nr. 246/2005, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare, se introduce un nou 
alineat, alin. (4), cu urmatorul 
cuprins:

Art. 33. -(1) Modificarea actului 
constitutiv sau a statutuiui 
asociatiei se face prin inscrierea 

modificari! in Registrul asociatiilor 

si fundatiilor aflat la grefa 

judecatoriei
circumscriptie i§i are 

asociatia,

Consiliuluinr.

in carei 
scdiul 

aplicarea 

corespunzatoare a prevederilor art. 
8-12.

a

l.La articolul 33, dupa alin. (3), se 
introduce un nou alineat, alin. (4) 
cu urmatorul cuprins:
“(4)Alegerea 
membrilor consiliului director i^i

cu

SI revocarea

(2) Cererea de inscriere a modiflcarii
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“(4)Inscrierea
privind componenta organelor 
de conducere, administrare si 
control,
pierderea calitatii de asociat Tn
Registrul asociatiilor si fundatiilor 

face
opozabilitate fa^a de terti.”

dobandirea sau pierderea calitatii 
unei persoane de membru al 
asociatiei se vor efectua in 
conformitate 
statutului asociatiei respective. 
Inscrierea acestor modificari in 
Registrul asociatiilor si fundatiilor se 
face exclusiv pentru opozabilitate fata 
de terti.”

modificarilorva fi insotita de hotararea adunarii 
generale, iar in cazul modificarii 
sediului, de hotararea consiiiului 
director.

-(alin. (4) nou introdus la art. 
33 - amendament propus de 
membrii 
modificarea 
initiatorului) §i 
unanimitate de 
senatorilor prezenti.

prevederile dobandirea (pt.cu sau comisiei
textului 

admis cu 
voturi ale(3) Despre schimbarea sediului se va 

face mentiune, daca este cazul, atat Tn 

Registrul asociatiilor §1 fimdatiilor 

aflat la grefa judecatoriei vechiului 
sediu, cat si Tn cel aflat la grefa 

judecatoriei noului sediu. In acest 
scop, o copie a Tncheierii prin care s-a 

dispus schimbarea sediului va fi 
Gomunicata din oficiu judecatoriei Tn 

circumscriptia careia asociatia 

urmeaza sa-si aiba noul sediu.

exclusiv pentruse
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