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LEGE
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu

privire la asociaţii şi fundaţii

Parlamentul adoptă prezenta lege.

Art. I- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005, 
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu 

următorul cuprins:

(5) Nu poate fi membru fondator, iar daca era, pierde aceasta calitate orice 

persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadml unei instituţii publice, dacă 

asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice sau 

dacă, în ultimii 5 ani a fost membm al unei asociaţii care a fost dizolvată, pentm 

oricare din motivele prevăzute la art. 56, printr-o decizie definitivă a instanţelor 

de judecată.

2. La articolul 24 alineatul (2), după litera c) se introduc trei noi litere, lit. c^) 
- c^) cu următorul cuprins:



c') decide, prin vot deschis luat cu majoritate calificată, introducerea oricărei 
acţiuni în justiţie, incluzând cereri de intervenţie accesorii sau principale, având 

ca obiect controlul de legalitate asupra unui act administrativ, dacă acţiunea 

respectivă are legătura cu scopul direct şi obiectivele asociaţiei, potrivit statutului;

c^) întocmeşte procesul-verbal privind rezultatul votului necesar pentru luarea 

deciziei indicate la art. 24 alin. (2) lit. c^), în cadrul căruia se consemnează 

identitatea membrilor din consiliul director care au luate parte la votul prin care 

s-a decis introducerea acţiunii în justiţie;

c^) asigură depunerea în instanţă a procesului-verbal indicat la art. 24 alin. (2) lit. 
c^) pentru dovedirea legitimităţii procesuale, alături de statutul şi actul constitutiv 

al asociaţiei;

3. La articolul 24 alineatul (4), se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde această calitate 

orice persoană care ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, 
dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice 

sau dacă, in ultimii 5 ani a făcut parte din consiliul director al unei asociaţii care 

a fost dizolvată, pentru oricare din motivele prevăzute la art. 56 printr-o decizie 

definitivă a instanţelor de judecată.

4. La articolul 24, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. (5) cu 

următorul cuprins:

(5) Toţi membrii consiliului director menţionaţi în procesul-verbal întocmit 
conform art. 24 alin. (2) lit. c^), răspund personal patrimonial în solidar cu 

asociaţia pentru orice prejudicii au cauzat terţilor, în cazul în care acţiunea 

respectivă a fost respinsă prin hotărâre judecătoreasca definitivă.

5. După articolul iT se introduce un nou articol, art. iT, cu următorul 
cuprins:

Art. 2T

(1) Asociaţia este îndreptăţită să introducă o acţiune injustiţie având ca obiect 
controlul de legalitate asupra unui act administrativ, dacă sunt îndeplinite 

cumulativ următoarele condiţii:

a) actul administrativ atacat are legătură cu obiectul de activitate şi scopul 
asociaţiei în conformitate cu actul constitutiv şi statutul acesteia;



b) actul administrativ atacat a fost emis după momentul înfiinţării asociaţiei;

c) asociaţia este înfiinţata de mai mult de 2 ani si, de la înfiinţare, asociaţia a 

urmărit în mod activ scopurile menţionate în statut care au legătura cu actul 
administrativ atacat;

d) pentru a garanta parţial repararea prejudiciului cauzat beneficiarilor actului 
administrativ atacat, atunci când asociaţia are calitate de terţ faţă de actul 
administrativ atacat, aceasta are obligaţia de a depune o cauţiune in valoare de 

1% din valoarea investiţiei, dar nu mai mult de 50.000 de lei.

(2) Dovedirea îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se va 

face prin înregistrarea la dosarul cauzei a unui memoriu justificativ însoţit de 

înscrisurile doveditoare. Memoriul se va depune la dosarul cauzei odată cu 

cererea de chemare în judecată.

Art. II - Pentru acţiunile în justiţie aflate deja pe rolul instanţelor de judecată 

prevăzute de art. 24. alin. (2) lit. c’)-c^) din O.G. nr. 26/2000, asociaţiile au 

obligaţia să depună la dosarul cauzei procesul-verbal întocmit conform art. 24 

alin. (2) lit. c^) din OG nr. 26/2000 şi memoriul justificativ conform art. 2T alin. 
(2) din O.G. nr. 26/2000 în termen de maximum 45 zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României a prezentului act modificator.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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