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                                  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                 Bucureşti, 25 iunie 2019 
                 Nr. Pl- x 274/2019 

 
RAPORT 

 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, trimisă cu adresa nr. Pl-x 
274 din 11 iunie 2019 şi  înregistrată cu nr. 4c-13/512  din 12 iunie 2019. 

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 5 iunie 2019.  
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 143 din 4 martie 2019, a avizat favorabil, iniţiativa 
legislativă, cu observații și propuneri. 
 Guvernul României a transmis patru puncte de vedere, prin care precizează că 
Parlamentul va decide cu privire la oportunitatea adoptării acestei inițiative legislative. 

Consiliul Economic și Social a avizat negativ propunerea legislativă. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.56 alin.(1) lit.a) şi 

b) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000. Potrivit expunerii de motive, intervenţia legislativă 
urmăreşte reglementarea posibilităţii dizolvării, prin hotărâre judecătorească, a oricărei 
asociaţii sau fundaţii, atunci când se constată că asociaţia sau fundaţia acţionează sau 
militează în sensul schimbării prin violenţă a regimului constituţional, ocupării prin violenţă a 
sediilor instituţiilor statului, subminării integrităţii teritoriale a României, propagandei în 
favoarea războiului, violenţei, terorismului, promovării discursului instigator la ură împotriva 
unei categorii de persoane, când asociaţia este declarată de o instanţă judecătorească sau se 
declară a fi, sub orice formă, continuatoarea sau succesoarea în drepturi a unei organizaţii 
naziste sau a oricărei alte organizaţii interzise prin lege. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, 
expunerea de motive, punctul de vedere ale Guvernului României, avizul Consiliului Economic 
și Social şi  avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din 25 iunie 2019.  
 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

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 şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii. 

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

 
 
                      

                     PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
 

                    Nicușor HALICI                                      Aida – Cristina CĂRUCERU                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
 


