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Domnului deputat
Prof.univ.dr.Ion Neagu,

Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

AVIZ
asupra propunerii legislative “Proiect de lege privind modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările
şi completările ulterioare”

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, cu modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr.23/2003, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu adresa P.l.-x.273 din 3 mai
2004, spre dezbatere şi avizare, propunerea legislativă “Proiect de lege privind
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare”, înregistrată cu
nr.25/225/04.05.2004.

În şedinţa din 19 mai 2004, membrii comisiei au examinat propunerea
legislativă, în conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor şi, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi
acorde aviz favorabil, cu recomandarea de a se avea în vedere, la întocmirea
raportului, observaţiile şi propunerile formulate de Consiliul Legislativ în avizul
nr.1837 din 23.12.2003 privind corelarea cu normele de tehnică legislativă, şi cu
următoarele amendamente admise:
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0. 1. 2. 3.
1. “1. Art.371 – În înţelesul

prezentei legi, organizaţiile
cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale sunt
persoane juridice din care
fac parte cetăţeni români de
altă naţionalitate decât cea
română, a căror prezenţă
este atestată de cel puţin un
secol pe teritoriul
României”.

    Dl deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang a propus
reformularea art.371 astfel:
“1. Art.371 – În înţelesul
prezentei legi, organizaţiile
cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale sunt
persoane juridice din care fac
parte cetăţeni români de altă
naţionalitate decât cea
română, prezenţa acestor
comunităţi fiind atestată de
cel puţin un secol pe
teritoriul României”.

    Amendamentul a fost
acceptat cu unanimitate de
voturi.

    Îmbunătăţire
redacţională.

2. “1. Art.374

(1) 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, 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.
(2) În cazul în care 30% din
numărul total al cetăţenilor
înregistraţi ca aparţinând
acestei minorităţi în cadrul
ultimului recensământ al

Dl deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang a propus
redactarea textului în
următoarea formă:
“1. Art.374

(1) 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 15% din numărul total
al cetăţenilor înregistraţi ca
aparţinând acestei minorităţi,
în cadrul ultimului
recensământ al populaţiei,
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.
(2) În cazul în care 15% din
numărul total al cetăţenilor

    Pragul de 15%
corespunde celui instituit
prin Legea nr.67/2004
pentru alegerea
autorităţilor administraţiei
publice locale la art.7
alin.(3) şi (4).



0. 1. 2. 3.
populaţiei este egal sau
depăşeşte 25.000 de
persoane, lista membrilor
fondatori trebuie să
cuprindă cel puţin 25.000 de
persoane, domiciliate în cel
puţin 15 din judeţele ţării şi
municipiul Bucureşti, dar nu
mai puţin de 300 de
persoane pentru fiecare
dintre aceste judeţe şi
municipiul Bucureşti”.

înregistraţi ca aparţinând
acestei minorităţi în cadrul
ultimului recensământ al
populaţiei este egal sau
depăşeşte 25.000 de persoane,
lista membrilor fondatori
trebuie să cuprindă cel puţin
25.000 de persoane,
domiciliate în cel puţin 15 din
judeţele ţării şi municipiul
Bucureşti, dar nu mai puţin
de 300 de persoane pentru
fiecare dintre aceste judeţe şi
municipiul Bucureşti”.

    Amendamentul a fost
acceptat cu unanimitate de
voturi.

PREŞEDINTE,

Nicolae Păun

Întocmit:

Consilier   Onesia Babeş
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