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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

                                                                Bucureşti, 10 februarie 2021 
 

Plx. 579/2020 
 

   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR  

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea 

termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și 

fundațiilor, trimis, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență,  Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități, cu adresa nr. Plx. 579/2020 . 

 

Președinte, 
 

Mihai-Alexandru Badea 
 

    

florica.manole
Conf cu originalul
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                                                                             PARLAMENTUL ROMÂNIEI                           
                                                                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

   
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

                                                                                                                            
Bucureşti, 10 februarie 2021 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonan ței de urgență a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea 

termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind 
depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, trimis cu adresa nr. Plx. 579/2020 și înregistrată cu nr 
4c-13/899/2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 846 din 21.08.2020. 
Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 21.09.2020 cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din 

Constitutia României. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu un 

amendament admis.  

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a76�
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind 
stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru b una 
organizare și desfășurare a acestora. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  
comisia a examinat proiectul de lege în şedinţa online din data de 10 februarie 2021. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la dezbateri conform listei de prezență. 
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente 
prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, în forma adoptată de Senat cu un amendament respins cuprins în Anexa care face 
parte integrantă din prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

      

Preşedinte Secretar 
Mihai-Alexandru Badea 

 
Cristian-Tudor Băcanu  

  
 

 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Mușat 
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Anexa 
AMENDAMENT RESPINS 

 
Nr. 
Crt. 

Forma OUG nr.142/2020 Amendament Motivare 

1. Articol unic.- (1) Pentru anul 2020, 
termenul până la care se depune 
declarația privind beneficiarul real, 
prevăzut la art.344

Articol unic.- (1) Pentru anul 2020, termenul 
până la care se depune declarația privind 
beneficiarul real, prevăzut la art.34

 alin.(4) din Ordonanța 
Guvernului nr.26/2000 privind 
asociațiile și fundațiile, aprobată cu 
modificări ș i completări prin Legea 
nr.246/2005, cu modificările și 
completările ulterioare, este 1 noiembrie 
2020. 

4

Ar aduce grave prejudicii 
asociațiilor și fundațiilor care 
și-au depus deja dosarele de 
candidatură pentru alegerile 
generale. 

 alin.(4) din 
Ordonanța Guvernului nr.26/2000 privind 
asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr.246/2005, cu 
modificările și completările ulterioare, este 1 
noiembrie 2021. 
Autor: dep.Daniel Vasile, Grupul Parlamentar 
al Minorităților Naționale 

 


