
   
 

 

                                                                                                                                  A/USRPLUS/390/11.05.2021 

Parlamentul   României 

Camera Deputaților 

Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS  

 

 

ÎNTREBARE 

 

Către: Domnul Stelian Cristian Ion, Ministrul Justiției 

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Asociațiile și fundațiile din România 

 

Domnule Ministru, 

 

Atât în România, cât și pe plan mondial, organizațiile non-profit, organizate sub forma asociațiilor și 

fundațiilor, au un rol tot mai important în societate. Sunt specializate în domenii și problematici de nișă care 

sunt puțin cunoscute și, de cele mai multe ori, nu sunt reglementate de stat.  

Ministerul Justiției este una dintre primele instituții cu care au tangență cei care doresc să pună 

bazele unei asociații sau fundații. 

Am putea spune că procedura de obținere a rezervării de denumire și procesul în sine nu sunt tocmai 

prietenoase pentru cetățenii care au pentru prima dată tangență cu instituția pe care o reprezentați. Cu toate 

acestea, bucuria înființării unei asociații și speranțele/planurile pe care le au la început de drum duc aceste 

probleme în plan secund. 

 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru 

problema prezentată. 

 

1. Care este planul de digitalizare și simplificare a procedurilor în ceea ce reprezintă 

gestionarea asociațiilor și fundațiilor din România? 
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2. Registrele publice cu asociațiile și fundațiile din România conțin extrem de multe erori, 

nu sunt mereu actualizate și formatul în care sunt disponibile nu este unul adaptat anului 

2021. Aveți în plan structurarea informației publice într-o formă mai clară și mai 

accesibilă? 

3. Există disponibilitatea actualizării bazelor de date astfel încât să poată fi regăsită și data 

ultimei actualizări efectuate de către fiecare organizație? 

4. Care sunt măsurile luate pentru respectarea reglementărilor GDPR? 

5. Există o colaborare sau comunicare cu privire la Asociații și Fundații între Ministerul 

Justiției și Ministerul Finanțelor Publice? 

6. Considerați necesară prevederea ca nedepunerea situațiilor financiare să determine 

radierea respectivelor entități? 

7. Poate fi determinat numărul de Asociații și Fundații active/funcționale? 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 

 




