
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre pentru retragerea statutului de recunoaştere a utilității publice Fundaţiei "Centrul de
Resurse Juridice"
  

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale O  asociaţie  sau  fundaţie  poate  fi  recunoscută  de
către Guvernul României ca fiind de utilitate publică
dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la
art.  38  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.26/2000  cu
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări
şi  completări  prin  Legea  nr.246/2005,  cu
modificările și completările ulterioare. 
Recunoaşterea  utilităţii  publice  se  face,  potrivit
art.42 alin.(1), pe durată nedeterminată și poate fi
retrasă în cazul în care asociaţia sau fundaţia nu mai
îndeplineşte  una  ori  mai  multe  dintre  condiţiile
prevăzute  la  art.  38  care  au  stat  la  baza
recunoaşterii  utilităţii  publice,  precum și  în  cazul
neîndeplinirii  obligaţiilor  prevăzute la art. 41 alin.
(2), respectiv:
a) obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii
şi performanţele care au determinat recunoaşterea;
b) obligaţia de a comunica autorităţii administrative
competente orice modificări ale actului constitutiv
şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate
şi  situaţiile  financiare  anuale;  autoritatea
administrativă  are  obligaţia  să  asigure consultarea
acestor  documente  de  către  orice  persoană
interesată;
c) obligaţia de a publica, în extras, în termen de 3
luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele
de  activitate  şi  situaţiile  financiare  anuale  în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum
şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără
scop patrimonial. 
Registrul  naţional al persoanelor juridice fără scop
patrimonial este ținut, potrivit  art. 73 alin.(1) din
O.G.  nr.  26/2000,  de  Ministerul  Justiţiei,  prin
direcţia de specialitate.
Potrivit  art.  74  alin.(2)  din  același  act  normativ,
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„asociaţiile  şi  fundaţiile  recunoscute  ca  fiind  de
utilitate  publică  sunt  obligate  să  comunice
Ministerului  Justiţiei,  în  extras,  copii  de  pe
rapoartele  de  activitate  şi  situaţiile  financiare
anuale,  însoţite  de  dovada  eliberată  de  Regia
Autonomă  "Monitorul  Oficial"  că  s-a  solicitat
publicarea  acestora  şi  în  Monitorul  Oficial  al
României, Partea a IV-a”.
În ceea ce privește obligația legală prevăzută la art.
74  alin.(2)  mai  sus  menționată,  din  evidența
Ministerului Justiției rezultă că Fundaţia "Centrul de
Resurse Juridice" nu și-a îndeplinit această obligație
nici din proprie inițiativă, nici urmare înștiințărilor
transmise  în  acest  scop  de  către  Ministerului
Justiției;  cu  aceste  ocazii,  fundația  a  comunicat
Ministerului  Justiției  că  neîndeplinirea  obligației
legale  se  justifică  prin  faptul  că  aceasta  nu  mai
dorește  să  beneficieze  de  statutul  de  utilitate
publică,  iar  prevederile  Ordonanței  Guvernului
nr.26/2000  nu  permit  asociațiilor  și  fundațiilor
renunțarea la acest statut.

Potrivit  art.  42  alin.(2)  și  (3)  din  Ordonanța
Guvernului  nr.26/2000,  în  cazul  neîndeplinirii
obligaţiilor prevăzute la art. 41 alin. (2) din cadrul
aceluiași  act  normativ,  Guvernul  va  retrage,  prin
hotărâre,  statutul  de  recunoaştere  a  utilităţii
publice,  la  propunerea  autorităţii  administrative
competente sau a Ministerului Justiţiei.

2. Schimbări preconizate Prin  prezentul  act  normativ,  Ministerul  Justiției
propune  retragerea  recunoașterii  statutului  de
utilitate  publică  Fundaţiei  "Centrul  de  Resurse
Juridice"  pentru neîndeplinirea obligației prevăzute
la  art.  41  alin.(2)  lit.c)  din  Ordonanța  Guvernului
nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.

3. Alte informaţii Nu este cazul 
Secţiunea a 3-a – Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 
2. Impactul asupra mediului afaceri Nu este cazul 
3. Impactul social Nu este cazul
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul
5. Alte informaţii Nu este cazul.
Secţiunea a 4-a –  Impactul  financiar  asupra bugetului  general  consolidat,  atât  pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani)

- mii lei -
Indicatori Anul

curent
Următorii 4 ani Media pe 5

ani
1 2 3 4 5 6 7

1. Modificări ale veniturilor bugetare, Nu este cazul
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plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta: x x x x x x
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugetele locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informaţii
Secţiunea a 5 –a – Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative suplimentare Nu este cazul
2.  Compatibilitatea  proiectului  de  act
normativ cu legislaţia comunitară în materie

Nu este cazul.

3.  Decizii  ale  Curţii  Europene de Justiţie şi
alte documente

Nu este cazul.

4. Evaluarea conformităţii:

Denumirea  actului  sau  documentului
comunitar,  numărul,  data  adoptării  şi  data
publicării

Gradul de conformitate: Comentarii 

5.  Alte  acte  normative  şi/sau  documente
internaţionale din care decurg angajamente

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a – Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1.  Informaţii  privind  procesul  de  consultare
cu organizaţii neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme  implicate

Nu este cazul

2.  Fundamentarea  alegerii  organizaţiilor  cu Nu este cazul 
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care  a  avut  loc  consultarea,  precum  şi  a
modului  în  care  activitatea  acestor
organizaţii este legată de obiectul proiectului
de act normativ
3.  Consultările  organizate  cu  autorităţile
administraţiei  publice  locale,  în  situaţia  în
care proiectul de act normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii  Guvernului  nr.  521/2005  privind
procedura  de  consultare  a  structurilor
asociative  ale  autorităţilor  administraţiei
publice  locale  la  elaborarea  proiectelor  de
acte normative

Nu este cazul

4.  Consultările  desfăşurate  în  cadrul
consiliilor  interministeriale,  în  conformitate
cu  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.
750/2005  privind  constituirea  consiliilor
interministeriale permanente

Nu este cazul.

5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi.

Proiectul va fi supus avizului Consiliului Legislativ 

6. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a – Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de
act normativ
1.  Informarea  societăţii  civile  cu  privire  la
necesitatea elaborării actului normativ

Proiectul  a  fost  publicat  pe  pagina  de  internet  a
Ministerului Justiției, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu completările ulterioare.

2.  Informarea  societăţii  civile  cu  privire  la
eventualul  impact  asupra  mediului  în  urma
implementării  proiectului  de  act  normativ,
precum  şi  efectele  asupra  sănătăţii  şi
securităţii  cetăţenilor  sau  diversităţii
biologice

Nu este cazul.

3. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare

1.  Măsurile  de  punere  în  aplicare  a
proiectului  de  act  normativ  de  către
autorităţile  administraţiei  publice  centrale
şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme
sau  extinderea  competenţelor  instituţiilor
existente

Nu este cazul.

2. Alte informaţii Nu este cazul.
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Faţă  de  cele  prezentate,  am  elaborat  proiectul  de  hotărâre  a  Guvernului  pentru  pentru
retragerea statutului de recunoaştere a utilității publice Fundaţiei "Centrul de Resurse Juridice",
pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi.

MINISTRUL JUSTIȚIEI

Tudorel TOADER

AVIZĂM FAVORABIL:

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

Eugen Orlando TEODOROVICI
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