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LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic - Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum

urmeaza:

1. La alin. (2) al art. 7, după lit.e) se introduce o nouă lit, lit. f) care va avea 

următorul cuprins:
“f) hotărârea Adunării generale a asociaţiei/asociaţiilor reprezentând o 

organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale privind 

divizarea/fiiziunea;”

2. La articolul 34*, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul fuziunii sau divizării unei 
fundaţii, precum şi în cazul fuziunii sau divizării unei organizaţii a cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale.”



3. La articolul 34‘, după alineatul (3), se introduc două noi alineate, alineatele 

(4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) In cazul divizării unei asociaţii reprezentând o organizaţie a cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care este formată din persoane aparţinând mai 
multor minorităţi naţionale, reprezentativitatea electorală locală şi parlamentară a 

acesteia va fi menţinută, până la următorul scrutin electoral local/parlamentar. De 

asemenea, organizaţiile nou înfiinţate, vor primi dreptul de a fi reprezentate în 

cadrul Consiliului Minorităţilor Naţionale separat, pe baza reprezentării 
parlamentare pe care o au în momentul divizării.

(5) La următoarele alegeri, asociaţiile rezultate din divizare vor putea participa 

separat, beneficiind de reprezentarea parlamentară/locală avută şi de reprezentarea 

în Consiliu Minorităţilor Naţionale.
(6) In cazul în care asociaţiile rezultate în urma divizării unei organizaţii a 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale nu reuşesc să obţină hotărârea 

definitivă privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cât şi statutul de 

utilitate publică, până la demararea procedurilor alegerilor locale/parlamentare, 

asociaţia supusă divizării va participa la alegerile locale/parlamentare sub 

denumirea iniţială a asociaţiei deţinută la demararea procedurilor de divizare şi 
conform ultimului statut aflat în vigoare la momentul demarării procedurilor de 

divizare.”

4. La articolul 34^, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (3) 

cu următorul cuprins:
“(3) Divizarea unei asociaţii sau fuziunea unor asociaţii reprezentând organizaţii ale 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale formate din personae aparţinând mai 
multor minorităţi naţionale se poate face în baza Hotărârii Adunării generale a



asociaţiei/asociaţiilor care urmează a se diviza/fuziona, luate de cel puţin două 

treimi din numărul total al membrilor organelor centrale de conducere prevăzute de 

statutul fiecărei asociaţii. In acest caz, organele centrale de conducere ale asociaţiei 
vor întocmii un proiect de divizare/fuziune, care va cuprinde următoarele:

Denumirea, sediul şi sigla asociaţiei/asociaţiilor rezultate din
A

divizare/fuziune. însemnele şi simbolurile asociaţiei supuse divizării pot fi preluate 

de una dintre asociaţiile nou înfiinţate conform Hotărârii Adunării generale a 

asociaţiei care urmează a se diviza.
Modul de împărţire a întregului patrimoniu al asociaţiei supuse divizării către 

asociaţiile rezultate prin divizare. In vederea împărţirii patrimoniului se va stabili şi 
evalua întreg patrimoniul care se transmite asociaţiilor care urmează a lua fiinţă în 

urma divizării.
In cazul divizării, precizarea expresă cu privire la asumarea răspunderii 

fiecărei asociaţii nou înfiinţate pentru obligaţiile legate de bunurile care formează 

obiectul drepturilor dobândite în urma divizării, proporţional cu valoarea drepturilor 

dobândite.

a)

b)

c)

In cazul divizării, asociaţiile care rezultă vor prelua în parte fiecare, istoricul 

activităţilor pe care le-a desfăşurat fiecare minoritate de la înfiinţare până la 

realizarea divizării. “

d)

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art. 75 şi ale art 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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