
București, 23 iulie 2020 

 

Către: Guvernul României 

Domnului Ludovic Orban, Prim-ministru  

Domnului Tony-Avramescu-Gruia Romani, Secretar de stat pentru debirocratizare 

Domnului Cătălin Predoiu, Ministrul Justiției 

 

Stimați domni, 

 

Urmare a deschiderii spre dialog cu mediul asociativ a Secretariatului General al Guvernului prin anunțarea 
sesiunii de preconsultare cu privire la oportunitatea modificării O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, vă 
aducem la cunoștință faptul că am întreprins o consultare la care au fost reprezentate 12 organizații și 5 
federații, însumând 209 ONG-uri1 din domenii diferite. Am decis formularea unui punct de vedere comun și 
continuarea conlucrării în vederea susținerii unui cadru legislativ care să garanteze deplina exercitare a dreptului 
la asociere și menținerea unor garantii reale pentru funcționarea  structurilor societății civile.  

Participanții la această consultare susțin următoarele: 

- Sunt necesare o serie de modificări pentru a reduce birocrația administrativă, dar și de a digitaliza 
procesul de înregistrare și realizare a modificărilor aferente funcționării ONG-urilor. 

- Ne exprimăm disponibilitatea pentru un astfel de dialog, considerând prioritară identificarea și agrearea 
unor măsuri care să poată fi  implementate în perioada următoare, prin decizii publice la îndemâna Guvernului 
sau a ministerelor de linie.  

- Reformarea legislației privind funcționarea organizațiilor neguvernamentale necesită o predictibilitate 
mai mare a procesului legislativ. Este nevoie de un climat social și politic stabil și prielnic ce să permită o 
participare largă a organizațiilor neguvernamentale în procesul de consultare, dar și un acord politic mai larg 
pentru susținerea modificărilor, pentru a nu repeta experiențele anterioare de modificare a O.G. 26/2000, în 
sensul restrângerii libertății de asociere sau controlul politic al ONG-urilor. 

- Modificarea semnificativă a cadrului de înființare și funcționare a ONGurilor presupune o analiză 
serioasă și minuțioasă a opțiunilor de legiferare, iar modernizarea acestui cadru trebuie să includă, obligatoriu, 
menținerea unui sistem de garanții a exercitării depline a libertății de asociere care acum este asigurat prin 
prezența judecătorului.  

- Anticipăm că un asemenea proces nu se poate realiza fără implicarea activă a tuturor părților interesate 
și presupune prezența în dezbatere a tuturor autorităților publice relevante precum: ANAF, Ministerul Justiției, 
ONRC, Ministerul Finanțelor, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Agenția pentru 
Digitalizarea României, etc. 

- Pentru a eficientiza activitatea Registrului Național ONG și pentru a reduce birocrația procesului de 
înregistrare, modificare și dizolvare a ONG-urilor sunt multe opțiuni care se pot lua în considerare în funcție de 

                                                           
1
 Nota: Din eroare, în forma inițială a acestui material numărul de organizații membre în cele 5 federații semnatare a fost 

preluat greșit. Este vorba de 209 organizații față de cifra de 300 inițial preluată. Pentru coerență, evidențiem această 
eroare, fără a modifica textul scrisorii, păstrat în forma făcută publică inițial.  



viziunea pe termen lung a autorităților mai sus menționate. Vă solicităm ca oricare din aceste opțiuni să fie 
construite cu considerarea rolului judecatorului și existenta unui mecanism puternic de garantare a asigurarii 
unei independențe reale a sectorului ONG fata de orice interes politic sau administrativ și analiza și 
argumentarea fiecăreia din soluțiile de implementare identificate. 

- Apreciem că inițierea și adoptarea unor modificări structurale pentru existența organizațiilor societății 
civile se poate face prin analiza în detaliu a tuturor opțiunilor, cu anticiparea concretă a efectelor pozitive, dar și 
a riscurilor fiecăreia dintre ele. În acest sens, încurajăm o abordare bazata pe grupuri de lucru a căror activitate 
să fie transparentă și care să presupună un proces care să nu fie afectat de o agendă dominată de proximitatea 
alegerilor locale și generale.  

- Ne dorim un proces care să nu fie afectat de actualele restricții de participare la ședințele de lucru ale 
parlamentului și suntem ferm împotriva promovării unor modificări prin ordonanță de urgență a guvernului. Am 
atras atenția întotdeauna asupra utilizării excesive a acestui instrument de legiferare și ne vom opune ca un 
astfel de mecanism să fie utilizat pentru modificarea O.G. 26/2000.  

Aşteptarea noastră e să definiți cadrul în care Secretariatul General al Guvernului dorește a structura procesul 
de consultare, prioritățile de acțiune pentru mandatul guvernamental actual și țintele considerate ca fiind 
realizabile în contextul următoarelor 6 luni, precum și un calendar al consultărilor la care să participe toti actorii 
care trebuie să fie parte din acest proces. Dorim să agream împreună formule de lucru adaptate contextului 
actual care să asigure și consistență, și transparență în deciziile publice pe care le veți lua.              

Vă stăm la dispoziție cu orice altă informație pe care o veți considera necesara și vă rugăm ca în răspunsurile 
dumneavoastră să considerați ca persoane de contact pe: Simona Constantinescu, 0752.444.306 sau 
simona.constantinescu@fdsc.ro și Mihaela Munteanu, 0740.513.864 sau comunicare@fonss.ro.   

Susțin acest punct de vedere: 

- FONSS- Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (37 ONG-uri membre) 

- Confederația Caritas România (10 ONG-uri membre) 

- FONPC – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (68 ONG-uri membre) 

- Rețeaua RO TSA - rețeaua de ONG-uri și instituții în sprijinul copiilor cu autism (85 ONG-uri membre)  

- FEDRA - Federația pentru Drepturile și Resursele pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autism (19 
ONG-uri membre2) 

- Asociatia ACCEPT 
- Asociatia Funky Citizens 
- Asociatia pentru Relatii Comunitare 
- Centrul de Resurse Juridice 
- Centrul de Resurse pentru Participare Publică 
- Centrul pentru Inovare Publică 
- Centrul pentru Jurnalism Independent 
- Centrul pentru Legislatie Nonprofit 
- Code for Romania 
- Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 
- Greenpeace Romania 
- Organizația Salvați Copiii 
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 Notă: Din eroare, în forma inițială a acestui material numărul de organizații membre a fost preluat greșit. Este vorba de 

19 organizații față de cifra de 100 inițial preluată. Pentru coerență, evidențiem această eroare, fără a modifica textul 
scrisorii, păstrat în forma făcută publică inițial. 
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