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Audiere publică pe tema Registrului Asociațiilor și Fundațiilor 

 
 
Ministerul Justiției (MJ) și Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) 
organizează o audiere publică pe tema reorganizării Registrului național al persoanelor 
juridice fără scop patrimonial ca sursă de date relevante privind dinamica sectorului asociativ. 
 
Propunerea are la bază nevoia de creștere a nivelului de transparență a accesului public la 
datele despre asociații și fundații, precum și solicitările societății civile de modernizare a 
serviciilor în acest domeniu.  
 
Obiectivul audierii publice este de a lămuri care dintre cele două variante propuse:  

 dezvoltarea unui nou sistem informatic în cadrul Ministerului Justiției sau  

 dezvoltarea sistemului informatic integrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului 
(ONRC) – este de preferat. 

 
Consultarea publică va avea loc sub forma audierii publice.  
 
În acest scop, cele două instituții invită toate părțile interesate de acest subiect să își exprime 
punctul de vedere:  
 

a) în scris, prin depoziție depusă până la data de 7 iulie, ora 13.00, la adresa 
sinziana.dobre@gov.ro.  

 
Vă invităm în cadrul depoziției să exprimați opțiunea pentru una din cele două variante și/ sau 
argumentele în favoarea/ în defavoarea respectivelor opțiuni și să includeți date detaliate de 
contact pentru a permite comunicarea ulterioară (nume, organizație/ instituție, telefon, 
email). Invităm ca depozițiile să nu depășească 3 pagini.  
 
Pentru redactarea depozițiilor, vă recomandăm materialul de prezentare redactat de către 
Academia de Advocacy, disponibil aici:  
http://audieri.advocacy.ro/indrumar-de-redactare-depozitiilor 
 

b) oral, prin depoziție susținută în cadrul audierii publice în data 8 iulie, ora 10.00.  
 

Persoanele interesate să susțină o depoziție orală în ziua audierii publice sunt invitate să 
transmită depoziția scrisă la adresa de mai sus și să se înscrie folosind formularul online 
disponibil aici: https://goo.gl/6mTu9e tot până joi, 7 iulie, ora 13.00.  
 
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție: 

MCPDC - Sînziana DOBRE, sinziana.dobre@gov.ro, 021 318 1174 și  
MJ - Cristina CONSTANTINESCU, c.constantinescu@just.ro, 0372 041 103 
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MOTIVAȚIA AUDIERII 
 
Tema: reorganizarea Registrului național al persoanelor juridice fără scop patrimonial ca sursă 
de date relevante pentru dinamica sectorului asociativ. 
 
Notă: registrul ar putea prelua informații referitoare și la alte entități asociative organizate 
în baza altor legi (de exemplu: fundații de tineret, asociații de proprietari, asociații 
profesionale, asociații constituite în baza unor legi speciale, structuri sportive, etc.)  
 

• Moțiunea 1:  dezvoltarea unui nou sistem informatic în cadrul Ministerului Justiției 
 
Soluția prevede instalarea unor noi seturi de opțiuni și funcționalități, printre care:  

o acordarea disponibilității de denumire pentru persoanele juridice fără scop 
patrimonial integrat în sistemul informatic ECRIS1;  

o formulare online pentru rezervare denumire și pentru eliberarea de documente/ 
furnizarea de informații din Registrul Național;  

o completarea și transmiterea electronică a tuturor cererilor utilizate în activitatea 
Registrului național al persoanelor juridice fără scop patrimonial;  

o posibilitatea de verificare electronică a stadiului de soluționare a cererii de 
rezervare/ de obținere date din Registru;  

o reducerea termenului de soluționare a cererii de rezervare denumire;  
o interconectare exclusiv în format electronic a registrelor instanțelor de judecată și 

Registrul național și accesul la baze de date deschise pe site-ul Ministerului Justiției. 
 

Modificări legislative estimate: OG nr. 26/2000; adaptarea subsecventă modificării legislației 
primare a Regulamentului privind organizarea Registrului asociațiilor și fundațiilor, Registrului 
federațiilor și Registrului național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, legislației 
specifice altor tipuri de organizații neguvernamentale nonprofit.  
 

• Moțiunea 2: dezvoltarea sistemului informatic integrat la Oficiul Național al 
Registrului Comerțului (ONRC) 

 
Organizarea Registrului național al persoanelor juridice fără scop patrimonial de către ONRC ar 
implica dezvoltarea sistemului informatic integrat și asigurarea infrastructurii hardware la nivel 
central. 
 
Având în vedere că nu este necesară suplimentarea numărului de posturi la ONRC, nu se vor 
înregistra cheltuieli în plus cu personalul, în speță, cu utilitățile. 
 
Modificări legislative estimate: OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile; Legea 26/1990 
privind registrul comerțului; Legea nr.359/2004; OUG nr.116/2009; adaptarea subsecventă 
modificării legislației primare a Regulamentului privind organizarea Registrului asociațiilor și 
fundațiilor, Registrului federațiilor și Registrului național al persoanelor juridice fără scop 
patrimonial respectiv al Regulamentului de organizare și funcționare al ONRC legislației 
specifice altor tipuri de organizații neguvernamentale nonprofit.  

                                                           
1 sistemul informatic de alocare aleatorie a dosarelor la instanțele judecătorești  
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INFORMAȚII ORGANIZATORICE 
 
Forma consultării: audiere publică  
 
Descrierea metodei:  
Audierea publică este un format în care consultarea este condusă de către o comisie de experți 
care audiază persoanele care doresc să își exprime punctul de vedere, urmând ca la încheierea 
procesului să redacteze un raport sintetic și recomandări pe baza informațiilor colectate.  
 
Opiniile persoanelor pot fi primite în scris și/ sau susținute oral în ziua audierii publice.  
 
Pentru detalii privitoare le metodă accesați documentul disponibil aici:  
http://audieri.advocacy.ro/procedura-de-audiere-publica  
 
Comisia de inițierea a audierii publice:  
Ministerul Justiției și Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic 
 
Comisia de experți: reprezentanți ai instituțiilor publice și ai societății civile 
 
Derularea audierii:  
În cadrul audierii persoanele interesate vor fi invitate să prezinte, timp de aproximativ 5-7 
minute, punctele de vedere transmise  în scris anterior evenimentului. În cazul în  care nu este 
posibilă participarea la audiere, depoziția scrisă și transmisă pe adresa menționată va fi 
analizată de comisia de experți, iar punctele de vedere vor fi incluse în raportul audierii, făcut 
public la o dată ulterioară.  
După susținerea prezentării, comisia de experți poate adresa întrebări clarificatoare. Audierea 
se încheie odată cu finalizarea prezentării depozițiilor.  
 
Prezentarea rezultatelor:  
Raportul comisiei de experți va cuprinde recomandările sintetizate pe baza informațiilor culese 
pe durata procesului de audiere publică, având anexate depozițiile primite. Raportul va fi făcut 
public în termen de aproximativ două săptămâni de la data audierii.  
 
Calendarul de organizare: 
 

30 iunie  Lansare anunț 

30 iunie – 7 iulie Primirea depozițiilor scrise la adresa sinziana.dobre@gov.ro  

8 iulie, ora 10.00 Organizarea audierii publice la sediul Ministerului Justiției, Sala de 
Consiliu, etaj 1 

Aproximativ 25 iulie Publicarea raportului comisiei de experți  
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