
Expunere de motive

Prezenta iniţiativă are ca scop responsabilizarea organizaţiilor non- 

guvemamentale pentru acţiunile introduse în justiţie şi limitarea, pentru viitor, a 

numărului acţiunilor introduse cu rea-credinţă.

Totodată, a fost avut în vedere un cadru normativ mai echilibrat care să 

contribuie la dezvoltarea României, prin eliminarea blocajelor cauzate de litigii 
introduse pentru tergiversarea lucrărilor, fiind astfel încurajate marile investiţii publice 

şi private.

Actualmente, în România, legislaţia în această materie este foarte dezechilibrată, 
fiind preluate în mod selectiv, din legislaţia de la nivel european, doar drepturile, nu şi 
criteriile de responsabilizare.

Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 6 septembrie 2006 privind aplicarea pentru instituţiile şi organismele comunitare, 
a dispoziţiilor Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea 

publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în domeniul mediului prevede la art. 
11 Criteriile de legitimare procesuală, la nivel comunitar. Astfel, sunt menţionate ca şi 
condiţii minime necesare pentru a putea introduce o acţiune în instanţă ca un ONG să 

fie înfiinţat de minim doi ani, iar ca în această perioadă să urmărească în mod activ 

obiectivul principal de activitate menţionat în statut.

în conformitate cu OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, un ONG 

poate ataca proiecte majore de infrastructură, în valoare de miliarde de euro, sau mari 
proiecte imobiliare, plătind taxe derizorii: 20 de lei pentru acţiunea de suspendare şi 50 

de lei pentru acţiunea de anulare a unui act administrativ. Acesta fiind unul din motivele 

pentru care România nu are autostrăzile pe care ar fi trebuit să le aibă în acest moment, 
precum şi unul din motivele pentru hidrocentrale finalizate în procent de 90% nu au mai 
putut fi date în folosinţă. Astfel, se produc grave prejudicii interesului public prin 

privarea de servicii esenţiale unei societăţi modeme şi dezvoltate, prejudicii produse 

bugetului de stat, precum şi celorlalte ramuri ale economiei pe orizontală.

Măsura propusă de introducere a unei garanţii în valoare 1% din valoarea 

investiţiei, dar care să nu depăşească 50.000 de lei are în vedere mai multe considerente:



Această măsura constituie o garanţie, pentru a recupera măcar parţial prejudiciile 

provocate prin acţiunile introduse cu rea-credinţă;
în cazul în care instanţa constată că acţiunea este introdusă în mod legitim, iar 

reclamanta are câştig de cauză, suma depusă este restituită în integralitate; 
Această măsură are în vedere studii de drept comparat din care constatăm că 

există în prezent reglementări similare şi în alte state din Uniunea Europeană, de 

exemplu în Franţa;
Măsura este aplicabilă exclusiv organismelor sociale interesate (ONG-uri), nu şi 
persoanelor fizice;
A fost avut în vedere un plafon maxim atât procentual (1%), cât şi în cuantum 

total (50.000 de lei) considerat modic, în raport cu prejudiciile menţionate mai 
sus.

De asemenea, se doreşte responsabilizarea Consiliului Director ca for decizional 
al ONG-ului, pentru deciziile luate, precum şi individual a fiecămi membru astfel încât 
să se limiteze posibilele acţiuni introduse cu rea-credinţă, având ca scop întârzierea 

lucrărilor, şantajarea, şicanarea constructorilor, investitorilor sau a beneficiarilor 

finali/cumpărătorilor de bună-credinţă.

Totodată, pentru dizolvarea unei asociaţii în condiţiile art. 56 este prevăzută o 

sancţiune complementară, astfel încât membri Consiliului Director, să nu mai poată, 
pentru o perioadă de 5 ani, să înfiinţeze sau să facă parte din Consiliul Director al unui 
alt ONG.

Pentru a se conforma prezentei modificări legislative, asociaţiile au la dispoziţie 

un termen rezonabil de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Iniţiatori,

Senator Cătălin-Daniel FENECHIU

Senator Cristian-Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ
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