
 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

 

HOTĂRÂRE  

 

privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească,  

a Fundației "Naturaleza y Hombre" Spania – Filiala România persoană juridică de drept 

privat, fără scop patrimonial, din Spania 

 

 

 

 

Secţiunea a 2-a -Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1.Descrierea situaţiei actuale 

 

           

          În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice 

străine fără scop patrimonial pot fi recunoscute în România, sub condiţia 

reciprocităţii, pe baza aprobării prealabile a Guvernului, prin înscrierea în 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Tribunalului Bucureşti, dacă 

sunt valabil constituite în statul a cărui naţionalitate o au, iar scopurile lor 

statutare nu contravin ordinii publice din România. 

 

         În baza dispoziţiilor legale, Fundația "Naturaleza y Hombre" Spania – 

Filiala România, societate limitată prin garanții și fără capital social, persoană 

juridică non – profit cu sediul în Spania, Avenida de Espana, nr. 25, mezanin, 

39610 Astillero - Cantabria, solicită recunoașterea în România, prin înscrierea 

în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Tribunalului Bucureşti. 

 

        Conform Statutului, Fundația "Naturaleza y Hombre" Spania – Filiala 

România are ca scop, printre altele, dezvoltarea de programe ecologice, 

conservarea patrimoniului natural și restaurarea ecosistemelor degradate 

 

         Conform art.76 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cererea trebuie însoţită 

de următoarele documente: 

a) actul de constituire în statul a cărui naţionalitate o au persoanele juridice 

străine; 

b) statutul (în măsura în care există ca act de sine stătător); 

c) hotărârea organului de conducere a acelei persoane juridice, prin care se 

solicită recunoaşterea în România; 



d) statutul viitoarei reprezentanţe în România a acelei persoane juridice, 

cuprinzând prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridică şi la 

persoanele care reprezintă persoana juridică străină; 

e) hotărârea Guvernului României de aprobare a cererii de recunoaştere în 

România a persoanei juridice solicitante. 

 

           În conformitate cu art.7 din Statutul Fundației Naturaleza y Hombre 

Spania – Filiala România, această fundație acordă o atenție specială acelor 

activități care au ca scop dezvoltarea programelor ecologice, protejarea 

mediului înconjurător, cercetare și educare, precum și scop socio-umanitar.  

            De asemenea, scopul acestei filiale este : 

a) atingerea obiectivelor de interes general, orientare spre protejarea mediului 

înconjurător,  

b) conservarea patrimoniului natural și a activităților tradiționale ale omului 

prin stabilirea unei viziuni integrate între om și mediu,  

c) consolidarea protejării spațiilor naturale protejate, cercetând și acționând 

pentru recuperarea altora deja degradate, restaurarea ecosistemelor și 

recuperarea speciilor amenințate ale florei și faunei sălbatice,  

d) dezvoltarea rurală durabilă, ocrotirea patromoniului etnografic,  

e) cercetare și educare în domeniul mediului înconjurător.  

 

       Potrivit art. 8 din Statutul Fundației Naturaleza y Hombre Spania – Filiala 

România, în vederea realizării acestora scopuri, fundația își propune, printre 

altele: 

a) să conserve patrimoiului natural, biodiversitatea și activitățile tradiționale 

ale omului prin stabilirea unei viziuni integrate între om și mediu,  

b) să dezvolte spațiile naturale protejate, publice sau private, fie ca rezervații, 

fie ca parcuri naturale, parcuri naționale sau altele, acordându-se o atenție 

deosebită spațiilor orășenești, în colaborare cu proprietarii publici și 

particulari, participarea activă în gestionarea acestora, ca entitate dedicată 

protejării teritoriului,  

c) să promoveze în mod special, identificarea, protejarea și dezvoltarea 

rezervațiilor biosferei și a zonelor declarate patrimoniu mondial, prin 

programele UNESCO,  

d) să se dedice restaurării ecosistemelor și recuperării speciilor amenințate ale 

florei și faunei sălbatice,  

e) să inițieze programe de dezvoltare rurală durabilă, de ocrotire a 

patrimoniului cultural, armonizându-le cu activitatea de protejare a 

biodiversității, printre acestea numărându-se ecoturismul și producția agricolă,  

f) să promoveze cercetarea și implicarea în acțiuni de protecțiea mediului 

înconjurător, acordând o atenție specială conservării naturii și biodiversității.  

         Fundația va coopera internațional pentru dezvoltare, activitate 

desfășurată chiar în cadrul Filialei-mamă, precum și cu entități asociate și 

colaboratoare, fără restricții privind teritoriul. Acțiunile ce presupun cooperare 

vor fi direcționate către gestionarea fiabilă a resurselor naturale, protejarea 

ecosistemelor și a biodiversității, crearea de areale protejate, dezvoltarea 

durabilă a comunităților și a populației băștinașe, ce locuiește în zonele cu 

valoare deosebită ce trebuie conservată. 

 

 

 

 



 

             Cererea este însoțită de următoarele documente: 

1. Acordul prealabil al Guvernului României – Secretariatului General al 

Guvernului privind acordul referitor la folosirea denumirii Fundaţia 

"Naturaleza y Hombre" Spania – Filiala România 

2. Actul constitutiv al Fundaţiei "Naturaleza y Hombre" Spania  

3. Dovada înregistrării fiscale a Fundaţiei "Naturaleza y Hombre" Spania 

4. Dovada înregistrării în Registrul Fundaţiilor a Fundaţiei "Naturaleza y 

Hombre" Spania 

5. Hotărârea nr. 7/05.10.2015 a Fundaţiei "Naturaleza y Hombre" Spania 

privind înfiinţarea în România a unei filiale a fundaţiei, respectiv Fundația 

"Naturaleza y Hombre" Spania – Filiala România. 

6. Contractul de închiriere – dovada sediului în România. 

7. Statutul şi actul constitutiv al Fundației "Naturaleza y Hombre" Spania 

– Filiala România. 

11. În cazul proiectelor de 

acte normative care transpun 

legislaţie comunitară sau 

creează cadrul pentru 

aplicarea directă a acestuia 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2.  Schimbări preconizate 

 

         Prin prezentul proiect de act normativ se are în vedere aprobarea 

prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Fundației 

"Naturaleza y Hombre" Spania – Filiala România persoană juridică de drept 

privat, fără scop patrimonial, din Spania.  

 

 

3.  Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1.  Impactul 

     macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

11 Impactul    asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de 

stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2.  Impactul    asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 2.1 Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

   22 .Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.  Impactul   social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



4.  Impactul asupra 

mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5.  Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 4-a -Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Indicatori 

 

Anul 

curent 

 

Următorii 4 ani 

 

Media pe 5 ani 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/ minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilorsociale de stat: 

(i) contribuţiide asigurări 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Impact financiar 

plus/ minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/ sau cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 



Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare, ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

 

 

11. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 

publice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Conformitatea proiectului de act normativ 

cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.Măsuri normative necesare aplicării directe 

a actelor normative comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Alte informaţii. Nu au fost identificate.  

 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

 

5. Informaţii privind avizarea de către 

a) Consiliul Legislativ  

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul 

Legislativ. 



b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

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 proiectului de act 

normativ. 

       În elaborarea proiectului de act normativ a fost 

îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, prin afişarea acestuia în vederea consultării pe 

pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor şi 

Pădurilor, la adresa www.mmediu.ro, în data de            

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. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

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 de noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmediu.ro/


 

 

              Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Hotărâre privind aprobarea 

prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Fundația "Naturaleza y Hombre" 

Spania – Filiala România persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, din Spania, care în 

forma prezentată a fost avizat de către ministerele interesate şi de către Consiliul Legislativ şi pe care îl 

supunem spre aprobare. 
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