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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ  

Hotărâre privind recunoașterea Asociației Editorilor din România ca fiind de utilitate 

publică 

 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Asociația Editorilor din România a fost fondată în anul 1991 şi este principala asociație 

profesională a editorilor de carte din România, care reunește editori din toate domeniile de 

interes cultural. Asociația Editorilor din România se află sub egida Federației Editorilor din 

România, care este membră FEP (Federation of European Publishers). 

Asociația Editorilor din România, are sediul principal în municipiul București. Str. Calea 

Plevnei nr. 96. Bl. 10D.l, Et. 7, Ap. 20, Sector 1, și este o persoană juridică de drept privat 

care funcționează în temeiul O.G. nr. 26/2000 şi al Legii nr. 356/2001, privind patronatul. 

Asociația Editorilor din România este o organizație profesională şi patronală a persoanelor 

juridice înmatriculate sau a persoanelor fizice autorizate potrivit legii, care au ca activitate 

producţia, difuzarea şi promovarea culturii scrise şi a cărții școlare. 

Conform Statutului Asociației, scopul acesteia este constituit din susținerea şi apărarea 

intereselor profesionale ale membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele şi cu 

alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate, atât în plan 

național, cât şi internațional, potrivit propriilor statute şi în acord cu prevederile legii. 

Asociația este însărcinată să vegheze la justa concurență între editori, să analizeze şi să facă 

cunoscută editarea românească de carte, să promoveze noile tehnologii în acest sector, să 

promoveze editarea de carte românească, să combată acțiunile prin care se încalcă 

drepturile recunoscute şi protejate de Legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, inclusiv 

dar nu limitat la acțiunile de piraterie şi contrafacere. 

Asociația îşi propune în mod special să promoveze lectura de carte de calitate şi scrisul, să 

ușureze accesul cititorilor la carte din punct de vedere material şi informațional, contribuind 

astfel la o liberă circulație a ideilor, precum şi la integrarea culturii şi limbii române în circuitul 

mondial de valori. 

Asociaţia Editorilor din România face dovada unei activități neîntrerupte de peste 30 de ani, în 

cadrul căreia îndeplinește obiectivele stabilite în statutul propriu. Cel mai important eveniment 
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organizat de Asociație în această perioadă, este Salonul International de Carte Bookfest, un 

eveniment cultural de referință pentru piața de carte din România, din Europa Centrală și de 

Est. 

Precizăm că Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu 

modificări şi completări prin  Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, 

prevede la Capitolul VI, posibilitatea ca asociaţiile şi fundaţiile să poată fi recunoscute de 

Guvernul României ca fiind de utilitate publică, sub exigența îndeplinirii în mod cumulativ a 

următoarelor condiții: desfăşoară activităţi în interes general sau al unor colectivităţi;  

funcţionează de cel puţin 3 ani și a realizat o parte din obiectivele stabilite, făcând dovada 

unei activități neîntrerupte prin acțiuni semnificative; prezintă un raport de activitate din care 

să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative prin derularea unor programe 

ori proiecte specifice scopului său; dețin un patrimoniu, logistică, membri și personal angajat, 

corespunzător îndeplinirii scopului propus; valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 

3 ani anteriori în parte este cel puțin egală cu valoarea patrimoniului inițial/de 3 ori valoarea 

salariului brut pe țară garantat în plată; fac dovada existenței unor contracte de colaborare și 

parteneriate cu instituții publice sau asociații ori fundații din țară și din străinătate;  fac dovada 

obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau prezintă scrisori 

de recomandare din partea unor autorități competente din țară sau din străinătate, care 

recomandă continuarea activității. 

Astfel, asociația sau fundația interesată adresează o cerere Secretariatului General al 

Guvernului, care o înaintează, în termen de 15 zile, organului de specialitate al administraţiei 

publice centrale în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea. 

În aplicarea dispoziţiilor legale enunțate anterior, Asociaţia Editorilor din România a solicitat 

acordarea statutului de utilitate publică printr-o cerere adresată Secretariatului General al 

Guvernului, care a transmis documentaţia pusă la dispoziţie de Asociație Ministerului Culturii, 

întrucât activitatea desfăşurată de aceasta vizează aspecte din aria de competenţă a 

ministerului. 

Ministerul Culturii a procedat la examinarea documentelor înaintate împreună cu cererea de 

recunoaștere a statutului de utilitate publică a Asociației Editorilor din România, constatându-

se că, sunt respectate prevederile art. 39 alin. (11) al Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Astfel, asociaţia face dovada că deține un patrimoniu, logistică, membri și personal angajat, 

prezintă contracte de colaborare și parteneriate cu instituții publice sau asociații ori fundații 

din țară și face dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul 

propus.  

Astfel, din documentația prezentată, care cuprinde: cererea privind recunoașterea statutului 

de utilitate publică, documentele cu privire la sediu și patrimoniu, actul constitutiv și statutul, 

situațiile financiare și bugetele de venituri și cheltuieli care vizează anii 2017-2021, precum și 
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dovada existenței unor contracte de colaborare şi parteneriate cu instituții publice sau 

asociații ori fundații din țară şi din străinătate, rezultă că sunt îndeplinite cumulativ condițiile 

cu privire la recunoașterea asociației ca fiind de utilitate publică. 

2. Schimbări preconizate  

Potrivit reglementărilor în domeniu, acest demers legislativ presupune acordarea statutului de 

utilitate publică pentru Asociaţia Editorilor din România. În urma examinării documentaţiei s-a 

constatat îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 38 alin.(1) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu 

modificările și completările ulterioare, în acest sens fiind elaborat prezentul proiect de 

hotărâre a Guvernului privind recunoaşterea Asociaţia Editorilor din România ca fiind de 

utilitate publică. 

3. Alte informaţii 

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului este un act cu caracter individual, astfel încât sunt 

incidente prevederile art. 6 alin. (2) și ale art. 15 alin. (7) din anexa la Hotărârea Guvernului 

nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, 

pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a 

proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării. 

 

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

1. Impactul macroeconomic 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

 

11.Impactul asupra mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de stat 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 

3. Impactul social 

4. Impactul asupra mediului  

5. Alte informaţii 
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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) 

- mii lei - 

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: 

Proiectul de act normativ nu se 

referă la acest subiect 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri si servicii 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
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(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri si servicii 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 

bugetare 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor 

bugetare 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor 

veniturilor 

si/sau cheltuielilor bugetare 

7. Alte informaţii 

 

Secţiunea 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. 

 

11 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în 

domeniul achiziţiilor 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 
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3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative 

comunitare 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

6. Alte informaţii 

 

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  

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 

 Nu este cazul 

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 

 Nu este cazul 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale permanente 

 Nu este cazul 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 Necesită avizul 

Consiliului Legislativ 

file:///C:/Users/User3/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00083962.htm
file:///C:/Users/User3/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00085040.htm
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6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 7-a - Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea 

proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 

privind transparența decizională în 

administrația publică. 

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 

3. Alte informaţii 

 

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 unor noi 

organisme sau extinderea competentelor 

instituţiilor existente 

Punerea în aplicare a prezentului act 

normativ se va face în condiţiile legii. 

2. Alte informaţii   
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În considerarea celor evocate, supunem Guvernului spre adoptare prezentul proiect 

de hotărâre a Guvernului privind recunoașterea Asociației Editorilor din România ca 

fiind de utilitate publică. 

 

 

LUCIAN ROMAŞCANU  

 

MINISTRUL CULTURII  

 

 

AVIZĂM:  

 

 

SORIN MIHAI GRINDEANU 

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 

 

 

 

MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/viceprim-ministru-ministrul-transporturilor-i-infrastructurii
https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-justitiei1637859935

