
Punct de vedere la subiectul nr 11 de pe Ordinea de Zi a AG ONCR 

din partea Centrului Local Baden-Powell, București 

Context:  

- propunerea CL Nord Cluj privind înființarea grupurilor de cercetași în condițiile în care 

sucursalele ONCR ar deveni filiale prin înscrierea acestora în Registrul ONG 

 

Susținerea CL Baden-Powell 

Conținutul integral al art. 13^1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și 

fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, este următorul:  

ART. 13^1 

  (1) Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate 

juridică. 

  (2) Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale. 

  (2^1) Sucursalele îşi pot desfăşura activitatea numai după înscrierea lor în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor. Cererea de înscriere, însoţită de hotărârea adunării generale, se va 

depune la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia, prevederile art. 8-

12 aplicându-se în mod corespunzător. 

    (3) Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie. 
 

Așadar, se observă că prevederile alin. (2^1) nu le anulează pe cele ale alin (1), ci acestea 

sunt aplicabile cumulativ.  
Cu alte cuvinte, pe de o parte, înscrierea unei sucursale în Registrul ONG nu are ca efect 

transformarea statutului acesteia în persoană juridică,  

iar, pe de altă parte, nici nu se stipulează obținerea PJ ca o condiție pentru înscrierea unei 

sucursale în Registrul ONG. 
 

Mai mult, OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările 

ulterioare diferențiază, inclusiv în forma sa în vigoare la acest moment, noțiunile de ”filială” și 

”sucursală”  

În acest sens, avem art. 13 ce se referă la filiale: 

ART. 13 

  (1) Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 

membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.  

  (2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte 

juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte 

juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a 

consiliului director al asociaţiei. 

  (3) Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociaţiei. Personalitatea 

juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

  (4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei depune la judecătoria în a cărei 

circumscripţie urmează să îşi aibă sediul filiala cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de 

constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului 

iniţial ale acesteia, precum şi copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor 

doveditoare ale identităţii membrilor filialei. Dispoziţiile art. 6, art. 7 alin. (2^1) şi ale art. 9-12 

sunt aplicabile în mod corespunzător. 

 

 



În ceea ce privește raportarea sucursalelor și filialelor la Registrul ONG: 

 

Pentru filiale, art. 13 alin. (3) prevede că ”(…) Personalitatea juridică se dobândeşte de la data 

înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor” 

 

pe când, pentru sucursale, art 13^1 alin. (2^1) precizează că: ”Sucursalele îşi pot desfăşura 

activitatea numai după înscrierea lor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.(…)”, în coroborare 

cu alin (1): ”(…) sucursale (…) structuri teritoriale fără personalitate juridică”. 

 

Așadar, înscrierea în Registrul ONG conferă sucursalelor posibilitatea de a își desfășura 

activitatea, pe când numai filialelor le statuează personalitatea juridică.  

Înțelegerea noastră este că nu se precizează nicăieri în actul normativ că sucursalele devin de 

drept filiale numai prin simpla lor înscriere în Registrul ONG 

 

 

În sensul celor de mai sus, considerăm utile și precizările de pe site-ul Oficiului Național 

Registrul Comerțului https://www.onrc.ro/index.php/ro/care-este-diferenta-dintre-sucursala-si-

filiala-unei-societati-cu-sediul-in-romania 

 

 

Prin urmare, credem că este binevenită încurajarea procesului de descentralizare în ideea 

responsabilizării structurilor locale ale ONCR și reducerii poverii administrative, mai ales 

financiar-contabile pentru organizația națională. 

Totodată, însă, trecerea la statutul de personalitate juridică a sucursalelor nu este o 

obligație impusă de cadrul normativ actual,  

prin urmare acest pas fiind, din punctul nostru de vedere, recomandabil a fi făcut la momentul 

când fiecare centru local consideră că este pregătit pentru această asumare de responsabilitate. 

 

De aceea, în ceea ce privește propunerea de înființare, într-o localitate, a unei singure structuri 

ONCR cu PJ, având ca ”sateliți” grupuri de cercetași fără PJ, credem că este o alternativă, însă 

nu o condiție sine qua non de desfășurare a activității de către CL fără personalitate juridică. 
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