
NOTA DE FUNDAMENTARE - H.G. nr. 109/30-01-2008 
 

Hotărârea Guvernului nr. 109 /2008 privind recunoaşterea AsociaŃiei Italienilor din România 
RO.AS.IT. ca fiind de utilitate publică 
Publicata în M.Of. nr. 87/04-02-2008  

SecŃiunea 1 

Titlul proiectului de act normative 

Hotărâre a Guvernului privind recunoaşterea AsociaŃiei Italienilor din România RO.AS.IT. ca 
fiind de utilitate publică  

SecŃiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

      1. Descrierea situaŃiei actuale 

  Din analiza documentelor justificative reiese că AsociaŃia Italienilor din România 
RO.AS.IT.  îndeplineşte condiŃiile prevăzute de art. 38 din OrdonanŃa Guvernului nr. 26/2000 
aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 246/2005 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii, pentru 
ca aceasta să fie declarată de utilitate publică.   
  Astfel, AsociaŃia Italienilor din România RO.AS.IT. a fost constituită la data de 26 august 

1996, având ca scop dezvoltarea şi exprimarea identităŃii etnice, culturale, lingvistice şi religioase 
a cetăŃenilor aparŃinând minorităŃii italiene din România. 
  De la constituire şi până în prezent, AsociaŃia a iniŃiat şi a organizat în colaborare cu instituŃii 

publice şi parteneri din mediul academic şi societatea civilă evenimente culturale şi ştiinŃifice, 
seminarii, colocvii, dezbateri, simpozioane,  oferind cu precădere etnicilor italieni din România 
oportunitatea de a se manifesta în sfera culturii, limbii, religiei, educaŃiei,  vieŃii publice.   
        AsociaŃia s-a implicat în elaborarea unor strategii care au ca scop promovarea şanselor de 
acces la educaŃie în limba maternă, spiritului de toleranŃă, a dialogului intercultural, precum şi a 
egalităŃii între persoanele aparŃinând minorităŃilor naŃionale şi cele aparŃinând majorităŃii.  
        Până în prezent, AsociaŃia a demonstrat că programele şi proiectele pe care le-a iniŃiat şi 
derulat au condus la îndeplinirea scopului prevăzut în statut - promovarea unor măsuri adecvate 
care permit etnicilor italieni din România să-şi menŃină şi să-şi dezvolte cultura, precum şi sa-şi 
păstreze elementele esenŃiale ale identităŃii lor, respectiv religia, limba, tradiŃiile şi patrimoniul 
cultural.  
                                                                                                                                              
   2. Schimbări preconizate  

Declararea AsociaŃiei Italienilor din România RO.AS.IT. ca fiind de utilitate publică, 
constituie un beneficiu pentru comunitatea etnicilor italieni din România.  

SecŃiunea a 3-a 

Impactul socio – economic al proiectului de act normativ 

 1. Impactul macro-economic 

    Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic.   

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

     Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic.   

3. Impactul social 

    Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic.   

4. Impactul asupra mediului 

    Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic.  



  

SecŃiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

          Nu este cazul.   

SecŃiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaŃiei în vigoare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

SecŃiunea a 6-a 

Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

        1. InformaŃii privind procesul de consultare cu organizaŃiile neguernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

         2. Fundamentarea alegerii organizaŃiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaŃii este legată de obiectul proiectului de act 
normativ 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.   

 3. Consultările organizate cu autorităŃile administraŃiei publice locale, în situaŃia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităŃi ale acestor autorităŃi, în condiŃiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autorităŃilor administraŃiei publice locale la elaborarea 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 

Prevederile proiectului de act normativ nu se referă la domeniile de activitate aflate în 
coordonarea consiliilor interministeriale permanente.  

5.      InformaŃii privind avizarea de către Consiliul Legislativ, Consiliul Suprem de Apărare 
a łării, Consiliul Economic şi Social, Consiliul ConcurenŃei, Curtea de Conturi. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de hotărâre, prin avizul 
nr.39/11.01.2008.     

                                          

SecŃiunea a 7-a 

ActivităŃi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 
normativ 

         1. Informarea societăŃii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 



     Proiectul de act normativ este publicat pe pagina de Internet a Departamentului pentru 
RelaŃii Interetnice potrivit prevederilor instituite de Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa 
decizională în administraŃia publică.  

     2. Informarea societăŃii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăŃii şi securităŃii 
cetăŃenilor sau diversităŃii biologice 

 Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.  

  

SecŃiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităŃile 
administraŃiei publice centrale şi/sau locale – înfiinŃarea unor noi organisme sau extinderea 
competenŃelor instituŃiilor existente 

Proiectul de act normativ va fi pus în aplicare fără a fi necesare înfiinŃarea unor noi 
organisme sau extinderea competenŃelor instituŃiilor existente.   

            FaŃă de cele prezentate, prin prezentul act normativ se prevede recunoaşterea 
AsociaŃiei Italienilor din România – RO.AS.IT., ca fiind de utilitate publică. 
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