
 

FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR DE LOCATARI 
TIMIŞOARA 

ROMÂNIA, 300194, TIMIŞOARA, str. BRAŞOV, nr. 8 
Tel/ fax 0256/201237 e-mail: falt@falt.ro, www.falt.ro 
Sentinţa civilă nr. 1/1993 a Curţii de Apel Timişoara 

 

 

Membră a Ligii Asociaţiilor de Proprietari HABITAT – România, care este membră IUT – International Union of Tenants 
 

Protest 
 

Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara îşi exprimă consternarea faţă de gestul 

necugetat al Guvernului României de a lovi în societatea civilă din România prin aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 117/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 891/30.12.2010, prin 

care guvernul anulează şi minima facilitate care se acorda asociaţiilor, fundaţiilor sau altor 

entităţi fără scop patrimonial. 

Astfel, prin art. IV alin. 5 din ordonanţă se anulează prevederile art. 111 aliniatele (7)-

(9), Cod de Procedură Fiscală, care prevedea dreptul ONG-urilor de a declara şi plătii 

semestrial impozitatele şi contribuţiile aferente veniturilor din salarii, precum şi impozitul reţinut 

la sursă potrivit art. 52, alin. 1, lit. d, din Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Nu putem să înţelegem cum procedează acest guvern în condiţiile în care la solicitările 

noastră de ani de zile de a extinde această facilitate şi pentru art. 78 din Codul Fiscal s-au 

primit mai multe adrese prin care se confirmă faptul că solicitările noastre sunt agreate de 

specialiştii din Ministerul de Finanţe şi că la prima modificare a Codului de Procedură Fiscală 

se va introduce în lege şi solicitarea noastră. 

Nu ne miră faptul că am fost minţiţi în nenumărate rânduri, dar nu înţelegem de ce ni s-a 

luat şi dreptul pe care îl aveam până acum. Putem să înţelegem gestul guvernului dacă acesta 

doreşte să nu mai existe societate civilă în România şi România să se întoarcă în epoca de 

tristă amintire sau chiar să fie un stat totalitar fără nicio transparenţă şi colaborare cu 

societatea civilă. 

Solicităm guvernului de urgenţă să elimine această nedreptate şi să respecte 

promisiunile făcute de-a lungul timpului.  

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Olariu Petru telefon 0722548400. 

 

 


