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Noi reglementări privind asociațiile și fundațiile 
 

În Monitorul Oficial nr. 1166 / 02.12.2020 a fost publicată Legea 276 / 2020 pentru modificarea şi 
completarea OG 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (“Legea 276 / 2020”). 

 

I. Principalele prevederi privind simplificarea procedurii de constituire a 
asociației  

���� Ulterior intrării în vigoare a Legii 276/2020, membrii asociației nu vor mai avea obligația 
încheierii actului constitutiv al asociației în vederea dobândirii personalității juridice. Astfel, 
va fi suficientă încheierea statutului asociației prin act sub semnătură privată, spre deosebire de 
vechea reglementare, conform căreia era obligatorie încheierea în formă autentică sau atestarea de 
avocat, atât a actului constitutiv, cât și a statutului. Prin excepție, în cazul în care aportul în natură al 
asociației constă în bunuri imobile, se menține obligația încheierii statutului asociației în formă 
autentică. 

���� La depunerea actelor doveditoare ale sediului asociației nu va fi necesar avizul privind 
schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut la art. 40 din Legea 
196 / 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor, cu modificările ulterioare, atunci când persoana împuternicită declară pe propria 
răspundere faptul că asociaţia nu va desfăşura activitate la sediul ales. 
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II. Principalele prevederi privind constituirea unei asociații la care participă și o 
persoană juridică 

���� În cazul în care la constituirea asociaţiei participă şi o persoană juridică sau în cazul în care o 
persoană juridică devine membru în organele de conducere ale unei asociații, cererea de înscriere 
sau de mențiuni, după caz, va fi însoţită de următoarele documente: 

• extras oficial de la registrul autorităţii relevante la care este înregistrată, care să ateste forma 
persoanei juridice şi reprezentanţii acesteia; 

• în cazul în care statutul asociaţiei este semnat de o altă persoană decât de reprezentanţii 
prevăzuţi în extrasul menționat anterior, hotărârea organelor de conducere ale persoanei 
juridice fondatoare în sensul înfiinţării asociaţiei şi desemnării persoanei pentru a o 
reprezenta în cadrul asociaţiei; 

• cazier fiscal al persoanei juridice fondatoare, caz în care nu este necesară depunerea unui 
cazier fiscal şi de către persoana fizică reprezentant al persoanei juridice. 

III. Principalele modificari privind filiala unei asociații 

���� Numărul minim de membri ai unei filiale a asociației a fost redus la 2. 

���� Urmare a eliminării obligației de a încheia act constitutiv pentru filiala unei asociații,  actele juridice 
pe care le poate încheia o filială vor fi cele stabilite de asociație în cuprinsul statutului filialei.  

 

IV. Principalele modificări privind funcționarea unei asociații 

���� Adunarea generală poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar 
hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociaţi, inclusiv cu semnătură electronică 
extinsă. 

���� Consiliul director poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o treime 
din componenţa sa. 

���� Şedinţele consiliului director pot avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la 
distanţă, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică 
extinsă. 

 

V. Modificări privind declararea datelor de identificare ale beneficiarului real 

���� Asociaţiile și fundațiile constituite / conduse doar de persoane fizice vor fi exceptate de la obligația 
depunerii declarației privind datele de identificare ale beneficiarilor reali ai acestora, atunci când 
singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice, ale căror date de identificare sunt cuprinse în 
documentele din dosar. 

���� Totodată, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, astfel cum sunt definite de OUG 57 / 2019, sunt 
exceptate de la obligația depunerii declarației privind datele de identificare ale beneficiarilor reali ai 
asociaţiei. 

���� Având în vedere obligația fundației sau a asociației de a comunica Ministerului Justiţiei datele de 
identificare ale beneficiarului real, ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare 
ale acestuia, consiliul director al asociaţiei sau fundaţiei împuterniceşte o persoană fizică pentru a 
comunica, printr-o declaraţie pe propria răspundere, datele de identificare ale beneficiarului real. 
Declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori 
formă electronică şi poate fi comunicată fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, 
cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. 
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���� O altă noutate este aceea a eliminării termenului până la care poate fi comunicată declarația 
anuală privind datele de identificare ale beneficiarului real, atât în cazul asociațiilor, cât și în 
cazul fundațiilor.  

 

VI. Principalele modificări privind fundațiile 

���� Valoarea minimă a bunurilor în natură sau în numerar ce trebuie incluse în activul patrimonial inițial 
al fundației a fost redusă la cel puţin de 10 ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată, la data constituirii fundaţiei. Prin excepţie, în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub 
sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri 
care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către 
acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin de două 
ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

���� În mod similar cu modificările survenite în cazul asociațiilor, și în cazul fundațiilor: 

• Fondatorul nu va mai avea obligația încheierii actului constitutiv al fundației în 
vederea dobândirii personalității juridice. Astfel, va fi suficientă încheierea statutului 
fundației prin act sub semnătură privată, spre deosebire de vechea reglementare, conform 
căreia era obligatorie încheierea în formă autentică sau atestarea de avocat atât a actului 
constitutiv, cât și a statutului. Prin excepție, în cazul în care aportul în natură al fundației 
constă în bunuri imobile, se menține obligația încheierii statutului fundației în formă 
autentică.  

• Şedinţele consiliului director pot avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă 
la distanţă, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură 
electronică extinsă. 

 

Prevederile Legii 276 / 2020 vor intra în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, respectiv începând cu data de 5 decembrie 2020.  
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