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ORDONANŢĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii 

EMITENT    Guvernul  

Publicat în Monitorul Oficial nr 39 din data 31-01-2000  
Data intrării în vigoare 24-08-2020 

 
Formă consolidată valabilă la data 25-08-2020 
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 24-08-2020 până la data de 25-08-2020 

Articolul 17 
[ Comentarii reviste]  
(1) Fundaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei 
circumscripţie îşi are sediul. 

La data de 02-06-2012 Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 9 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, prin înlocuirea unei sintagme. 

(2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente: 
a) actul constitutiv; 
b) statutul; 
c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial. 
c^1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii fondatorilor şi membrilor consiliului 
director; 

La data de 21-07-2019 Alineatul (2) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul 53, 
Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 

c^2) declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. h), care cuprinde datele 
de identificare ale beneficiarilor reali ai fundaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi 
finanţării terorismului. Dispoziţiile art. 16 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: 
numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa; 

La data de 21-07-2019 Alineatul (2) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul 53, 
Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 

d) dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia. 
La data de 28-07-2005 Litera d) a alin. (2) al art. 17 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 

(3) Dispoziţiile art. 7 alin. (1), (2^1), (3)-(3^5) şi (4), ale art. 8-12 şi ale art. 14 se aplică în mod corespunzător. 
La data de 21-07-2019 Alineatul (3) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul 53, 
Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 

ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 19 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 771 din 24 august 2020, prevede:  

”ARTICOL UNIC  

(1) Pentru anul 2020, termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr.  

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este 1  

noiembrie 2020.  

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică şi obligaţiei de completare a documentelor potrivit cerinţelor prevăzute la art. 6, 7, 16 şi 17 din Ordonanţa  

Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite  

prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea  

unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.”  
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