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Articolul 15 
(1) Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza 
unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod 
permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor 

colectivităţi. 
La data de 28-07-2005 Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA 
nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 

(2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a 
căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat 
în plată, la data constituirii fundaţiei. 

La data de 21-07-2019 Alineatul (2) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a 

fost modificat de Punctul 7, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), 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 20 de ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

La data de 21-07-2019 Alineatul (3) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a 
fost modificat de Punctul 7, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 
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