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data de 19-09-2019
Articolul 16
(1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie
actul constitutiv şi statutul fundaţiei, în forma autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.
(2) Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a) datele de identificare ale fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele, prenumele,
codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice,
denumirea şi codul de identificare fiscală a persoanei juridice şi, după caz, domiciliul/reşedinţa
ori adresa sediului social;
La data de 21-07-2019 Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 16 , Sectiunea a 2-a ,
Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din
11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019
b) scopul fundaţiei;
c) denumirea fundaţiei: denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul «fundaţie».
Dispoziţiile art. 6 alin. (2) lit. c) teza a II-a se aplică în mod corespunzător.
La data de 21-07-2019 Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 16 , Sectiunea a 2-a ,
Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din
11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019
d) sediul fundaţiei;
e) durata de funcţionare a fundaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului
sau, după caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul iniţial al fundaţiei;
g) componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale
fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
h) persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a
personalităţii juridice;
i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.
(2^1) În cazul în care numele sau denumirile fondatorilor sunt redactate într-o altă grafie
decât cea latină, acestea sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate,
respectiv actelor de înfiinţare emise de autorităţile statului de apartenenţă ori statului român şi
sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în
documentele oficiale ale fundaţiei.
La data de 21-07-2019 Articolul 16 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat
de Punctul 9, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019
(2^2) Dispoziţiile alin. (2^1) se aplică în mod corespunzător în cazul membrilor consiliului
director al fundaţiei.
La data de 21-07-2019 Articolul 16 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat
de Punctul 9, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019
(3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h);
b) explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei;
c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei;
d) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei;
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e) procedura de desemnare şi de modificare a componentei organelor de conducere,
administrare şi control, pe parcursul existenţei fundaţiei;
f) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.
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