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Articolul 27 
[ Comentarii reviste]  

(1) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori. 
(2) Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. 
Acesta poate fi o persoană din afara asociaţiei. 

(3) În cazul în care asociaţia nu are obligaţia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaţi care 
nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control. 

La data de 28-07-2005 Art. 27 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 
iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 

Articolul 27^1 
(1) Pentru asociaţiile cu mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei 

adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori. 
(2) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii consiliului 
director nu pot fi cenzori. 
(3) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în 
condiţiile legii. 
(4) Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea 
generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. 

La data de 28-07-2005 Art. 27^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 246 din 
18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 

Articolul 27^2 
În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori: 

a) verifică, cel puţin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 
La data de 21-07-2019 Litera a) din Articolul 27^2 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost 
modificată de Punctul 12, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, 

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; 
c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 
La data de 28-07-2005 Art. 27^2 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 246 din 
18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 

Articolul 27^3 
Asociaţiile au obligaţia de a păstra cel puţin 5 ani registrele tranzacţiilor efectuate. 
La data de 21-07-2019 Sectiunea 1 din Capitolul III a fost completată de Punctul 13, 
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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