
MODIFICĂRI IMPORTANTE ÎN LEGISLATIA  

ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR, FEDERAȚIILOR 

 

 În Monitorul Oficial al Romaniei nr.1166 din data de 02.12.2020, cu intrare in vigoare 

la data de 5 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr.276/2020 prin care s-au adus mai multe 

modificari OG nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile. 

 

 Pe scurt, amendamentele privesc urmatoarele aspecte: 

 

1.Obligativitatea traducerilor denumirilor asociatiilor/fundatiilor a ramas si acum trebuie 

sa fie insotita si de o traducere facuta de un traducator autorizat (traducere care se anexeaza 

cererii de rezervare de denumire care se dpune la Ministerul Justitiei), ”exceptie facand 

denumirile care contin nume proprii, intraductibile și denumirile consacrate pe plan 

international.”  

-Avand în vedere prevederea de mai sus, toata lumea va trebui să își regleze denumirile care 

sunt într-o limba străină, termenul fiind ”90 de zile de la data incetarii starii de alerta”. Au 

psibilitatea fie de a le traduce, fie de a schimba cu totul denumirea, in situatia in care traducerea 

este prea lunga sau incomoda utilizarii curente. 

2. S-a eliminat actul constitutiv, ca și document de constituire, a rămas doar statutul care va 

conține și prevederile din fostul act constitutiv și se încheie sub semnătura privată.(deci fără 

notar/avocat) 

3. Nu mai exista limita minima de 200 lei la patrimoniu la constituire, dovada patrimoniului se 

depune doar in situatia in care este vorba despre aport in natura. 

4.S-a introdus posibilitatea tinerii adunarilor generale prin mijloace electronice si de 

comunicare la distanta, iar hotararile pot fi semnate inclusiv cu semnatura electronica extinsa. 

Aceeasi prevedere cu desfasurarea on line este si pt sedintele Consiliului Director, fapt care ne 

ajuta, mai ales acolo unde inca nu exista prevederi statutare in acest sens, legea fiind deasupra 

acestora si aplicandu-se in consecinta. 

5.La modificari de acte se solicita doar o copie certificata pentru conformitate dupa originalul 

hotararii Adunarii Generale care, de asemenea, se va incheia sub semnatura privata, deci fara 

avocat/notar 

6.S-a eliminat obligativitatea depunerii anuale a declaratiei de beneficiar real, (acea data 

de 15 ianuarie). 

De asemenea s-a eliminat aceasta obligatie in cazul asociatiilor, fundatiilor formate din 

persoane fizice, ramanand valabila doar pentru asociatii/fundatii formate din persoane juridice.  

-Deci cluburile noastre sportive care sunt infiintate doar de catre persoane fizice nu mai 

depun declaratii. Atat la constituire cat si ulterior daca apar modificari, datele 

persoanelor se vor prelua din acte si vor fi incarcate in baza de date a Ministerului 

Justitiei. 

-Asociatiile pe ramura de sport vor depune, doar ca forma in care se va redacta nu va mai 

trebui sa fie in fata unui notar. 

-Federatiile, ca si in actele normative anterioare, nu au obligatia depunerii declaratiei de 

beneficiar real. 

 

Dar, atentie! 

 

Aceasta modificare importanta a legislatiei asociatiilor, fundatiilor si federatiilor trebuie 

sa fie corelata cu prevederile din legislatia sportiva, iar la acest moment nu se stie inca 

exact cum se va proceda.  

Chiar daca Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 prevede in finalul ei ca se 

completeaza cu dispozitiile OG nr.26/2000, nu stim care va fi pozitia MTS-Registrul 

Sportiv.  

Consider ca este necesara o modificare urgenta/updatare si a HG nr.884/2001 prin care   

s-a aprobat Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr.69/2000 pentru a stabili cum se 

vor putea prezenta de acum inainte actele de obtinere a CIS si/sau de modificare, atat 

pentru cluburi si asociatii judetene pe ramura de sport, cat si pentru federatii. 



In consecinta,  

 

Recomandarea mea pentru toata lumea este ca, daca se doreste infiintarea de cluburi 

sportive sau sunt de modificat acte, sa se pastreze aceleasi formalitati ca si pana acum, 

respectiv drumu la notar obligatoriu pentru autentificarea actelor 

constitutive/modificarea lor. 

Pana la clarificarea situatiei la MTS si pentru evitarea unui blocaj este bine sa se evite 

aplicarea noilor reglementari, chiar daca avocatii sau alte persoane care redacteaza actele 

au o alta opinie. 

Daca se vor pune in aplicare de pe acum prevederile astfel cum au fost modificate, 

esteăfoarte posibil sa se obtina o hotarare de instanta prin care s-a luat act de infiintare 

sau de modificari si operatiunea sa nu poata fi finalizata la MTS prin obtinerea de CIS-

uri sau prin operarea modificarilor. 

 

 


