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Articolul 23 

(1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale 

statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea 

generală sau au votat împotrivă. 

------------ 
Alin. (1) al art. 23 a fost modif icat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, 

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 

(2)  Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în 

statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la 

adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-

verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau 

de la data când a avut loc şedinţa, după caz. 

------------ 
Alin. (2) al art. 23 a fost modif icat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, 

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 

(3) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în 

circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul. Hotărârea instanţei este supusă numai apelului. 

----------- 
Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 3 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. 
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