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Articolul 29 
[ Comentarii reviste]  

(1) Consiliul director al fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al acesteia. 
(2) Consiliul director asigura realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei, exercitând 

următoarele atribuţii: 

a) stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei; 
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

----------- 
Litera b) a alin. (2) al art. 29 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 

din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către 

LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005. 

ORDONANŢA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 

februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 

c) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; 

d) înfiinţarea de filiale; 

e) încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei; 

f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli; 

g) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei; 

h) modificarea statutului fundaţiei; 

i) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. 

(3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin 

statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. 

(4)  Dispoziţiile art. 22 şi 24 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte membrii 

consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundaţiei pot fi 

atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii 

consiliului director care a lipsit sau a votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în 

procesul-verbal de şedinţa. 

(5)  Schimbarea scopului fundaţiei se face numai de către fondator sau de majoritatea 

fondatorilor în viaţa. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţa, schimbarea scopului 

fundaţiei se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor consiliului 

director. 

(6) În toate cazurile, schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost 

realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit. 

----------- 
Alin. (6) al art. 29 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 30 

ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA 

nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005. 

(7)  Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător în privinţa atribuţiilor prevăzute la alin. (2) 

lit. e) şi i). 
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