
  

 
pagina 1 

ORDONANŢĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii 

EMITENT    Guvernul  

Publicat în Monitorul Oficial nr 39 din data 31-01-2000  
Data intrării în vigoare 21-07-2019 

 
Formă consolidată valabilă la data 13-07-2020 
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-07-2019 până la data de 13-07-2020 

Articolul 56 
(1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate: 

La data de 21-07-2019 Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 56 , Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 
19, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 

a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
d) când asociaţia a devenit insolvabilă; 
e) în cazul prevăzut la art. 14. 
(1^1) În cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real în termenul prevăzut la art. 34^5 alin. (7), asociaţia se dizolvă, 
prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. 

La data de 21-07-2019 Articolul 56 din Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost completat de Punctul 20, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA 
nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 

(2) Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul. 
La data de 28-07-2005 Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 

(3) Cauza de dizolvare prevăzută la alin. (1^1) poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond. 
La data de 21-07-2019 Articolul 56 din Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost completat de Punctul 21, 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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