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Articolul 8 
[ Comentarii reviste]  

(1) Asociaţia devine persoana juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor. 
(2) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 7 

alin. (2) judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifica legalitatea acestora şi dispune, 

prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
(2^1) În cadrul procedurii de verificare a legalităţii cererii de înscriere şi a documentelor 
prevăzute la art. 7 alin. (2), judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică respectarea 
dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi poate dispune, prin încheiere motivată, înscrierea asociaţiei în 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, chiar dacă există un refuz motivat al Ministerului Justiţiei de 

a elibera dovada disponibilităţii denumirii, pe care îl apreciază ca neîntemeiat. 
La data de 28-07-2005 Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 
246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 

(3) Odată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică din 
oficiu, pentru evidenţa fiscală, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul 
asociaţiei, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

La data de 28-07-2005 Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 
246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 

Articolul 9 
[ Comentarii reviste]  

(1) În cazul în care cerinţele legale pentru constituirea asociaţiei nu sunt îndeplinite, 
judecătorul, la expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (2), îl va cita, în camera de consiliu, pe 

reprezentantul asociaţiei, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularităţile 
constatate. 

La data de 22-12-2008 Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 
305 din 15 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 
2008. 

(2) Dacă neregularităţile constatate privesc dispoziţiile art. 40 alin. (2) din Constituţie, pentru 

termenul fixat va fi citat şi parchetul de pe lângă instanţa sesizată, căruia i se vor comunica, în 
copie, cererea de înscriere, împreună cu actul constitutiv şi statutul asociaţiei. În acest caz 
punerea concluziilor de către procuror este obligatorie. 

La data de 28-07-2005 Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 
246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 

Articolul 10 
[ Comentarii reviste]  

(1) În situaţia în care, la termenul fixat, neregularităţile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând 
şi concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând 
înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
(2) În cazul în care neregularităţile nu au fost înlăturate sau, deşi legal citat, reprezentantul 
asociaţiei lipseşte în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin 
încheiere motivată. 
(3) Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunţa în cel mult 24 de ore de la închiderea 
dezbaterilor şi se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare. 
Articolul 11 
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[ Comentarii reviste]  

(1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai apelului. 
La data de 02-06-2012 Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 35 din LEGEA 
nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. 

(2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluţionarea cererii, parchetului pe de lângă 
instanţa sesizată i se vor comunica şi copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei, 
împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz. 
(3) Termenul de apel este de 5 zile şi curge de la data pronunţării, pentru cei care au fost 

prezenţi, şi de la data comunicării, pentru cei care au lipsit. 
La data de 02-06-2012 Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 35 din LEGEA 
nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. 

(4) Apelul se soluţionează cu citarea părţilor, în camera de consiliu, de urgenţă şi cu 
precădere. Dispoziţiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronunţarea şi redactarea hotărârii se aplică în 

mod corespunzător. 
La data de 02-06-2012 Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 35 din LEGEA 

nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. 
Articolul 12 
[ Comentarii reviste]  
(1) Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în conformitate cu art. 8, se efectuează în 

ziua rămânerii definitive a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului 
asociaţiei sau mandatarului acesteia un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea 
asociaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numărul şi data înscrierii în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor. 
La data de 02-06-2012 Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. 35 din LEGEA 
nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. 

(2) În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere. 
Notă CTCE  

Conform art. II din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
656 din 25 iulie 2005, asociaţiile, fundaţiile, uniunile, federaţiile şi grupările de persoane 

juridice care nu posedă certificatul prevăzut la art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000 vor solicita eliberarea acestuia în termen de un an de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 
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