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Abstract: In the present paper the author presents the mode in which a 

federation can be constituted, its organization and running and also, the 
incomes source. The modification of the constitutive document and of the 
federation's statute and also, the federation's dissolving are other aspects 
presented by the author in the paper.  

 
 Două sau mai multe asociaţii ori fundaţii se pot constitui în federaţie. 
Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federaţie îşi păstrează propria 
personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu (1). Federaţia dobândeşte 
personalitate juridică proprie prin înscrierea sa în Registrul federaţiilor, ţinut la 
tribunal, la cererea oricăreia dintre persoanele juridice fără scop patrimonial care 
constituie federaţia, precum şi a oricărei alte persoane interesate, în condiţiile legii. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 Persoanele juridice fără scop patrimonial care compun federaţia încheie 
actul constitutiv şi statutul federaţiei în vederea dobândirii personalităţii juridice a 
acesteia. Actul constitutiv se redactează obligatoriu în formă autentică şi 
cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute, următoarele: 
 a) denumirea şi sediul persoanelor juridice fără scop patrimonial care compun 
federaţia; b) denumirea federaţiei; este interzisă utilizarea în denumirea acesteia 
a unor sintagme sau cuvinte specifice autorităţilor şi instituţiilor publice ori unor 
profesii libere sau altor activităţi cu reglementări proprii; c) sediul federaţiei şi 
durata de funcţionare a acesteia (pe termen determinat, cu indicarea expresă a 
termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat); d) patrimoniul iniţial al 
federaţiei; e) scopul şi obiectivele federaţiei; f) componenţa nominală a celor dintâi 
organe de conducere, administrare şi control ale federaţiei, precum şi persoana 
sau persoanele desemnate să reprezinte federaţia; g) alte elemente. 
 Ca şi actul constitutiv, statutul federaţiei se redactează obligatoriu în formă 
autentică şi cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute, următoarele: 1) denumirea 
şi sediul persoanelor juridice fără scop patrimonial care compun federaţia; 2) 
denumirea şi sediul federaţiei, precum şi durata de funcţionare a acesteia; 3) 
explicitarea scopului şi a obiectivelor federaţiei; 4) categoriile de resurse 
patrimoniale ale federaţiei; 5) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi 
control ale federaţiei; 6) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării federaţiei, cu 
respectarea dispoziţiilor legale. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 În vederea înscrierii acestei entităţi în Registrul federaţiilor, persoana 
împuternicită prin actul constitutiv al federaţiei să desfăşoare procedura de 
dobândire a personalităţii juridice va depune cererea de înscriere la grefa 
tribunalului în circumscripţia căruia federaţia urmează să îşi aibă sediul. Cererea 
de acordare a personalităţii juridice va cuprinde, pe lângă numele şi domiciliul 
persoanei împuternicite să efectueze procedura, denumirea şi sediul persoanelor 
juridice fără scop patrimonial care constituie federaţia, denumirea şi sediul 
federaţiei, patrimoniul iniţial, numărul şi data autentificării actului constitutiv şi a 
statutului. Aceasta va fi însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv (în 
original şi două exemplare în copie legalizată de pe acesta); b) statutul federaţiei 
(în original şi două exemplare în copie legalizată de pe acest înscris); c) actele 
doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial; d) dovada eliberată de către direcţia 
de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei privind disponibilitatea denumirii 
noii federaţii; e) avizul ministerului sau organului de specialitate al administraţiei 
publice centrale în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea. 
 În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor 
menţionate, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea 
acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea federaţiei în Registrul federaţiilor. 
Operaţiunea de înregistrare în acest registru se efectuează de către grefierul 
desemnat de preşedintele tribunalului, sub supravegherea şi controlul 
judecătorului desemnat cu atribuţii privind activitatea de înscriere a persoanelor 
juridice fără scop patrimonial. 
 Odată cu efectuarea înregistrării federaţiei în acest registru, încheierea prin 
care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului financiar local în a 
cărui rază teritorială se află sediul federaţiei, pentru evidenţa fiscală, cu 
menţionarea numărului de înscriere în Registrul federaţiilor. Federaţia devine 
persoană juridică din momentul înscrierii în acest registru. 
 După efectuarea înscrierii federaţiei în registrul special, instanţa de fond va 
comunica Ministerului Justiţiei copiile legalizate de pe actul constitutiv şi statut. 
Entitatea publică va păstra un exemplar de pe fiecare înscris, în vederea 
înregistrării federaţiei în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop 
patrimonial, iar cel de-al doilea exemplar îl va comunica autorităţii publice în a 
cărei sferă de competenţă federaţia îşi desfăşoară activitatea. 
 Totodată, instanţa de fond întocmeşte, după dobândirea personalităţii juridice 
a federaţiei, certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în 
registrul special. Acesta se eliberează, la cerere, reprezentantului federaţiei sau 
mandatarului acesteia şi cuprinde denumirea federaţiei, sediul acesteia, durata de 
funcţionare, numărul şi data înscrierii în Registrul federaţiilor, semnătura 
judecătorului şi ştampila instanţei. Certificatul de înscriere reprezintă, în relaţiile 
cu terţii, dovada personalităţii juridice a federaţiei. 
 Şi federaţiile pot constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu organe proprii 
de conducere şi un patrimoniu distinct de cel al federaţiei. Personalitatea juridică 
a filialei unei federaţii se dobândeşte de la data înscrierii acesteia în Registrul 
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federaţiilor. Operaţiunea de înscriere în acest registru se efectuează de către 
grefierul desemnat de preşedintele tribunalului, sub supravegherea şi controlul 
judecătorului desemnat cu atribuţii privind activitatea de înscriere a persoanelor 
juridice fără scop patrimonial. 
 Reprezentantul filialei va depune, în vederea înscrierii acesteia în registrul 
special, cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de înscriere a filialei, cu actul 
constitutiv şi cu statutul (un exemplar original şi două exemplare în copie legalizată 
de pe aceste înscrisuri), cu actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial şi 
cu dovada disponibilităţii denumirii eliberată de direcţia de specialitate din cadrul 
Ministerului Justiţiei, la tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială urmează să-şi 
aibă sediul filiala. Judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea 
acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea filialei în Registrul federaţiilor. 
 Ministerului Justiţiei i se va comunica de către instanţa de fond, după 
efectuarea înscrierii filialei în registrul special, copiile legalizate de pe actul 
constitutiv şi statut. Acesta va păstra un exemplar de pe fiecare înscris, în vederea 
înscrierii filialei în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop 
patrimonial, iar cel de-al doilea exemplar îl va comunica autorităţii publice în a 
cărei sferă de competenţă filiala îşi desfăşoară activitatea. 
 Instanţa de fond întocmeşte, după dobândirea personalităţii juridice a 
filialei, certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial. Cu 
acest document, eliberat la cerere reprezentantului sau mandatarului filialei, se 
face dovada personalităţii juridice a acesteia în relaţiile cu terţii. Acest act 
cuprinde denumirea filialei, sediul şi durata de funcţionare, numărul şi data 
înscrierii în Registrul federaţiilor, semnătura judecătorului şi ştampila instanţei. 
 Adunarea generală, consiliul director şi cenzorul sau, după caz, comisia de 
cenzori sunt organele federaţiei. Adunarea generală a federaţiei este organul de 
conducere al persoanei juridice fără scop patrimonial, alcătuit din totalitatea 
asociaţilor. Prin statutul federaţiei se stabilesc regulile privind organizarea şi 
funcţionarea acestui organ. 
 Stabilirea strategiei generale şi a obiectivelor federaţiei, aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a situaţiilor financiare anuale, 
alegerea şi revocarea membrilor consiliului director, precum şi a cenzorului sau, 
după caz, a membrilor comisiei de cenzori, înfiinţarea de filiale, modificarea 
actului constitutiv şi a statutului, dizolvarea şi lichidarea federaţiei, precum şi 
stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare reprezintă principalele 
atribuţii pe care le exercită adunarea generală. 
 Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării 
generale. Nu poate fi membru al consiliului director persoana care ocupă o funcţie 
de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă federaţia respectivă are ca scop 
sprijinirea activităţii acelei entităţi publice. 
 Atribuţiile consiliului director sunt următoarele: 1) prezintă adunării generale 
raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi proiectul programelor federaţiei; 2) încheie acte juridice în numele şi 
pe seama federaţiei; 3) aprobă organigrama şi politica de personal ale federaţiei, 
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dacă prin statut nu se prevede altfel; 4) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute 
în statut sau stabilite de adunarea generală. 
 Prin statutul federaţiei se stabilesc regulile generale privind organizarea şi 
funcţionarea consiliului director. Acesta îşi poate elabora un regulament intern de 
funcţionare. 
 Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori, asigură controlul financiar 
intern al federaţiei. Aceasta este formată dintr-un număr impar de membri. Nu pot 
fi cenzori membrii consiliului director. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie 
contabil autorizat sau expert contabil. 
 Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se 
aprobă de adunarea generală. Această comisie îşi poate elabora un regulament 
intern de funcţionare. Atribuţiile pe care le exercită cenzorul sau, după caz, comisia 
de cenzori sunt următoarele: 1) verifică modul în care este administrat patrimoniul 
federaţiei; 2) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; 3) poate 
participa la şedinţele consiliului director fără drept de vot; 4) îndeplineşte orice 
alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 
 Federaţiile, ca şi asociaţiile şi fundaţiile, pot înfiinţa societăţi comerciale. 
Dividendele obţinute de federaţii din activităţile acestor entităţi economice, dacă 
nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se utilizează obligatoriu pentru 
realizarea scopului federaţiei. La acestea se adaugă următoarele tipuri de venituri: 
1) cotizaţiile membrilor (cuantumul, modul de plată şi sancţiunea care se aplică în 
situaţia neachitării acestora); 2) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea, în 
condiţiile legii, a sumelor disponibile; 3) veniturile realizate din orice alte 
activităţi economice directe desfăşurate de federaţie; aceste activităţi trebuie să 
aibă caracter accesoriu şi să fie în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei 
juridice fără scop patrimonial; 4) donaţiile şi sponsorizările din partea persoanelor 
fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi legatele; 5) sumele obţinute 
de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; 6) alte venituri prevăzute de lege. 
 Atribuţiile pe care le exercită adunarea generală a federaţiei sunt 
numeroase. Printre acestea se numără şi modificarea actului constitutiv şi a 
statutului. În Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului în a cărui 
circumscripţie teritorială îşi are sediul federaţia se face înregistrarea modificării 
acestor înscrisuri, astfel: a) la rubrica „Modificări ale actului constitutiv şi/sau ale 
statutului” se vor menţiona obiectul fiecărei modificări (de exemplu: denumirea, 
sediul, scopul etc.) şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care a fost admisă 
cererea de modificare, cu indicarea numărului, a datei şi a instanţei care a 
pronunţat-o; b) la rubrica corespunzătoare obiectului modificării se vor înscrie sub 
cuvântul „modificări” hotărârea judecătorească prin care a fost admisă cererea de 
modificare, cu indicarea numărului, a datei şi a instanţei care a pronunţat-o, precum 
şi conţinutul modificării. Schimbările aduse actului constitutiv şi/sau statutului 
produc efecte de la data înscrierii lor în registrul special. 
 Cererea de înregistrare în registrul special a modificării actului constitutiv 
şi/sau a statutului, precum şi pentru schimbarea sediului persoanei juridice fără 
scop patrimonial va cuprinde numele şi domiciliul persoanei împuternicite pentru 
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efectuarea procedurii, denumirea şi sediul federaţiei, precizarea înscrisului la care 
se referă modificarea şi alte elemente. Aceasta va fi însoţită de certificatul de 
înscriere a federaţiei, în original, de procesul-verbal al adunării generale, în 
formă autentificată, iar în situaţia modificării sediului federaţiei, de procesul-
verbal al şedinţei consiliului director, tot în formă autentificată, dacă această 
atribuţie este prevăzută expres în statutul persoanei juridice fără scop patrimonial. 
 În cazul admiterii cererii pentru înscrierea modificării actului constitutiv 
şi/sau a statutului federaţiei şi după efectuarea înscrierii în Registrul federaţiilor, 
instanţa va proceda, din oficiu, la completarea în mod corespunzător a certificatului 
de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial cu date privind obiectul 
fiecărei modificări (de exemplu: denumirea, sediul, scopul, durata de funcţionare 
etc). Fiecare completare a certificatului de înscriere se va face sub semnătura 
judecătorului şi va purta ştampila instanţei. 
 Această entitate se poate dizolva de drept, prin hotărârea tribunalului şi prin 
hotărârea adunării generale. Cazurile pentru care federaţia se dizolvă de drept sunt: 1) 
împlinirea duratei pentru care a fost constituită; 2) realizarea sau, după caz, 
imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni 
de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 3) 
imposibilitatea constituirii adunării generale sau a formării consiliului director în 
conformitate cu statutul federaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la 
data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director 
trebuia constituit; 4) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă 
acesta nu a fost complinit (completat) timp de 3 luni. Constatarea dizolvării de drept a 
federaţiei se realizează prin hotărârea tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială se 
află sediul acesteia, la cererea oricărei persoane interesate. 
 Prin hotărârea tribunalului federaţia se dizolvă când: 1a) scopul sau activitatea 
federaţiei a devenit ilicit sau contrară ordinii publice; 1b) realizarea scopului este 
urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 1c) federaţia urmăreşte un alt 
scop decât cel pentru care s-a constituit; 1d) federaţia a devenit insolvabilă. 
 Şi federaţia se poate dizolva prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 
zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la 
tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială îşi are sediul pentru a fi înscris în Registrul 
federaţiilor. 
 În situaţia dizolvării federaţiei, dacă nu se prevede altfel în lege sau în statut, 
bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice 
constituente. Această prevedere se aplică prin asemănare şi în cazul retragerii din 
federaţie a unei asociaţii sau fundaţii. 
 Dacă federaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la pct. 1a)-1c), bunurile 
rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, 
sau, după caz, de oraşul în a cărui rază teritorială federaţia îşi avea sediul, dacă entitatea 
era de interes local. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal 
de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. 
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CONCLUZII 

 1. În vederea înscrierii unei entităţi în Registrul federaţiilor, persoana 
împuternicită prin actul constitutiv al federaţiei să desfăşoare procedura de 
dobândire a personalităţii juridice va depune cererea de înscriere la grefa 
tribunalului în circumscripţia căruia federaţia urmează să îşi aibă sediul. 
 2. Şi federaţiile pot constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu organe 
proprii de conducere şi un patrimoniu distinct de cel al federaţiei. Personalitatea 
juridică a filialei unei federaţii se dobândeşte de la data înscrierii acesteia în 
Registrul federaţiilor. 
 3. Stabilirea strategiei generale şi a obiectivelor federaţiei, aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a situaţiilor financiare anuale, 
alegerea şi revocarea membrilor consiliului director, precum şi a cenzorului sau, 
după caz, a membrilor comisiei de cenzori, înfiinţarea de filiale, modificarea 
actului constitutiv şi a statutului, dizolvarea şi lichidarea federaţiei, precum şi 
stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare reprezintă principalele 
atribuţii pe care le exercită adunarea generală. 
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