
LICHIDAREA VOLUNTARĂ 

Sediul materiei: Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii. 

Sintagma ”lichidare voluntară” acoperă în fapt o mulțime de situații, nu în toate se ajunge printr-
un act de voință al asociaților/acționarilor, voluntar, toate procedurile au însă ca finalitate 
dispariția entității care a ajuns în lichidare. 

 

Procedurile de lichidare voluntară prevăzute de Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii 

 
A. Dizolvarea asociațiilor și fundațiilor 

Ca și la societățile comerciale, lichidarea asociațiilor și fundațiilor este precedată de dizolvarea 
acestora.  

Potrivit  Art. 54. - (1) Asociaţiile şi federaţiile se dizolvă: 

   a) de drept; 
   b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz; 
   c) prin hotărârea adunării generale. 
 
   (2) Fundaţiile se dizolvă: 
 
   a) de drept; 
   b) prin hotărârea judecătoriei. 
 
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află 
sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate. 
 
O reglementare specială în materie, deosebită de situația societăților comerciale, este cea 
referitoare la patrimoniul asociațiilor și fundațiilor, în cazul dizolvării acestora bunurile rămase în 
urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către 
persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o 
procedură stabilită în statutul asociaţiei sau al fundaţiei. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea 
lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile precum şi în cazul în care statutul asociaţiei 
sau al fundaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este 
contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa 
competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. 
 
B. Lichidarea asociațiilor și fundațiilor 

Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să 
constate situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei sau ale fundaţiei. 

Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei sau 
fundaţiei. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei 
acestora.  Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. 

Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să 
plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, 
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procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. Lichidatorii pot realiza 
numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs. 

Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. 

După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, 
registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia sau fundaţia. 

Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea 
asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie îşi are sediul 
persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării. 

Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, 
bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor 
în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei 
sau fundaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se 
va elibera, în acest scop, un act constatator. 

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociaţiei sau fundaţiei din 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

 

	  


