STATUTUL ASOCIAŢIEI LIDERJUST
PREAMBUL
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, modificată şi actualizată, s-a luat
hotărârea redactarii prezentului statut, al asociaţiei LIDERJUST, organizație neguvernamentală, apolitică
şi fără scop lucrativ, după cum urmează:
CAP. I. MEMBRI ASOCIAŢI FONDATORI
Art. 1. Prezenta asociaţie se constituie având ca membri asociaţi fondatori următoarele persoane:
1. Andrei Daniel Rigu.
2. Alexandra Cristiana Vasile.
3. Alina Ionescu.
4. Anca Elena Cernat.
5. Anca Ramona Iorgu.
6. Ioan-Luca Vlad.
7. Bianca Crețu.
8. Cristina Ioana Ceaușescu.
9. Cristina Maria Dumitru.
10. Corina Rebegea.
11. Florin Lupașcu.
12. Oana Cătălina Poenaru.
13. Alexandra Maria Ologu.
Art. 2. Persoanele identificate la art. 1 din prezentul Statut consimt a se asocia prin punerea
în comun a contribuţiei lor materiale şi a cunoştinţelor lor pentru realizarea scopului asociaţiei.
CAP. II. DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA
Art. 3. Denumirea
(1) Asociaţia poartă denumirea de LIDERJUST, în conformitate cu dovada disponibilităţii denumirii nr.
94484 din data de 09.02.2011, eliberată de Ministerul Justiţiei.
(2) Denumirea LIDERJUST va figura în toate documentele, anunţurile, publicaţiile şi în relaţiile cu toate
instituţiile din ţară și străinătate.
(3) Asociația poate avea emblemă și sigiliu propriu.
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Art. 4. Statutul
Asociaţia LIDERJUST funcţionează ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ sau
patrimonial, non-profit, independentă şi neguvernamentală, în condiţiile stabilite în prezentul Statut, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 (modificată şi actualizată) cu privire la
asociaţii şi fundaţii.
Art. 5. Sediul
Asociaţia LIDERJUST are sediul în Strada Ion Berindei, nr. 7, bl. OD21C, sc. G, apt. 293, sector 2,
București. Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin decizia Consiliului Director şi va fi
comunicată instanţelor judecătoreşti în circumscripția în care se află vechiul, respectiv noul sediu al
asociaţiei LIDERJUST.
Art. 6. Durata
Asociaţia LIDERJUST este constituită pe perioadă nedeterminată şi va funcţiona de la data înscrierii în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Activitatea asociației se desfășoară la nivel local, național și
internațional.
Cap. III. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LIDERJUST
Art. 7. Misiunea și scopul
(1) Misiunea asociaţiei LIDERJUST se înscrie în curentul de promovare, conservare, susținerea și
apărare a drepturilor omului ca temelie a democratiei și statului de drept.
(2) Scopul asociației LIDERJUST este de a contribui la îmbunătățirea mediului juridic din România prin
dezvoltarea cunoștințelor juridice în rândul cetățenilor, respectiv promovarea leadershipului și inițiativei in
justiție.
Art. 8. Obiectivele
Pentru realizarea misiunii sale, asociaţia LIDERJUST îşi propune atingerea următoarelor obiective:
a) Facilitarea unui mediu de întâlnire și dezbatere pentru absolvenții programului „Leaders for
Justice” al Fundației Konrad Adenauer;
b) Dezvoltarea și sprijinirea de proiecte care să contribuie la dezvoltarea cunoștințelor juridice ale
populației;
c) Promovarea unor politici publice favorabile dezvoltării culturii juridice și civice a cetățenilor
români;
d) Monitorizează nivelul cunoștințelor juridice și implicării civice;
e) Promovarea integritatii, profesionalismului şi spiritului civic în exercitarea profesiilor juridice;
f) Promovarea standardelor internaționale în materie de justiție și drepturile omului;
g) Realizarea de parteneriate cu diverși actori non guvernamentali și autorități și instituții publice ce
desfășoară activități ce sunt cuprinse în misiunea și scopul asociației;
h) Propunerea și promovarea de politici publice benefice sistemului de justiție;
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i)

Influențarea benefică a mediului juridic prin programe de educație, consiliere și/sau pregătire în
carieră juridică;

j)

Ușurarea accesului la justiție prin facilitarea accesului la informațiile primare de natură juridică.

Art. 9. Activităţile
Pentru atingerea obiectivelor sale, asociaţia LIDERJUST desfăşoară următoarele activităţi:
a) educă cetățenii în ceea ce privește drepturile și obligațiile lor în conformitatea cu Constituția, legile
statului român și normele europene;
b) informează cetățenii în ceea ce privește competențele și atribuțiile autorităților publice, în special
cele în domeniul justiției, dar și a mijloacelor alternative de soluționare a litigiilor;
c) ajută la implicarea activă a cetățenilor în elaborarea deciziilor și politicilor publice;
d) educă cetățenii în ceea ce privește necesitatea dialogului civic;
e) contribuie la îmbunătățirea cadrului legislativ;
f) stabilește relații de colaborare cu alte organizații similare din țară și străinătate;
g) dezvoltă proiecte în regim de parteneriat cu autorități publice naționale și/sau internaționale;
h) inițiază sau participă la dezbateri publice privind educația juridică, proiecte de hotărâre, strategii
sau alte acte normative supuse consultării publice, inclusiv în mediul online;
i)

editează materiale publicitare, cărţi, broşuri, pliante, reviste şi produce spoturi publicitare, filme de
lung sau scurt metraj şi filme de prezentare care popularizează sistemul juridic, drepturile omului,
educația juridică sau atitudini favorabile dezvoltării participării civice;

j)

acordă burse şi premii, finanţează proiecte de cercetare, stagii de documentare, organizează
colocvii, seminarii, școli şi conferinţe publice; organizează, sprijină sau participă la evenimente
culturale care promovează atitudini favorabile dezvoltării civice;

k) atrage şi educă voluntari pentru implementarea împreună cu ei a activităţilor menţionate anterior;
l)

atrage resurse financiare publice şi private pentru dezvoltarea activităţilor menţionate anterior;

m) realizează activităţi economice în condiţiile menţionate la art. 12 lit. (c);
n) desfăşoară orice alte activităţi de natură să contribuie la realizarea misiunii şi a obiectivelor
asociaţiei.
Art. 10. Valorile
În realizarea misiunii, obiectivelor şi activităţilor sale, membrii şi personalul asociaţiei urmăresc respectarea
următoarelor valori:
a)
b)
c)
d)

integritate;
transparenţă
legalitate;
voluntariat;

e) colaborare;
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f) civism.
CAP. IV. PATRIMONIUL
Art. 11. Valoarea iniţială
(1) Patrimoniul iniţial al asociaţiei este constituit în numerar şi este în sumă de 700 RON, fiind format din
contribuţiile bănești egale ale membrilor asociați fondatori.
Art. 12. Veniturile
Veniturile asociaţiei provin din:
a) venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi în baza statutului;
b) venituri din activităţi economice cu caracter accesoriu desfăşurate în condiţiile legii şi care sunt
conforme misiunii şi obiectivelor asociaţiei;
c) donaţii ale persoanelor fizice, persoanelor juridice cu capital public, privat sau mixt, legate testamentare,
sponsorizări, mecenat;
d) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; e) resurse
obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
f) finanțări din fonduri europene rambursabile sau nerambursabile;
g) alte încasări sau contribuţii prevăzute de lege.
Art. 13. Destinaţia încasărilor
Încasările realizate de asociaţie rămân la dispoziţia sa. Destinaţia folosirii acestora se va aproba de Consiliul
Director al asociaţiei LIDERJUST, prin execuţia bugetară, conform legislaţiei.
Art. 14. Exerciţiul bugetar
Exerciţiul bugetar al asociaţiei începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.
Art. 15. Gestionarea patrimoniului
Gestionarea patrimoniului asociaţiei se va face cu respectarea prevederilor legale, aplicate în mod
corespunzător statutului de organizaţie neguvernamentală şi non-profit al acesteia.
Art. 16. Compunerea patrimoniului
(1) Patrimoniul asociației se va compune din bunuri mobile și imobile, mijloace bănești, titluri de valoare;
provenite din cotizații, legate, subvenții, sponsorizări și alte fonduri primite de la persoane fizice sau
juridice din țară sau din străinătate, precum și din veniturile realizate din activități economice, conform
legii.
(2) Donațiile și legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, acțiuni, titluri de valoare și alte
drepturi, dacă sunt libere de orice sarcină. Donațiile și legatele vor fi înscrise în registrul de donații al
asociației.
(3) Donațiile pot fi necondiționate sau condiționate de realizarea unui scop, dacă acesta este în
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concordanță cu obiectivele asociației. Asociația, prin organele sale de conducere, refuză orice donație sau
legat oferite în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut. Pentru donații
condiționate, sau acceptate în aceste condiții de asociație,
sau pentru cele cu destinație specifică în actul de donație, donatorul va putea lua la cunoștință modul cum
a fost utilizată donația sa, asociația punându-i la dispoziție un raport.
(4) Fondurile proprii ale asociaţiei pot fi atât în lei cât şi în valută, în condiţiile prevăzute de lege.
CAP. V. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE MEMBRILOR ASOCIAŢI
DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE ASOCIAT
Art. 17. Dobândirea calităţii de asociat
(1) La propunerea oricărui membru asociat şi cu aprobarea Consiliului Director, poate deveni membru
asociat al asociaţiei LIDERJUST orice persoană care aderă la scopurile pentru care a fost înfiinţată
asociaţia, cu respectarea actelor constitutive ale acesteia, a hotărârilor emanate de la organele de conducere
şi care certifică acest lucru prin semnarea Adeziunii la Statutul asociaţiei LIDERJUST.
(2) Solicitarea de admitere în asociaţie se depune în scris sau prin poștă electronică, urmând ca organele de
conducere ale asociaţiei să se pronunţe în legătură cu aceasta în termen de 15 zile de la data depunerii.
Aprobarea primirii de noi membri asociaţi se acordă de către Adunarea Generală, la propunerea motivată a
oricărui membru asociat. Între sesiunile Adunării Generale, este împuternicit să admită noi membri
asociaţi Consiliul Director, urmând ca validarea admiterii acestora să fie făcută la proxima sesiune a
Adunării Generale.
Art. 18. Incompatibilităţi cu calitatea de asociat
Nu pot fi membri ai asociaţiei LIDERJUST persoanele care sunt membri sau susţinători ai unei
organizaţii care militează împotriva drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului sau ai unei
organizații, instituții care desfășoară activități în dezacord cu statutul asociației
LIDERJUST.
Art. 19. Categoriile de asociaţi
Membrii asociaţi ai asociației LIDERJUST sunt:
a) membri asociaţi fondatori - sunt persoanele fizice care au infiintat asociatia şi care de drept se înscriu
în categoria membrilor, beneficiind de toate drepturile acestora. Membrii asociaţi fondatori au drept de vot
deliberativ.
b) membri asociaţi - sunt membri cu drepturi depline, care au aderat la asociaţie după momentul
înfiinţării acesteia şi care beneficiază de drepturile şi sunt ţinuţi de obligaţiile prevăzute în prezentul statut.
Membrii asociaţi au drept de vot deliberativ.
c) membri asociaţi onorifici – sunt personalităţi ale vieţii publice sau persoane care au adus beneficii
deosebite asociaţiei sau promoveaza valorile susținute de asociație. Votul membrilor onorifici este
consultativ.
Art. 20. Drepturile asociaţilor
Membrii asociaţi au următoarele drepturi:
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a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei;
b) să participe la dezbateri, la întocmirea documentelor şi materialelor de pe ordinea de zi a Adunării
Generale;
c) să-şi exprime punctul de vedere cu privire la măsurile ce urmează a fi luate şi documentele supuse
dezbaterii în cadrul Adunării Generale;
d) să solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunării Generale;
e) să-şi exprime voinţa prin vot deliberativ sau consultativ, după caz, asupra problemelor supuse
dezbaterii în cadrul Adunării Generale;
f) să aibă acces la toate informaţiile ce privesc activitatea asociaţiei;
g) să participe la toate acţiunile organizate de asociaţie;
h) să propună şi alte activităţi pentru interesul asociaţiei şi al membrilor.
Art. 21. Obligaţiile asociaţilor
Membrii asociaţi au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile Actului Constitutiv, ale Statutului şi hotărârile Adunării Generale;
b) să-şi aducă contribuţia prin mijloace licite la realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
c) să nu facă declaraţii publice care contravin misiunii şi obiectivelor asociaţiei sau care aduc atingere
intereselor acesteia în realizarea misiunii şi a obiectivelor sale;
d) să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material asociaţiei.
Art. 22. Suspendarea din calitatea de membru
(1) Membrii asociaţi pot fi suspendaţi pe o perioadă determinată în următoarele cazuri:
a) incapacitate. În cazul în care un membru se află în incapacitatea de a-şi îndeplini atribuţiile sau
obligaţiile în cadrul asociaţiei şi nu doreşte să delege un alt membru, Consiliul Director poate decide
suspendarea acestuia până la încetarea incapacităţii.
b) măsură preventivă. În cazul propunerii de excludere sau de încetare de drept a calităţii de membru,
Consiliul Director poate decide suspendarea unui membru până la şedinţa Adunării Generale
extraordinare, care trebuie convocată în termen de 30 de zile.
c) în cazul in care a fost pusa in mișcare acțiunea penală împotriva unuia dintre membrii asociației pentru
săvârșirea unor infracțiuni economice și împotriva patrimoniului precum înșelăciune, abuz de încredere,
delapidare, gestiune frauduloasă, furt, infracțiuni de fals, infracțiuni contra vieții și integrității persoanelor
savârșite cu intenție sau infracțiuni săvârșite contra autorităților și statului de drept. Suspendarea în acest
caz se produce de drept, nemaifiind necesară întrunirea Adunării Generale iar această suspendare durează
până la ramânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau după caz până la achitarea asociatului. În cazul
în care asociatului i se constată nevinovăția, acesta este repus în drepturile pe care le avea anterior în cadrul
asociației și orice alte impedimente sau decăderi din drepturi rezultate din suspendarea sus enunțată,
încetează de a mai produce efecte.
(2) Membrii asociaţi nu-şi pot exercita drepturile pe durata suspendării calităţii de membru, dar rămân
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ţinuţi de obligaţiile care decurg din calitatea de membru.
Art. 23. Pierderea calităţii de asociat
(1) Membrii asociaţi pierd această calitate prin următoarele modalități:
a) renunţare benevolă, ca expresie a voinţei liber exprimate a persoanei în cauză. Renunţarea benevolă se
notifică în scris Preşedintelui asociației.
b) excludere. Un membru poate fi exclus din asociaţie la propunerea oricăruia dintre membri asociaţi prin
hotărârea Adunării Generale pentru nerespectarea Actului Constitutiv, a Statului sau a hotărârilor Adunării
Generale. Adunarea Generală extraordinară decide în termen de
30 de zile asupra propunerii.
c) incompatibilitate. În cazul apariţiei incompatibilităţii prevăzute la art. 18, aceasta poate fi notificată de
membrul în cauză, caz în care calitatea de membru încetează de drept, sau poate fi sesizată de oricare
dintre membri asociaţi, caz în care Adunarea Generală extraordinară decide în termen de 30 de zile asupra
retragerii calităţii de membru.
d) În cazul in care asociatului i se constata vinovăția pentru savârșirea vreunei infracțiuni în țară sau în
străinătate pentru săvârșirea acelorași fapte penale care atrag și sancțiunea suspendării calității de membru
și este condamnat definitiv, acesta va fi exclus de drept din asociație urmând ca toate drepturile și
obligațiile față de asociație să înceteze pentru viitor.
e) decesul persoanei fizice.
(2) Membri care au pierdut această calitate o pot redobândi la cerere, cu aprobarea Adunării Generale şi
cu avizul Consiliului Director, obţinut la cel puţin 3 luni de la renunţare, excludere, încetare de drept sau
suspendare.
(3) Asociaţii care pierd calitatea de membru nu au nici un drept asupra patrimoniului asociaţiei.
CAP. VI. ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAȚIEI LIDERJUST
Art. 24. Organele de conducere
Organele de conducere ale asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generală
b) Consiliul Director
c) Cenzorul
Art. 25. Conflictul de interese
(1) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii unuia dintre organele de conducere ale
asociaţiei, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie
colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
(2) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul
său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 26. Adunarea Generală
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Adunarea Generală este organul suprem de conducere al asociaţiei şi se compune din totalitatea membrilor
asociaţi.
Art. 27. Preşedintele Adunării Generale
Adunarea Generală este condusă de Preşedintele asociației, ales din rândul membrilor pe o durată de doi
ani.
Art. 28. Întrunirile Adunării Generale
Adunarea Generală a membrilor se întruneşte în următoarele cazuri:
a) o dată pe an, în sesiune ordinară, în cel mult trei luni de la încheierea anului financiar, la convocarea
Preşedintelui;
b) ori de câte ori este necesar, în sesiune extraordinară.
Art. 29. Convocarea Adunării Generale
(1) Convocarea Adunării Generale în sesiune extraordinară se face la cererea Preşedintelui sau la cererea a
cel puţin o treime din numărul membrilor care compun Adunarea Generală sau a cel puţin două treimi din
numărul membrilor Consiliului Director, cu cel puţin 15 zile înainte de data întrunirii.
(2) Convocarea Adunarii Generale se poate face în scris sau electronic.
(3) În convocările Adunării Generale se comunică data, modul, locul şi ora desfăşurării Adunării Generale,
modalitatea de prezenţă şi de reprezentare, precum şi ordinea de zi, cu precizarea tuturor problemelor care
vor face obiectul dezbaterilor.
(4) Când în ordinea de zi figurează propuneri de modificări ale Statutului asociaţiei, convocarea va
cuprinde textul integral al propunerilor sau acesta va fi pus la dispoziţie celor interesaţi la sediul asociaţiei.
Art. 30. Cvorumul Adunării Generale
(1) Adunarea Generala este statutar constituita daca sunt prezenti ¼ (unu pe patru) din numărul
membrilor cu drept de vot deliberativ.
(1)1 Membrii asociatiei pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale si Extraordinare prin semnarea unei
imputerniciri sub semnatura privata.
(2) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare
pentru o dată ce se va situa între a 7-a şi a 15-a zi de la data stabilită în prima convocare, când Adunarea
Generală se va considera statutar constituită cu orice număr de asociaţi prezenţi sau reprezentați. In
chestiuni urgente, convocarea poate fi făcută într-un termen mai mic de 7 zile.
Art. 31. Conducerea şedinţelor Adunării Generale
Adunarea Generală a membrilor este condusă de Presedintele asociației sau, în lipsa acestuia, de către un
alt membru al Consiliului Director, ales de către membrii acestuia.
Art. 32. Procedura de vot în cadrul şedinţelor Adunării Generale
(1) Hotărârile Adunării Generale a membrilor se iau prin vot deschis, cu votul a mai mult de jumătate din
numărul voturilor valabil exprimate, cu excepţia celor care prevăd modificări ale Statutului, divizarea,
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fuziunea sau dizolvarea, pentru care se cere votul a mai mult de jumătate din numărul tuturor membrilor
asociaţiei.
(2) În cazul în care există un număr egal de voturi pentru şi împotriva unei hotărâri, cel care va decide este
Președintele Adunării Generale.
(3) Asociaţii pot stabili, cu respectarea condiţiilor de cvorum şi majoritate statutare, ca pentru anumite
probleme hotărârile să fie adoptate prin vot secret.
Art. 33. Consemnarea lucrărilor Adunării Generale
Lucrările Adunării Generale se consemnează într-un proces-verbal întocmit de un secretar al adunării ales
ad-hoc și semnat de membrii Consiliului Director.
Art. 34. Hotărârile Adunării Generale
(1) În exercitarea competenţelor ce-i revin, Adunarea Generală emite hotărâri.
(2) Hotărârile Adunării Generale luate cu respectarea legii şi a statutului sunt obligatorii pentru toţi
membrii asociaţiei, chiar dacă aceştia nu au luat parte la Adunare sau au votat împotrivă.
Art. 35. Contestarea hotărârilor Adunării Generale
Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în Statut, pot fi
atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au
votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la
data când au luat la cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
Art. 36. Atribuţiile Adunării Generale
Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) dezbate şi aprobă raportul de activitate al Consiliului Director al asociaţiei şi bugetul de venituri şi
cheltuieli;
b) aprobă strategia, obiectivele generale şi programul de investiţii ale asociaţiei pe perioada până la
următoarea sesiune a Adunării Generale sau pe perioade mai lungi;
c) alege şi revocă Preşedintele asociatiei, membrii Consiliului Director și Cenzorul;
d) decide asupra prestaţiilor şi cotizaţiilor la care vor fi supuşi membrii;
e) hotărăşte cu privire la modificarea patrimoniului;
f) hotărăşte asupra înfiinţării, fuziunii, divizării sau lichidării unor filiale;
g) hotărăşte cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi cu privire la
destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
h) aprobă situaţiile financiare anuale, după analizarea rapoartelor Consiliului Director şi al
Cenzorului/Comisiei de cenzori;
i) aprobă însemnele şi sigiliile asociaţiei;
j) descarcă de gestiune Consiliul Director;
k) modifică Actul Constitutiv şi Statutul.
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Art. 37. Consiliul Director
În intervalul dintre Adunările Generale, conducerea activităţii asociaţiei LIDERJUST este asigurată de
către Consiliul Director, care pune în aplicare hotărârile Adunării Generale şi asigură administrarea
asociaţiei.
Art. 38. Componenţa Consiliului Director
(1) Consiliul Director se compune din membri asociaţi, aleși fiecare pentru un mandat de 1 an, care poate
fi reînnoit.
(2) Consiliul Director inițial, desemnat prin Actul Constitutiv al asociației, își desfășoară activitatea pentru
o perioadă de 2 ani. Mandatul acestuia poate fi reînoit în condiții prezentului Statut.
Art. 39. Conducerea şi alegerea Consiliului Director
(1) Consiliul Director este condus de un Preşedinte ales de Adunarea Generală, denumit în continuare
Preşedintele sau Preşedintele asociaţiei.
(2) Președintele inițial, stabilit prin Actul Constitutiv al asociației, își desfășoară activitatea pentru o
perioadă de 2 (doi) ani. Mandatul acestuia poate fi reînoit în condițiile prezentului
Statut.
(3) Când îşi depune candidatura, Preşedintele propune componenţa Consiliului Director. Membrii sau
persoanele propuse devin membri ai Consiliului Director o dată cu alegerea Preşedintelui.
(4) (a) Mandatul Preşedintelui este de 1 an și poate fi reînnoit.
(b) Mandatul Președintelui poate înceta înainte de termen prin renunţare unilaterală sau prin revocare de
către Adunarea Generală pentru motive întemeiate.
(b) În ambele cazuri, Adunarea Generală alege un alt Preşedinte şi un alt Consiliu Director.
(c) Până la alegerea unui nou Preşedinte, Consiliului Director alege unul din membrii săi ca să
îndeplinească atribuțiile Președintelui.
(5) (a) Mandatul unui membru al Consiliului Director poate înceta înainte de termen dacă mandatul
Preşedintelui a fost revocat de Adunarea Generală sau dacă membrul a fost demis sau şi-a dat demisia din
funcţia executivă deţinută în cadrul Asociaţiei.
(b) În cazul în care un membru al Consiliului Director şi-a pierdut această calitate, Adunarea Generală
numește un alt membru, dar dacă nu se dorește acest lucru, poate funcționa legal și în această componență
până la încheierea anului financiar, perioadă după care se va proceda conform dispozițiilor prezentului
statut pentru alegerea celuilalt membru.
Art. 40. Atribuţiile Consiliului Director
Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea şi reprezentarea asociaţiei LIDERJUST în intervalul dintre Adunările Generale şi
urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
c) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei, politica de personal, politica de
salarizare şi orice alte politici interne ale organizaţiei;
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d) aprobă organigrama, îndatoririle şi responsabilităţile personalului asociaţiei;
e) aprobă strategiile departamentale;
f) aprobă contractarea de proiecte, de sponsorizări şi de activităţi economice în valoare de peste 100,000
(o sută de mii) RON;
g) administrează şi gestionează patrimoniul asociaţiei şi ia decizii în vederea gospodăririi fondurilor pentru
operaţiuni care depăşesc 100,000 (o sută de mii) RON;
h) aprobă donaţii şi burse către persoane fizice sau juridice;
i) stabileşte modul de colaborare cu alte organizaţii neguvernamentale, cu companiile, cu autorităţile
centrale şi locale şi centrale pentru realizarea obiectivelor asociaţiei;
j) asigură realizarea drepturilor şi urmăreşte respectarea obligaţiilor de către membrii asociaţi;
k) analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale;
l) prezintă şi supune anual aprobării Adunării Generale în cel mult 3 (trei) luni de la data încheierii
exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea asociaţiei, executarea bugetului de
venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale pe anul precedent, precum şi proiectul de program şi
proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al asociaţiei pe anul următor;
m) hotărăşte cu privire la schimbarea sediului asociaţiei;
n) încheie acte juridice de dispoziţie în numele şi pe seama asociaţiei;
o)

hotărăşte asupra poziţiei oficiale a asociaţiei în chestiuni publice;

Art. 41. Întrunirile Consiliului Director
(1) Consiliul Director se întruneşte la sediul asociaţiei în şedinţe de regulă lunare în prima saptămâna a
fiecarei luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui, a Cenzorului sau la cererea a cel
puţin unei treimi dintre membrii Consiliului.
(2) În situații excepționale, întrunirile și dezbaterile Consiliului Director se pot desfășura și prin mijloace
electronice.
(2) Ordinea de zi, rezumatul discuţiilor şi deciziile Consiliului Director sunt consemnate în procesul-verbal
al şedinţei, întocmit de un secretar de ședință ales ad-hoc.
Art. 42. Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Director
(1) Dezbaterile Consiliului Director au loc conform ordinii de zi stabilite de Preşedinte în urma
propunerilor tuturor membrilor.
(2) Toate propunerile membrilor trebuie dezbătute. Dacă timpul alocat şedinţei este depăşit, Preşedintele
poate hotărî amânarea unor subiecte de pe ordinea de zi, dar numai până la următoarea şedinţă a
Consiliului Director, când subiectele restante vor fi dezbătute cu prioritate înaintea noilor propuneri.
Art. 43. Conducerea şedinţelor Consiliului Director
11

Şedinţele sunt conduse de Preşedintele asociației sau, în absenţa sa, de unul dintre membrii
Consiliului, ales de ceilalti membri.
Art. 44. Procedura de vot în cadrul Consiliului Director
(1) Consiliul Director adoptă decizii prin vot deschis.
(2) Pentru exprimarea în mod valabil a votului, este necesară prezenţa a mai mult de jumătate din
numărul de membri, iar deciziile se iau cu mai mult de jumătate din numărul voturilor valabil exprimate.
(3) În caz de balotaj, votul conducătorului de şedinţă este decisiv.
Art. 45. Deciziile Consiliului Director
(1) În exercitarea competenţelor ce-i revin, Consiliul Director emite decizii.
(2) Deciziile Consiliului Director sunt obligatorii şi executorii pentru tot personalul asociaţiei şi pentru toţi
membrii Consiliului Director.
Art. 46. Eligibilitatea pentru funcţia de Preşedinte al asociaţiei
Orice membru asociat are dreptul să candideze pentru funcţia de Preşedinte al asociaţiei.
Art. 47. Atribuţiile Preşedintelui asociaţiei
(1) Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea şi reprezentarea asociaţiei LIDERJUST în intervalul dintre şedinţele Consiliului
Director şi vegheză la aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director şi ale Adunării Generale;
b) reprezintă public asociaţia;
c) conduce Adunarea Generală;
Art. 48. Deciziile Preşedintelui asociaţiei
(1) În exercitarea competenţelor ce ii revin Preşedintele emite decizii.
(2) Deciziile Preşedintelui sunt obligatorii şi executorii pentru tot personalul asociaţiei şi pentru toţi
membrii Consiliului Director.
Art. 49. Înlocuirea Președintelui asociației
În absenţa Preşedintelui asociaţiei atribuțiile prevăzute la art. 48 al. 1 lit. (a), (c) şi (e), sunt exercitate de
către unul dintre membrii Consiliului Director, în ordinea ierarhică stabilită în Regulamentul de
funcţionare a Consiliului Director.
Art. 50. Răspunderea faţă de Asociaţie
Preşedintele şi membrii Consiliului Director răspund material, civil şi penal, potrivit legii, faţă de asociaţia
LIDERJUST.
Art. 51. Cenzorul
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(1) Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un Cenzor.
(2) Acesta este ales dintre membrii asociaţi de către Adunarea Generală pe durata a 2 ani şi poate fi
revocat din funcţie înainte de expirarea mandatului pentru motive întemeiate, prin hotărâre a Adunării
Generale.
(3) Prin motive întemeiate, se ințeleg acele motive sau cauze care ar putea leza sau lezează imaginea sau
interesele asociației
Art. 52. Atribuţiile Cenzorului
În realizarea competenţei sale, Cenzorul are următoarele drepturi şi atribuţii:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
d) la lichidarea Asociaţiei, controlează operaţiunile de lichidare.
Art. 53. Incompatibilităţi cu funcţia de Cenzor
Nu poate fi Cenzor un membru al Consiliului Director sau o persoană care primeşte, sub orice altă formă
pentru exercitarea unei funcţii, alta decât cea de Cenzor, un salariu sau o remuneraţie din partea asociaţiei
LIDERJUST.
CAP. VII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 54. Dizolvarea
Asociaţia LIDERJUST se poate dizolva:
a) de drept;
b) prin hotărârea Adunării Generale;
c) în celelalte cazuri prevăzute de lege, prin hotărâre judecătorescă.
Art. 55. Dizolvarea de drept
(1) Asociaţia LIDERJUST se dizolvă de drept prin:
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen
de 6 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul,
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;
c) reducerea numărului de membri asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp
de 3 luni.
(2) Constatarea dizolvării de drept se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află
sediul asociaţiei LIDERJUST la cererea oricărei persoane interesate.
Art. 56. Dizolvarea prin hotărârea Adunării Generale
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(1) Asociaţia LIDERJUST se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de
la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie
teritorială asociaţia îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Preşedintele asociației este răspunzător pentru îndeplinirea acestor formalităţi.
Art. 57. Transmiterea bunurilor în urma dizolvării
(1) În cazul dizolvării, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept
privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător scopului Asociaţiei LIDERJUST.
(2) Persoana juridică către care vor fi transmise bunurile va fi desemnată prin hotărârea Adunării
Generale. Prin aceeaşi hotărâre se va stabili procedura de urmat pentru transmiterea bunurilor.
(3) În cazul în care, din orice motiv, Adunarea Generală nu poate decide asupra persoanei juridice către
care vor fi transmise bunurile, aceasta va fi desemnată de instanţa judecătorească competentă.
Art. 58 Lichidarea
Pentru procedura de lichidare, se aplică prevederile legale corespunzătoare.
CAP. VIII. DISPOZIŢII FINALE
Art. 59. Ştampila proprie
Asociaţia LIDERJUST are ştampilă proprie ce se va aplica pe toate documentele emanând de la aceasta.
Dreptul de a folosi ștampila aparține Președintelui și Directorului Executiv.
Art. 60. Cadrul legal
Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la asociaţiile nonprofit.
Art. 61. Valabilitatea Statutului
Prezentul Statut este valabil pe toată durata existenţei Asociaţiei LIDERJUST, modificarea sau
completarea să urmând a se face numai în formă scrisă cu respectarea reglementărilor legale şi a
prevederilor privind cvorumul şi majoritatea necesare conform prevederilor statutare.
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