STATUTUL
ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI DIN SISTEMUL
FINANCIAR- BANCAR
CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 - Prezentul statut a fost adoptat în temeiul art. 5 şi art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr.
514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, în conformitate cu
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată
şi completată.
Art. 2 (1) – Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar - Bancar s-a constitut in
anul 2004.
Art. 2 (2) - Ori de câte ori o dispoziţie statutară va fi neclară sau îndoielnică, ea se va
interpreta în sensul menţinerii asociaţiei, realizării scopurilor şi obiectivelor sale, conform
obiectului său de activitate.
CAPITOLUL II - DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA
Art. 3 - Denumire
Art. 3(1) - Denumirea asociaţiei stabilită prin actul constitutiv este ASOCIAŢIA
CONSILIERILOR JURIDICI DIN SISTEMUL FINANCIAR - BANCAR.
Art. 3 (2) - Antetul documentelor emise de către asociaţie, sigiliile şi parafele acesteia, firma
sediului asociaţiei şi firmele sediilor filialelor vor purta denumirea întreagă sau numai
iniţialele A.C.J.S.F.B.
Art. 4 - Forma juridică
Art. 4(1) - Asociaţia este persoană juridică română, independentă, apolitică şi fără scop
lucrativ.
Art. 4(2) - A.C.J.S.F.B. se poate afilia pentru realizarea scopurilor sale la, sau cu organizaţii,
asociaţii, fundaţii, federaţii din ţară sau străinătate.
Art. 5 - Sediul
Art. 5(1) - Sediul Asociaţiei este în Bucureşti, str. Prof. Dr. Daniel Barcianu nr. 32, apt. 1,
parter, sector 3.
Art. 5(2) - Asociaţia îşi va putea înfiinţa filiale în ţară şi străinătate, potrivit legii.
Art. 6 – Durata - Asociaţia se constituie pe o perioadă nelimitată, în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi cu prezentul statut.
CAPITOLUL III - SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art. 7 - Scopul
Art. 7 (1) - Asociaţia se organizează şi funcţionează în scopul creării şi consolidării cadrului
general necesar promovării şi susţinerii intereselor profesionale ale membrilor săi şi
perfecţionării cadrului juridic al activităţii sistemului financiar bancar. Asociaţia urmăreşte
protejarea şi promovarea drepturilor membrilor săi, privind exerciţiul profesiei de consilier
juridic şi a intereselor legitime ale persoanelor juridice în cadrul cărora îşi desfăşoară
activitatea.
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Art. 7 (2) - Scopul asociaţiei se realizează prin obiectul său de activitate.
Art. 8 - Obiectul de activitate
Art. 8 (1) - Obiectul de activitate al asociaţiei îl constituie desfăşurarea unor programe de
perfecţionare în domeniul financiar - bancar, de susţinere a intereselor profesionale şi de
promovare a acţiunilor necesare perfecţionării cadrului juridic al activităţii bancare. De
asemenea, asociaţia întocmeşte, modifică tabloul anual al consilierilor juridici, membrii ai
asociaţiei, comunicându-l celor în drept, conform prevederilor Legii nr. 514/2003 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.
Art. 8(2) - În realizarea obiectului său specific, asociaţia desfăşoară în principal următoarele
activităţi:
a) identificarea problemelor specifice consilierilor juridici care activează în cadrul sistemului
financiar - bancar;
b) stabilirea unor puncte de vedere comune, pentru soluţionarea unitară şi în spiritul legii a
problemelor identificate;
c) perfecţionarea profesională continuă a membrilor săi;
d) apărarea şi promovarea drepturilor membrilor săi;
e) organizarea de întâlniri periodice ale membrilor săi pentru dezbaterea unor teme ştiinţifice
specifice domeniului de activitate financiar- bancar şi a altor teme juridice de larg interes,
putând face propuneri de lege ferenda autorităţilor cu iniţiativă legislativă, pentru
perfecţionarea cadrului legislativ existent;
f) organizarea de simpozioane şi elaborarea de tematici de studiu în domeniul financiarbancar, fiscal, comercial, precum şi în legătură cu orice act normativ ce vizează activitatea
profesională a membrilor;
g) asigurarea şi, după posibilităţi, susţinerea financiară a participării membrilor la activităţi cu
caracter ştiinţific în ţară şi în străinătate, în baza aprobării Consiliului Director;
h) apărarea, prin mijloace legale, a statutului profesional, prestigiului şi demnităţii profesiei
de consilier juridic din sistemul financiar- bancar;
i) stabilirea şi dezvoltarea de legături cu asociaţii, uniuni, fundaţii, şi orice alte organizaţii
legal constituite, din ţară şi străinătate, care au scop similar;
j) constituirea bazei materiale şi fondurilor proprii, în condiţiile prezentului statut, pentru
susţinerea activităţilor specifice;
k) desfăşurarea, în condiţiile legii, de activităţi economice necesare realizării scopului şi
obiectului de activitate al asociaţiei, fără ca prin aceasta să fie afectat caracterul nelucrativ al
asociaţiei;
l) organizarea de activităţi culturale, de recreere şi de destindere, putându-şi crea sau închiria
baze proprii de recreere sau de destindere, în acest scop;
m) desfăşurarea de orice alte acţiuni compatibile cu scopul şi obiectul său de activitate, în
condiţiile legii.
Art. 8(3) - În îndeplinirea atribuţiilor sale specifice, asociaţia va putea încheia, prin organele
sale de conducere, contracte, acorduri, înţelegeri şi alte convenţii cu organizaţii similare şi cu
orice alte persoane juridice şi fizice. De asemenea, după obţinerea tuturor aprobărilor cerute
de lege, va putea edita şi difuza cărţi, reviste, materiale audio-vizuale şi alte asemenea
produse cultural–ştiinţifice.
CAPITOLUL IV - PATRIMONIUL
Art. 9 - Patrimoniul asociaţiei este de 600 LEI și va putea cuprinde bunuri imobile şi mobile
trecute în proprietatea, posesia, folosinţa sau administrarea sa cu orice titlu, prin orice acte
ulterioare.
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Art. 10(1) - Resursele financiare ale asociaţiei sunt:
a) cotizaţii lunare ale membrilor asociaţiei;
b) venituri din activităţile economice desfăşurate în condiţiile art. 11 din prezentul statut;
c) subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii cu orice titlu, legate acceptate sub beneficiu de
inventar şi alte fonduri obţinute din ţară sau străinătate de la persoane fizice şi /sau juridice,
dobânzi şi dividende obţinute din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale, precum şi
venituri realizate din activităţi economice directe;
d) resurse obţinute de la bugetele de stat şi de la bugetele locale;
e) alte venituri dobândite în condiţiile legii de la persoane fizice sau juridice din ţară sau
străinătate (asociaţii, fundaţii, instituţii, organisme etc).
f) taxe de participare la work shopuri si conferinte organizate de asociatie.
Art. 10(2) - Liberalităţile de orice fel vor putea fi acceptate numai dacă nu sunt afectate de
condiţii sau sarcini care pot leza autonomia funcţională ori sunt contrare scopului asociaţiei
sau obiectului de activitate.
Art. 10(3) - Cotizaţia lunară se stabileşte prin hotărârea Consiliului Director si va fi achitata
integral la inscrierea in Asociatie, corespunzator cu perioada din an ramasa intre data
inscrieirii in asociatie si sfarsitul anului calendaristic.
Art. 11(1) - Cu aprobarea Adunării Generale, în conformitate cu art. 47 din Ordonanţa
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, Asociaţia
va putea înfiinţa entităţi economice proprii, ori participa la activitatea economică a unor
asemenea entităţi, beneficiind de profiturile rămase după plata impozitelor prevăzute de lege.
Art. 11(2)- Profitul obţinut în situaţia prevăzută la alin. (1) va fi folosit în exclusivitate pentru
realizarea scopului şi obiectului de activitate, fără a putea fi distribuit membrilor asociaţiei
sub formă de dividende sau sub altă formă de participare la profit.
CAPITOLUL V - MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art. 12 - Dobândirea calităţii de membru al Asociaţiei
Art. 12(1) - Poate deveni Membru al Asociaţiei:
a) orice absolvent al învăţământului superior juridic care a susţinut şi promovat examenul de
licenţă si are calitatea de consilier juridic in sistemul financiar - bancar;
b) precum si orice persoana care indeplineste funcţia de consilier juridic ce acceptă
prevederile Statutului Asociatiei, ale Statutului profesiei consilierilor juridici din sistemul
financiar bancar şi plăteşte cotizaţia.
Art. 12(2) - Pentru a deveni membru al Asociaţiei, persoana interesată va solicita, printr-o
cerere, aprobarea Consiliului Director.
Art. 12(3) - Calitatea de membru al asociaţiei se dovedeşte cu legitimaţie de membru,
adeverinta şi/sau orice alte însemne ori inscrisuri (tabloul actualizat) stabilite de Consiliul
Director.
Art. 13(1) - Membrii Asociaţiei sunt:
a) Membrii Asociaţi, în condiţiile art. 12 de mai sus;
b) Membrii de onoare, din rândul personalităţilor din ţară şi străinătate, care s-au remarcat
prin activitatea didactică sau publicistică în învăţământul superior juridic sau financiarbancar ori prin activitate ştiinţifică sau publicistică.
Art. 13(2) - Membrii de onoare nu sunt supuşi condiţiilor prevăzute de art. 15 lit. c) din
prezentul statut şi nu au drept de vot.
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Art. 13(3) - La şedinţele Adunării Generale, ca şi la alte activităţi ale asociaţiei, pot fi invitate
şi personalităţi ale vieţii ştiinţifice, culturale sau artistice.
Art. 14 - Drepturile membrilor asociaţiei:
a) Dreptul de a participa la şedinţele Adunării Generale;
b) Dreptul de a vota cu privire la toate problemele ce se supun aprobării Adunării Generale,
cu excepţia cazului prevăzut de art. 22, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată;
c) Dreptul de a participa la toate activităţile propuse de asociaţie;
d) Dreptul de a alege şi de a fi aleşi.
Art. 15 - Obligaţiile membrilor asociaţiei:
a) Să respecte prevederile statutului şi să aplice hotărârile organelor sale de conducere;
b) Să acţioneze pentru creşterea prestigiului asociaţiei;
c) Să plătească cotizaţia şi să se achite de celelalte sarcini stabilite de organele de conducere
ale asociaţiei;
d) Să se preocupe în permanenţă de ridicarea propriului nivel profesional;
e) Să aibă, în toate împrejurările o conduită onorabilă;
f) Să participe la toate activităţile impuse de buna funcţionare a Asociaţiei;
g) Să nu exprime păreri în numele asociaţiei, dacă nu a fost împuternicit în acest sens.
h) Un membru care nu are achitata cotizatia la zi nu poate face parte din structura de
conducere a asociatiei.
Art. 16 - Pierderea calităţii de membru:
Art. 16(1) - Calitatea de membru se pierde de drept, prin deces, retragere voluntară,
dizolvarea asociaţiei, neplata cotizatiei in termen de maxim 3 luni de la incheierea
exercitiului financiar pentru care cotizatia nu a fost achitata precum şi prin excludere în
condiţiile prezentului statut.
Art. 16(2) - Orice membru se poate retrage din asociaţie în care scop depune o cerere la
secretariatul asociaţiei spre a fi supusă aprobării Consiliului Director. Membrul asociaţiei
retras nu poate pretinde recuperarea de la asociaţie a sumelor plătite cu titlu de cotizaţie sau
cu alt just titlu. Datoriile reciproce în curs de executare se vor executa până la completa lor
stingere.
Art. 16(3) - Un membru al asociaţiei poate fi exclus la propunerea motivată a Consiliului
Director, cu aprobarea Adunării generale, dacă:
a) Are o conduită contrară statutului şi scopului asociaţiei;
b) Încalcă îndatoririle ce-i revin prin statutul de faţă;
c) Este condamnat definitiv, printr-o hotărâre judecătorească cu pedeapsă privativă de
libertate ori i-a fost interzisă exercitarea profesiei de consilier juridic.
CAPITOLUL VI - CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL
ASOCIAŢIEI
Art. 17 - Organele de conducere, administrare şi control ale A.C.J.S.F.B. sunt:
a) Adunarea Generală a asociaţiei;
b) Consiliul Director;
c) Comisia de cenzori.
Art. 18 - Adunarea Generală
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Art. 18(1) - Adunarea Generală este organul suprem de conducere şi decizie, fiind compusă
din toţi membrii asociaţiei.
Art. 18(2) - Adunarea Generală este ordinară şi extraordinară.
Art. 19(1) - Adunarea Generală Ordinară se întruneşte anual, cu cel puţin 30 zile înainte de
data limită prevăzută de lege pentru depunerea bilanţului contabil, fiind convocată de către
Consiliul Director, cu minimum 15 zile înainte de data avută în vedere pentru desfăşurarea ei.
Art. 19(2) - Adunarea Generală Ordinară are în principal următoarele competenţe:
a) Alege şi revocă membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de cenzori.
b) Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei.
c) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, raportul de gestiune şi raportul
cenzorilor.
d) Aprobă descărcarea de gestiune a personalului cu atribuţii de administrare.
e) Analizează şi aprobă raportul de activitate al Consiliului Director pe anul precedent,
prezentat de Preşedintele acestuia.
f) Aprobă programul de activitate al asociaţiei pentru exerciţiul financiar următor.
g) Discută şi aprobă orice problemă de competenţa Adunării Generale.
h) Are drept de control asupra Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori.
i) Are orice alte atribuţii pe care le va stabili că sunt de competenţa sa.
j) Hotaraste cu privire la infiintarea de filiale.
Art. 20(1) - Adunarea Generală Extraordinară se întruneşte de câte ori este nevoie; se
convoacă de către Consiliul Director sau la cererea a 2/3 din numărul membrilor Asociaţiei.
Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată şi de cenzori, în condiţiile hotărâte de
Consiliul Director, în aceleaşi condiţii de publicitate ca pentru Adunarea Generală ordinară
Art. 20(2) - Adunarea Generală Extraordinară are următoarele atribuţii:
a) confirma/infirma cotizaţiile şi alte prestaţii ale membrilor ce au fost stabilite de catre
Consiliul Director;
b) în intervalul dintre adunările generale ordinare revocă si alege Consiliul Director, ori unul
sau mai mulţi membrii ai acestuia şi Comisia de cenzori.
c) Suspendă sau retrage calitatea de membru al asociaţiei, pe baza propunerii motivate a
Consiliului Director;
d) Aprobă propunerile Consiliului Director de înfiinţare a unor entităţi economice pendinte de
asociaţie, precum şi condiţiile de organizare şi de funcţionare a acestora;
e) Hotărăşte modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului.
f) Hotărâşte asupra oricăror altor aspecte pe care legea sau prezentul statut le stabilesc ca
fiind de competenţa Adunării Generale.
g) Hotărăşte dizolvarea şi trecerea la procedurile de lichidare a Asociaţiei, precum şi
stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
Art. 21 (1) - Adunarea Generală este statutară şi adoptă hotărâri valabile astfel:
a) la prima convocare, în prezenţa a jumătate plus unu din numărul total al membrilor, cu
majoritatea voturilor celor prezenţi;
b) la a doua convocare, în cazul neîndeplinirii qvorumului de la lit. a), cu majoritatea
voturilor celor prezenţi, oricare ar fi numărul acestora.
c) Membrii asociaţiei care din motive obiective nu pot participa la adunarea generală pot fi
reprezentaţi pe baza mandatului scris acordat altor membri. Un membru al asociaţiei poate
reprezenta până la 25 de membri.
d) Votul direct, precum si votul prin reprezentant cu imputernicire, in timpul sedintei, se pot
exercita astfel:
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 prin vot direct;
 prin mijloace electronice
Art. 21(2) - Convocatorul va cuprinde ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării acesteia. În
convocatorul pentru prima şedinţă se va menţiona data, ora şi locul de desfăşurare a
următoarei şedinţe, pentru situaţi în care la prima şedinţă nu se întruneşte cvorumul statutar.
Art. 21(3) - Hotărârile referitoare la dizolvarea Asociaţiei, la modificarea scopului social sau
la excluderea membrilor Asociaţiei se iau cu votul a cel puţin 2/3 din numărul total al
membrilor.
Art. 21(4) - Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale este
interesat personal sau prin soţul său, ascendenţi, descendenţi, colaterali sau afini până la
gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
Art. 21(5) - Hotărârile luate în Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi
statutului sunt obligatorii inclusiv pentru membrii asociaţiei care nu au luat parte la A.G.A.
sau au votat împotrivă.
Art. 21(6) - Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot
fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii Asociaţiei 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 la care a avut loc şedinţa sau de când au luat
la cunoştinţă de hotărâre.
Art. 22 - Consiliul Director
Art. 22(1) - Consiliul Director este alcătuit din membrii aleşi de Adunarea Generală pentru o
perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru inca un mandat de patru ani.
Art. 22(2) - Consiliul Director are în compunere 7 membri, din rândul cărora îşi alege
Preşedintele, 3 Vicepreşedinţi şi Secretarul General. Secretarul General al Consiliului
Director este şi Secretarul General al Adunării Generale.
Art. 22(3) – In mod obligatoriu din Consiliul Director face parte cel putin un membru al
Asociatiei din sistemul Ministerului Finantelor Publice si unul din sistemul bancar.
Art. 22(4) – Pentru a detine calitatea de membru al Consiliului Director, este necesara
calitatea de consilier juridic definitiv, cu o vechime de cel putin 5 ani in profesie si sa aiba
cotizatiile datorate Asociatiei, platite la zi.
Art. 22 (5) - Membrii Asociatiei interesati in a face parte in Consiliul Director al Asociatiei
trebuie sa depuna la secretariat in format scris sau electronic, cu 10 zile inainte de data la care
va avea loc Adunarea, un CV si o Scrisoare de Intentie, in care vor fi detaliate proiectele
si/sau planurile de actiune pe care fiecare candidat si le propune pentru urmatorii 4 ani,
inclusiv motivatia pentru care candideaza. Candidatii trebuie sa intruneasca cerintele
mentionate in Statutul Asociatiei: sa aiba cotizatiile achitate la zi si sa nu se afle in conflict de
interese cu Asociatia si cu obiectivele acesteia.
Art. 22 (6) - Consiliul Director se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea
Preşedintelui sau la propunerea oricarui membru din consiliu şi adoptă decizii valabile în
prezenţa a două treimi din totalul membrilor, cu majoritatea voturilor celor prezenţi. Consiliul
Director va putea tine sedintele si va putea decide si prin intermediul mijloacelor electronice
de comunicare la distanta.
Art. 22 (7) - Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a) Duce la îndeplinire hotărârile adunării generale;
b) Prezintă Adunării Generale: Raportul de activitate pe anul precedent, Raportul privind
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Bilanţul contabil, întocmeşte proiectul bugetului
de venituri şi cheltuieli şi Proiectul programului de activitate pe anul viitor;
c) Aprobă primirea de noi membri;
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d) Decide necesarul de funcţii de execuţie, iar pentru acele funcţii care sunt retribuite
stabileşte nivelul de salarizare;
e) Hotărăşte cu privire la schimbarea sediului Asociaţiei şi modificarea în acest sens a actului
constitutiv şi statutului sau, dupa caz, efectueaza propuneri in acest sens, pe care le inainteaza
spre aprobare Adunarii Generale;
f) Întocmeşte, modifică şi comunică celor în drept tabloul anual al consilierilor juridici,
membri ai asociaţiei, conform prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de consilier juridic;
g) Îndeplineşte orice alte atribuţii ce decurg din lege, din prezentul statut şi din hotărârile
Adunării Generale;
h) Organizeaza workshopuri pe teme ce vin in sprijinul activitatii membrilor asociatiei.
Acestea vor putea fi inregistrate video si transmise membrilor Asociatiei cu plata cotizatiei la
zi;
i) Organizeaza Conferinte Internationale doar daca fondurile Asociatiei o permite;
j) Stabileste cuantumul cotizatiei anuale a membrilor Asociatiei,
k) Organizeaza periodic examenul de definitivat pentru membrii Asociatiei.
Art. 23 (1) Preşedintele Consiliului Director este şi preşedintele Adunării Generale şi
reprezintă Asociaţia în toate actele, în conformitate cu Statutul şi cu hotărârile Adunării
Generale.
Art. 23 (2) În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către unul dintre
Vicepreşedinţi sau de catre un alt membru al Consiliului Director, la propunerea celorlalti
membri ai Consiliului.
Art. 23 (3) Consiliul Director numeşte din rândul acestuia un Secretar General care ţine
registrele şi orice acte sau evidenţe ce i s-au dat în păstrare de către Adunarea Generală şi
asigură toate activităţile de secretariat pe timpul şedinţelor Adunării Generale şi Consiliului
Director, precum şi între acestea. In cazul in care Secretarul General nu isi poate desfasura
atributiile, Consiliul Director numeste un alt membru sa ii preia atributiile.
Art. 23 (4) Schimbarea unui membru al Consiliului Director poate avea loc ca urmare a
retragerii, decesului sau ca urmare a hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei.
Art. 23 (5) In cazul in care intervine una dintre situatiile mentionate la art. 23 (4) din
prezentul Statut, atributiile acestuia sunt preluate de catre ceilalti membri ai Consiliului
Director pana la alegerea unui nou membru de catre Adunarea Generala.
Art. 23 (6) In situatia in care intervine un caz din cele prevazute de art. 23 (4) si este ales un
nou membru de catre Adunarea Generala, mandatul acestuia va fi doar pentru durata restului
de mandat acordat membrului ce a fost inlocuit.
Art. 23 (7) Toti membrii Consiliului Director au obligatia de a depune toate diligentele
necesare in vederea inscrierii hotararillor Adunarii Generale in Registru Asociatiilor si
Fundatiilor de la judecatoria competenta.
Art. 24 PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI
Art. 24 (1) - Preşedintele Asociaţiei este în acelaşi timp şi preşedintele Consiliului Director si
al Adunarii Generale.
Art. 24(2) - Preşedintele este ales dintre membrii Asociatiei.
Art. 24(3) – Pentru a detine calitatea de Presedinte, persoana desemnata trebuie sa detina o
functie de conducere in cadrul organizatiei din care provine (membru al organelor de
conducere ce au in atributii coordonarea departamentului juridic sau director de
compartiment/directie juridic/contencios).
Art. 24(4) - Schimbarea preşedintelui poate avea loc ca urmare a retragerii, decesului sau ca
urmare a hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei.
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Art. 24(5) In cazul in care intervine una dintre situatiile mentionate la art. 24 (4) din
prezentul Statut, atributiile acestuia sunt preluate de unul din cei trei vicepresedinti, fiind
nominalizat de catre membrii consiliului director si urmeaza sa aiba calitatea de Presedinte
Interimar pana la alegerea unui nou Presedinte de catre Adunarea Generala.
Art. 24(6) In situatia in care intervine un caz din cele prevazute de art. 24 (4) si este ales un
nou presedinte de catre Adunarea Generala, mandatul acestuia va fi doar pe restul de mandat
acordat presedintelui ce a fost inlocuit.
Art. 24(7) Se instituie functia de Preşedintel de onoare. Persoana care va ocupa aceasta
functie este numita de Adunarea Generală a Asociaţiei dintre foştii Preşedinţi ai Consiliului
Director al Asociaţiei.
Art. 25(1) Preşedintele are următoarele atribuţii:
a) Asigură conducerea curentă a Asociaţiei între şedinţele Consiliului Director;
b) Reprezintă asociaţia în raporturile cu autorităţile publice, cu persoanele fizice şi juridice
din ţară şi străinătate, precum şi cu alte organisme din ţară şi străinătate;
c) Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, stabilind competenţele privind
angajarea patrimonială a asociaţiei, in baza deciziilor Adunarii Generale si a Consiliului
Director;
d) Numeşte persoanele cu funcţie de execuţie şi administrare curentă şi le stabileşte salariile;
e) Convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Director al asociaţiei şi ale Adunărilor
Generale ale acesteia. Sedintele pot fi tinute si prin mijloace de comunicare moderne, la
distanta, fara a necesita prezenta fizica a membrilor intr-o singura locatie;
f) Ordonează cheltuielile asociaţiei;
g) Urmăreşte realizarea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli ale
asociaţiei;
h) Coordonează punerea în aplicare a deciziilor şi programelor stabilite de Adunarea
Generală a Asociaţiei si de Consiliul Director în vederea realizării obiectivelor acesteia.
Art. 25(2) Preşedintele poate transmite dreptul de reprezentare şi poate delega o parte din
atribuţiile sale unuia dinte cei trei vicepresedinti ai Consiliului Director.
Art.26 CENZORII
Art. 26 (1) Controlul financiar al asociaţiei este asigurat de Comisia de cenzori alcătuită
dintr- un număr de 5 membri, dintre care cel puțin unul trebuie să fie contabil autorizat sau
expert contabil, în condițiile legii, care vor fi aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat
cu o durată egală cu cea a Consiliului Director, putând fi realeşi.
Art. 26(2) Dacă nu sunt membri ai asociaţiei, cenzorii vor primi o indemnizaţie în condiţiile
aprobate de Adunarea Generală. Până la prima Adunare Generală, indemnizaţia cenzorilor se
stabileşte de Consiliul Director.
Art. 26(3) Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii:
a) Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) Întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
c) Prezintă anual raportul referitor la bilanţul de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei;
d) Propune Consiliului Director convocarea adunării generale ordinare sau extraordinare dacă
există motive întemeiate;
e) Poate participa, fără drept de vot la Adunările Generale şi la şedinţele Consiliului Director
şi să sesizeze acestora aspectele mai importante constatate, cu prilejul controalelor efectuate;
f) Orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
CAPITOLUL VII - GESTIUNE ŞI CONTABILITATE
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Art. 27(1) - Asociaţia îşi organizează contabilitatea proprie şi evidenţele de gestiune
economico- financiară corespunzătoare scopului şi obiectului de activitate.
Art. 27(2) - Anul financiar pentru Asociaţie începe la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la 31
decembrie a fiecărui an.
CAPITOLUL VIII - DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 28 - Asociaţia se poate dizolva, trecându-se la procedura de lichidare în următoarele
situaţii: a) De plin drept, în condiţiile prevăzute de actul normativ care reglementează
materia;
b) Ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă în condiţiile legii;
c) Pe baza hotărârii adunării generale în condiţiile legii;
Art. 29 - Dizolvarea Asociaţiei nu atrage răspunderea patrimonială a organelor sale care au
acţionat legal în numele asociaţiei, cu excepţia cazului când însăşi fapta ilicită a acestor
organe constituie motivul dizolvării.
Art. 30 - Lichidarea asociaţiei în situaţia dizolvării prin hotărârea Adunării generale se va
face în modul stabilit de aceasta.
Art. 31 - Lichidarea Asociaţiei se va realiza potrivit prevederilor legale aplicabile.
Art. 32 - În toate situaţiile, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite unei asociaţii
profesionale cu un scop similar sau apropiat.
CAPITOLUL IX - DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 33(1) - Asociaţia îşi poate constitui filiale în ţară şi în străinătate, potrivit scopului şi
obiectului său de activitate, în condiţiile legii.
Art. 33(2) - Filiala asociaţiei are organe de conducere proprii.
Art. 33(3) - Filiala înfiinţată în străinătate se supune condiţiilor de formă şi de fond prevăzute
de legea străină.
**
*
Statutul actualizat al ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI DIN SISTEMUL
FINANCIAR-BANCAR, prescurtat A.C.J.S.F.B. întocmit în 6 (şase) exemplare, toate cu
valoare juridică egală, a fost aprobat în Adunarea Generala a Asociaţiei Consilierilor Juridici
din Sistemul Financiar- Bancar (A.C.J.S.F.B.) din data de 1 noiembrie 2019 si se depune la
autorităţile competente, sub semnatura persoanelor imputernicite de AGA:
Consiliul Director:
Mirela Iovu, Presedinte
Stefania Murariu, Vicepresedinte
Ioan - Ciprian Chiorean, Vicepresedinte
Mihai - Stelian Rotaru, Vicepresedinte
Adrian Ispas, Membru
Ramona - Georgeta Savu, Membru
Dorel - Adrian Dumitrescu –Pasecinic, Membru
Secretar general

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

<Public>

9

