ASOCIAȚIA PENTRU RECURSUL ÎN ANULARE
- STATUT CAP 1. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.

Denumirea Asociaţiei: “ASOCIAŢIA PENTRU RECURSUL ÎN
ANULARE” conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu nr.
139683/12.11.2014 valabilă până la 12.08.2015, eliberată de către
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor cetăţeneşti, denumită în continuare
„ASOCIAȚIA”, este constituită pe principiul liberei asocieri.

Art. 2.

ASOCIAŢIA este persoană juridică de drept privat, neguvernamentală,
non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înființată în
temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi
potrivit prezentului Statut.

Art. 3.

Membrii fondatori:
1. GRIGORIU ADRIAN
2. MIHAIL GEORGETA
3. MITREA MIHAELA-EVELINA

Art. 4.

Sediul ASOCIAŢIEI este în BUCUREŞTI, Str. Alexandru D. Xenopol nr
4, parter, ap 2-3, Sector 1

Art. 5.

ASOCIAȚIA este constituită pe durată nedeterminată.

Art. 6.

ASOCIAȚIA poate deschide filiale şi în alte localități sau județe din țară
sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizații similare
sau poate intra în uniuni sau federații, cu alte instituții şi persoane juridice
sau fizice din țară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

CAP. 2.

SCOPUL ASOCIAŢIEI

Art. 7.

Scopul ASOCIAŢIEI îl constituie
1.

Promovarea pe toate căile legale a reintroducerii ca normă procedurală
în sistemul juridic al Statului Român a instituţiei RECURSULUI ÎN
ANULARE atât în materie penala cât şi civilă.

2.

Susţinerea prin toate căile legale a organelor statului în vederea aplicării
legii în toate activităţile acestora, cu precădere a celor care au ca funcţie
desemnată şi astfel rațiune de a exista însăşi aplicarea legii în societate
în Statul Român;

3.

Susţinerea cetăţenilor români care au fost victime ale erorilor judiciare,
sau altor abuzuri în raport cu autorităţile publice.
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- STATUT -

Art. 8.

4.

Promovarea pe toate căile legale a propunerilor de îmbunătăţire a
legislaţiei şi normelor de aplicare a legilor în scopul întăririi statului de
drept şi aplicării principiilor de drept universal recunoscute.

5.

Monitorizarea şi participarea la dezbaterile publice privind proiectele de
acte normative, cu scopul îmbunătăţirii sistemului legislativ şi
respectarea principiilor democratice pentru asigurarea şi apărarea
drepturilor cetăţenilor români.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociația îşi propune realizarea
următoarelor activități:
1. organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri
publice, tabere, şcoli de vară;
2. organizarea de manifestații publice şi alte activități de sensibilizare a
opiniei publice, potrivit legii;
3. realizarea, editarea şi difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante,
afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;
4. acordarea de indrumare şi consiliere;
5. informarea şi sprijinirea publicului;
6. monitorizarea şi sprijinirea activității autorităților publice prin
proceduri conforme cu legislaţia românească şi europeană în vigoare.
7. dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu
autoritățile publice din țară şi străinătate;
8. angajarea de avocaţi, experţi, în vederea promovării şi formulării
acțiunilor, cererilor, petițiilor şi apărărilor necesare în fața instanțelor
de judecată sau altor autorităţi de stat;
9. derularea unor activități de sponsorizare/mecenat;
10. dezvoltarea unor activități economice directe în vederea autofinanțării,
în concordanță cu scopul Asociației;
11. alte activități care contribuie la realizarea scopului Asociației şi care nu
contravin normelor legale.
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- STATUT CAP. 3. PATRIMONIUL
Art. 9.

Patrimoniul inițial al Asociației este format din activul inițial, constituit
prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 1.200
lei.

CAP. 4. DESPRE MEMBRI
Art 10. Membrii pot fi:
1. Membri fondatori - care dobândesc calitatea de membru în momentul
constituirii ASOCIAȚIEI.
2. Membri asociați la cerere - persoanele fizice indiferent de locul de
domiciliu care au fost prejudiciați DIRECT sau INDIRECT (de ex: sunt
acţionari/asociaţi în firme prejudiciate) prin emiterea unor acte sau hotărâri
ce emană de la autorităţile statului în conformitate cu procedura precizată la
Art 11.
3. Membri asociaţi invitaţi - Persoanele fizice sau juridice care vor dobândi
această calitate în urma acceptării unei invitaţii înaintate de ASOCIAŢIE în
conformitate cu procedura precizată la Art 12.
4. Membri onorifici – care dobândesc această calitate la propunerea Adunării
Generale şi cu acordul Consiliului Director, în urma unor servicii deosebite
aduse ASOCIAȚIEI. Membrii onorifici nu au drept de vot în Adunarea
Generală.
Art 11. Procedura de admitere ca asociat la cerere:
1. Candidatul/Candidata persoană fizică sau juridică va depune cererea de
aderare la ASOCIAŢIE însoţită de Dovada calităţii de persoana prejudiciată
direct sau indirect urmare a emiterii in defavoarea sa a unui act sau hotărâre
apreciată ca fiind neconformă cu normele legale în vigoare , prin abuz de
putere. ca parte
2. Cererea va fi însoţită de un memoriu unde va fi prezentată pe scurt situaţia
de fapt la care vor fi anexate acte justificative în susţinerea cererii
3. Consiliului Director va informa Candidatul/Candidata în maximum 30 de
zile dacă cererea de aderare a fost aprobată.
4. În cazul respingerii cererii, Consiliul Director va arăta motivele în scris, în
mod sintetic şi va comunica soluţia persoanei solicitante.
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- STATUT 5. Candidatul/Candidata va putea depune o contestaţie la respingere, ce va fi
soluţionată conform normelor legale stabilite de OG. 26/2000, de instanţa
competentă.
Art 12. Procedura de admitere ca asociat invitat:
1. Consiliului Director sau orice membru poate propune în Adunarea Generală
ca o persoană fizică sau juridică să fie invitată să devină membru al
asociaţiei chiar dacă nu îndeplineşte condiţiile art. 11.
2. Persoana care este propusa a fi invitată trebuie să poată avea o certă şi
semnificativă contribuţie la realizarea obiectivelor/scopurilor ASOCIAŢIEI.
3. Iniţiatorul/iniţiatoarea propunerii va prezenta un sumar al motivelor şi
dovezilor ca persoana propusă poate avea o certă şi semnificativă contribuţie
la realizarea obiectivelor/scopurilor ASOCIAŢIEI.
4. Consiliului Director cu aprobarea Adunării Generale va înainta invitaţia care
dobândeşte calitatea de asociat invitat la data la care acceptă în scris
invitaţia;
Art.13. Calitatea de membru asociat se pierde prin:
1. Deces sau încetarea existenței persoanei juridice;
2. Renunțarea în scris la calitatea de membru depusa prin poştă cu confirmare
de primire sau cu dovada depunerii la sediul asociaţiei;
3. Excludere decisă de Adunarea Generală pentru nerespectarea prezentului
stătut şi a regulamentului interior, sau pentru orice alt motiv de natură a
prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociației, cu ascultarea în
prealabil a persoanei în cauză.
CAP. 5. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI
Art. 14. Membrii Asociației au următoarele drepturi:
1. să participe la Adunările Generale, să pună în discuție şi să ia parte la
dezbaterea problemelor care interesează domeniul său bunul mers al
Asociației;
2. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociației;
3. să semnaleze Asociației problemele care privesc scopul şi obiectivele
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- STATUT 4. Asociației, în vederea promovării şi apărării acestora;
5. să se retragă din Asociație;
6. să facă propuneri privitor la activitatea Asociației şi folosirea fondurilor
strânse şi activitatea organelor de conducere;
7. să primească sprijin moral şi asistență din partea Asociației în cazuri
excepționale (boală, accident, incendii, decesul sau boală gravă a unui
membru de familie).
Art. 15. Membrii Asociației au următoarele îndatoriri:
1. să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere
ale Asociației şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor
Asociației;
2. să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material ASOCIAȚIEI;
3. să participe la adunările generale şi/sau la şedințele Consiliului Director;
4. să sprijine material şi moral ASOCIAȚIA;
5. să achite cotizația semestrială stabilită de Adunarea Generală.
6. să nu subordoneze interesele şi realizarea obiectivelor ASOCIAŢIEI unor
terţe entităţi.
Art. 16. Răspunderea membrilor asociaţi
1. Membrii ASOCIAȚIEI nu răspund personal pentru actele sau faptele
ASOCIAŢIEI.
2. ASOCIAȚIA răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse
terților prin actele sau faptele sale.
3. În materie de gestiune, răspunderea incumbă membrilor Consiliului Director.
CAP. 6. ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL
Art. 17. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociației sunt:
1. Adunarea Generală,
2. Consiliul Director
3. Cenzorul.
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- STATUT Art. 18. Adunarea Generală se compune din toți membrii ASOCIAȚIEI.
Art.19. Adunarea Generală
1. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune Ordinară anual;
2. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune Extraordinară, ori de câte ori
trebuie rezolvate probleme importante de competența Adunării Generale
şi care nu suferă amânare.
Art. 20. Convocarea Adunării Generale
1. se face de către oricare din următoarele persoane:
a. Consiliul Director,
b. A preşedintelui
c. La inițiativa unei treimi din membrii Asociației;
2. În convocare se vor preciza
a. ziua, ora, locul unde se desfăşoară prima şedința Adunării
Generale,
b. ordinea de zi.
c. persoană sau grupul de persoane care a avut iniţiativa convocării;
d. ziua, ora, locul unde se desfăşoară a doua şedința a Adunării
Generale, în cazul în care la prima nu se realizează cvorumul de 2/3
din membri ASOCIAŢIEI
3. Convoacarea se va comunica cu cel puțin 15 zile înainte de data
desfăşurării adunării
4. Forma de comunicare va fi în scris;
5. Modalitațile de comunicare a convocării: comunicarea convocării prin
oricare din următoarele modalități este considerată ca fiind efectuată
statutar în sensul validării întrunirii:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

prin anunţ în Monitorul Oficial la României
prin anunţ într-un ziar de largă circulaţie naţională
prin scrisoare recomandată la fiecare membru
prin e-mail către fiecare membru
prin anunţ postat pe site-ul ASOCIAŢIEI;
În cazul în care convocarea este făcută de un grup de membri
asociaţi fără intervenţia Consiliului Director, convocarea va trebui
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- STATUT să fie notificata în scris prin scrisoare recomandată cu confirmare
de primire la domiciliul fiecărui membru al Consiliului Director şi
către Consiliul Director la sediul ASOCIAŢIEI .
Art 21 – Invalidarea hotărârilor adoptate Adunării Generale
1. Omiterea oricărei obligaţii privind convocarea aşa cum este precizat la
Art. 20 conduce la invalidarea de drept a hotărârilor adoptate de
Adunarea Generală şi nerecunoaşterea acestor de către nici unul din
membri.
2. În cazul în care, obligaţiile de convocare au fost încălcate, hotărârile
adoptate de Adunarea Generală vor fi valide doar dacă la Adunare
participa 100% din membri ASOCIAŢIEI.
Art. 22. Cvorum
1. La prima şedinţă Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt
prezenți cel puțin 2/3 din totalul membrilor Asociației.
2. La a doua şedinţă stabilită prin Convocator, având aceeaşi ordine de zi,
Adunarea Generală este valabil constituită cu participarea oricărui număr
de membri.
Art. 22. Adoptarea hotărârilor Adunării Generale
1. Hotărârile Adunării Generale sunt valide doar în cazul în care Adunarea
Generală a fost convocata conform art. 20 din Statut.
2. Hotărârile Adunării Generale se adopta cu votul a cel puțin jumătate plus
unu din numărul membrilor prezenți, cu excepția modificării statutului,
3. Hotărârile Adunării Generale privind modificarea statutului se adopta
cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți.
4. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.
5. Votul exprimat prin mandat, chiar notarial, nu este valabil.
6. În caz de egalitate, se efecturează modifcări ale obiectului votului și se
repeta votul până la realizarea majoritații.
7. Hotărârile adoptate de Adunarea Generală constituita conform statutului
în vigoare sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au luat parte la
Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
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- STATUT 8. Asociatul care într-o anumită problem supusă Hotărârii Adunării
Generale, 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.
Asociatul care încalcă dispoziţiile acestei prevederi este răspunzător de
consecinţele negative cauzate ASOCIAŢIEI, dacă fără votul său nu s-ar
fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 22. Desfăşurarea Adunării Generale
1. Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special
de către un secretar desemnat de Consiliul Director.
2. Preşedinția Adunării Generale va fi asigurată de către preşedintele
Asociației sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte
3. Persoanele care nu sunt membri ai Asociației pot fi invitate la şedințele
Adunării Generale de către Consiliul Director care va motiva în plenul
Adunării acest iniţiativa.
4. Preşedintele Asociației este ales de Adunarea Generală cu un mandat de
4 (patru) ani. Mandatul poate fi reînnoit. În caz de vacanță a
preşedintelui, atribuțiile acestuia sunt exercitate de către vicepreşedinte.
5. Primul preşedinte este numit prin actul constitutiv al Asociației.
Art 23. Atribuțiile Adunării Generale sunt:
1. alegerea preşedintelui;
2. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
3. primirea şi excluderea membrilor;
4. aprobarea şi modificarea statutului şi actului constitutiv ale Asociației;
5. înființarea de filiale;
6. alegerea şi revocarea cenzorului;
7. dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director;
8. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociației şi a situației
financiare anuale;
9. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei,
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- STATUT 10.dizolvarea şi lichidarea Asociației, precum şi stabilirea destinației
bunurilor rămase după lichidare;
11.decide asupra veniturilor Asociației;
12.decide în ceea ce priveşte resursele obținute de la bugetul de stat şi/sau
bugetele locale;
13.stabilirea programului de activitate;
14.propunerea de membri invitaţi sau onorifici;
15.stabilirea cotizației;
16.orice alte atribuții prevăzute de lege.
Art. 24. Consiliul Director
1. reprezintă organul executiv al Asociației
2. este format din cel puțin 3 şi cel mult 7 membri, aleşi de Adunarea
Generală ordinară pentru un mandat de 4 ani: preşedintele Asociației,
vicepreşedinte, membri. Mandatele lor pot fi reînnoite
3. Asigură punerea în executare a Hotărârilor Adunării Generale
4. În cazuri de vacantare a unor locuri, Consiliul Director procedează
imediat la înlocuirea cu membri interimari. Înlocuirea definitivă este
decisă în proxima Adunare Generală ordinară.
5. Poate fi ales în Consiliul Director orice persoană care este membru al
Asociației de cel puțin 3 luni, în vârstă de cel puțin 21 de ani în ziua
alegerii şi la zi cu cotizațiile sale.
6. Consiliul Director exercită conducerea Asociației în perioada dintre
sesiunile Adunării Generale şi hotărăşte în toate problemele ce intră în
competența sa.
7. Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în fața
Adunării Generale.
8. Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru
actele şi faptele sale în cazul încălcării legislației sau dispozițiilor primite.
9. Consiliul Director se întruneşte semestrial, la convocarea preşedintelui,
precum şi de fiecare dată când interesul o necesită, la cererea scrisă
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- STATUT adresată preşedintelui de către cel puțin 1/3 din membrii Consiliului
Director.
10.Preşedintele convoacă membrii Consiliului Director la întruniri,
precizând ordinea de zi.
11.Hotărârile sunt luate cu majoritatea absolută a voturilor membrilor
prezenți, în condițiile prezenței a cel puțin jumătate din numărul
membrilor Consiliului Director.
12.Toate hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru şi
sunt semnate de preşedinte şi de secretarul de şedință.
13.Consiliul Director execută hotărârile Adunării Generale, autorizează
operațiunile financiare şi încheierea contractelor în care Asociația este
parte contractantă.
Art. 25. Atribuţiile Consiliului Director
1. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioadă anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situația financiară, proiectul
programelor Asociației;
2. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociației;
3. aprobă organigrama şi politica de personal a Asociației;
4. Aprobă schimbarea sediului Asociaţiei
5. îndeplineşte orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.
6. Toți membrii Consiliului Director au îndatorirea de a pregăti şedințele
Consiliului Director, ale cărui hotărâri le execută.
7. Preşedintele se ocupă de activitățile curente ale Asociației între şedințele
Consiliului Director. Întruneşte şi prezidează Consiliul Director şi
reprezintă Asociația în justiție şi în toate actele civile ale Asociației.
Art. 26. Cenzorul
1. asigură controlul financiar al Asociației
2. poate participa la şedințele Consiliului Director, fără drept de vot.
3. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înființarea unei
Comisii de cenzori, compusă din trei membri, care să preia atribuțiile de
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- STATUT control ale activității Asociației. Din comisia de cenzori trebuie să facă
parte cel puțin un membru al Asociației şi un expert contabil.
Art. 27. Atribuţiile Cenzorului:
1. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
2. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
3. îndeplineşte orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.
Art. 28. Asociația poate avea personal remunerat.
CAP. 7 RESURSE PATRIMONIALE
Art. 29. Resursele patrimoniale ale Asociației cuprind:
1. sume provenite din cotizațiile membrilor, stabilite prin hotărârea Adunării
Generale;
2. donații, sponsorizări sau legate de la persoane fizice, fundații, asociații şi
societăți comerciale;
3. resurse obținute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale
4. resurse provenite din activitățile economice directe desfăşurate în vederea
autofinanțării;
5. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în
condiţii legale
6. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţiei
7. alte venituri prevăzute de lege.
Art. 30. Contabilitatea este organizată conform dispozițiilor legale.
CAP. 8. DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI
Art. 31. Asociația se dizolvă:
1. de drept;
2. prin hotărârea Adunării Generale;
3. prin hotărâre judecătorească;
Art. 32. Asociația se dizolvă de drept prin:
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- STATUT 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 constituirii consiliului
director în conformitate cu statutul asociaţiei, 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 timp de 3 luni.
5. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei
circumscripţie se afla sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane
interesate.
Art. 33. Asociația se dizolvă prin hotărârea Adunării Generale.
1. În termen de 15 zile de la data şedinței de dizolvare, procesul-verbal, în
formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție
teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asociațiilor şi
Fundațiilor.
Art. 34. Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei
persoane interesate:
1. când scopul său activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii
publice;
2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare
ordinii publice;
3. când Asociația urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
4. când Asociația a devenit insolvabilă;
5. dacă Asociația, prin natura scopului său obiectivelor propuse, urmează să
desfăşoare activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații
administrative prealabile, aceste activități nu vor putea fi inițiate, sub
sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obținerea
autorizațiilor respective.
Art. 35. Dizolvarea Asociației are ca efect lichidarea acesteia în condițiile legii
1. Bunurile rămase în urma lichidării Asociației vor fi atribuite unei
persoane juridice de drept privat cu scop identic sau asemănător.
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ASOCIAȚIA PENTRU RECURSUL ÎN ANULARE
- STATUT CAP. 9. DISPOZIŢII FINALE
Art. 35. Valabilitate
1. Prezentul stătut este valabil pe toată durata de funcționare a Asociației.
2. Modificarea statutului se face numai în formă scrisă şi cu respectarea
prezentului stătut şi a reglementărilor legale. Modificările aduse
prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării
Generale.
Art. 36. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale
în vigoare.
Redactat şi atestat în 8 exemplare, cu câte 13 pagini fiecare.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI

1. GRIGORIU ADRIAN
2. MIHAIL GEORGETA
3. MITREA MIHAELA-EVELINA
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