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PROIECT PRIVIND MODIFICAREA STATUTULUI 
 

ASOCIAȚIEI PENTRU DIALOG ȘI SOLIDARITATE A AVOCAȚILOR  
 
 

I. Expunere de motive: 
 
 

Analiza activității Asociației de la înființare și până în prezent a identificat câteva aspecte 
care, fie  îngustează sfera de activitate a asociației în raport de proiectele propuse de membri, 
fie prezintă deficiențe în funcționarea mecanismelor statutare. 

Astfel, s-a constatat în timp, că spectrul obiectivelor statutare nu cuprinde obiective care să 
permită derularea unor proiecte sociale, civice și educaționale care să urmărească creșterea 
spiritului civic, a nivelului educației juridice a cetățenilor – în special a tinerilor și să contribuie 
la conștientizarea rolului avocatului în societate, a proiectelor sportive, turistice și culturale 
precum și a proiectelor umanitare. Spre exemplu, la analiza proiectului civic – educațional 
”ADSA ÎN LICEE – MINICODUL PENAL AL ADOLESCENTULUI” sau la inițiativa unor confrați de 
a organiza o acțiune umanitară de Paște, Consiliul Director a constatat că aceste proiecte exced 
obiectivelor statutare. 

Primirea de noi membri a identificat o deficiență în faptul că prevederile statutare privind 
dobîndirea calității de membru sunt extrem de permisive și nu prevăd un criteriu obiectiv care 
să poată justifica refuzul primirii în asociație a unui solicitant care, de exemplu nu are o bună 
reputație și a cărui primire în Asociație ar fi de natură să genereze prejudicii de imagine 
acesteia. Pentru a rezolva această deficiență, propunerea noastră este aceea de a completa 
condițiile expres prevăzute de art. 3.1. din Statut prin introducerea sintagmei ”o bună 
reputație”, ca un criteriu suplimentar de evaluare a cererilor, detalierea modului de 
interpretare urmând să se facă prin Regulamentul de Ordine Interioară. 

Funcționarea Consiliului Director a cunoscut sincope, datorate - în principal, faptului că, la 
fel ca toți confrații noștri și membri Consiliului Director au o agendă destul de încărcată și 
deseori Consiliul Director a fost în imposibilitate de a lucra cu respectarea prevederilor 
statutare, neavând cvorum. De aici nemulțumiri ale membrilor prezenți, timp pierdut, 
amânarea luării unor decizii ... Analizând această situație, propunerea noastră este aceea ca, pe 
de o parte – prin modificara art. 4.3. alin 2, numărul membrilor Consiliului Director să crească 
de la șapte la nouă, iar pe de alta – prin modificarea art. 4.3.  alin 5 cvorumul statutar al 
Consiliului Director să fie constituit din 5 membri, deciziile urmând să se ia cu majoritatea 
membrilor prezenți.  

Funcționarea asociației suferă datorită împrejurării că, deși numărul membrilor ADSA a s-a 
triplat de la înființare, nu s-a reușit implicarea acestora în organizarea și derularea  proiectelor 
propuse sau avute în vedere. Varianta invitării membrilor la ședințele Consiliului Director s-a 
dovedit a nu fi o soluție.... Pe de o parte pentru că unii dintre membrii asociației, majoritatea, își 
doresc o implicare punctuală în proiectele care îi interesează și la care pot fi utili, iar în 
ședințele CD ADSA, deseori problematica abordată face ca acestea să se lungească... să se piardă 
timp, să dispară entuziasmul... Pe de altă parte specificitatea fiecărui proiect face imposibilă 
discutarea profesionistă, în aceeași ședință, a mai multor proiecte care nu prezintă interes în 
egală măsură pentru toți cei prezenți... Prin urmare, implementarea unei organizări 
departamentale a asociației poate fi o soluție viabilă, fiecare proiect urmând a fi organizat și 
derulat de departamentul de specialitate, sens în care propunem completarea art. 4.3. din 
Statut în acest sens. 
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Față de cele expuse, Consiliul Director ADSA propune Adunării Generale a membrilor ADSA 
din data de 25.04.2012 aprobarea modificărilor statutare prezentate în cele ce urmează.  
 

1. Completarea art. 2.2 din Statut ”Obiectivele Asociației”, după cum urmează: 
 
După litera ”n” se  introduc literele ”o” și ”p” ”q”care vor avea următoarea formulare: 
o) ”inițierea, implementarea și desfășurarea unor proiecte sociale, civice și educaționale care să 
urmărească creșterea spiritului civic, a nivelului educației juridice a cetățenilor – în special a 
tinerilor și să contribuie la conștientizarea rolului avocatului în societate” 
p) ”inițierea, organizarea și desfășurarea de proiecte sportive, turistice și culturale” 
q) ”inițierea, organizarea și desfășurarea de proiecte umanitare în vederea ajutorării 
confraților și/sau membrilor familiilor acestora, aflați în dificultate, precum și a altor persoane 
aflate situații ce necesită suport umanitar” 
 

2. Modificarea și completarea art. 3.1. care va avea următorul conținut:  
 
” Pot dobândi calitatea de membru al Asociației, avocații înscriși în Baroul București sau oricare 
alt Barou existent în structura Uniunii Naționale a Barourilor din România care exercită 
profesia de avocat în temeiul Legii nr. 51/1995 privind Organizarea și Exercitarea Profesiei de 
Avocat și care se bucură de o bună reputație” 
 

3. Modificarea și completarea alin 7) și 8) din art. 4.2. care vor avea următorul 
conținut: 
 

(7) ”Adunarea generală este legal constituită în prezența a cel puțin jumătate + 1 din membri 
asociației cu drept de vot  și adoptă Hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți. 
Au drept de vot membri asociației care la data convocării Adunării generale nu înregistrează 
restanțe la plata cotizației și nu se află în stare de suspendare” 
(8) În cazul în care cvorumul legal nu este întrunit, Adunarea este considerată reconvocată în 
aceeași zi a săptămânii imediat următoare, și la aceeași ora, când va putea hotărî asupra ordinii 
de zi, dacă există un cvorum de 1/3 din numărul membrilor asociației cu drept de vot.  
 

4. Modificarea și completarea alin 2) și 5) din art. 4.3 care vor avea următorul 
conținut: 

 
2) ”Consiliul Director este format din Președintele Asociației și 8 membri (6 vicepreședinți, 
secretar General și Trezorier), aleși de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani.” 
 
5) ” Ședințele Consiliului Director sunt statutare dacă sunt prezenți cel puțin 5 membri, iar 
hotărârile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.” 
 

5. Completarea art. 4.3, prin introducerea alin. 9) care va avea următorul conținut: 
 
9) Consiliul Director hotărăște asupra înfințării departamentelor asociației, a activității și a 
modului de funcționare a acestora. 

 
Consiliul Director ADSA  


