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RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DIRECTOR ADSA 
 PE ANUL 2011 

 

Inițiativa ADSA a apărut – așa cum mare parte dintre dumneavoastră 
cunoașteți, exact în urmă cu un an când, la o întrunire a Echipei Reformiste, 
am decis ca indiferent de rezultatul alegerilor, să creem o asociație care să 
promoveze interesele noastre, ale avocaților. Nu o dată la patru ani, ci zi de 
zi... 

În luna iunie a anului trecut, cei 25 de fondatori au stabilit toate detaliile 
asociației și au agreat asupra statutului, iar pe 01 iulie 2011, prin semnarea 
actului constitutiv și a statutului asociației, lua ființă ADSA. 

Pe 7 septembrie, după două termene cu peripeții generate de interesele 
neprietenilor, Judecătoria Sectorului 2 București a admis cererea de acordare 
a personalității juridice a asociației și a dispus înscrierea acesteia în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor.    

În octombrie ”a ieșit hotărârea”, a rămas definitivă și asociația a fost 
înregistrată fiscal. 

Practic, activitatea asociației a debutat la începutul lunii noiembrie 2011. 
Fiind aproape la sfârșit de an, în 2011, activitatea asociației nu a avut decât 
două componente: 

a. Organizarea internă și primirea de membrii; 
b. Organizarea unui simpozion pe marginea Noului Cod Civil. 

Relativ la organizarea internă, după înscrierea ADSA în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor, Consiliul Director s-a întrunit în ședință săptămână 
de săptămână și a stabilit coordonatele viitoarei dezvoltări a asociației, precum 
și asupra primirii de noi membri. În cursul anului 2011 au fost primiți în 
asociație opt noi membri. Se impune precizarea că – încă de la început, 
poziția Consiliului Director a fost una prudentă și echilibrată, scopul  ADSA 
fiind acela de a crește numeric în mod firesc și în raport de activitatea 
asociațieie, dorindu-ne membri activi și nu doar o cifră statistică. 
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Relativ la cea de a două componentă a activității ADSA pe 2011, 

respectiv organizarea conferinței ”PERSOANA FIZICĂ ȘI FAMILIA ÎN 
REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL”, precizăm că evenimentul, la care 
au participat peste 80 de confrați, s-a bucurat de un real succes. Chiar dacă 
prelegerile au fost pregătite și susținute exclusiv de confrați – cu excepția 
colegului Alexandru Morărescu, toți membri ADSA, conferința a avut un ecou 
pozitiv în rândul confraților, fiind receptată ca un ”alt tip de abordare” a 
spectrului profesional. Ca recunoaștere a utilității și beneficității demersului 
ADSA, conferința a fost acreditată de Consiliul Baroului București, participanții 
primind un număr de 10 ore de pregătire profesională profesională continuă. 
Primele puncte de pregătire profesională acordate de organele profesiei unui 
eveniment organizat de o asociație socio-profesională de avocați... 

Relativ la exercițiul financiar 2011 precizăm că în cursul anului 2011 
asociația nu a realizat venituri și nu a efectuat cheltuieli. Organizarea 
conferinței ”PERSOANA FIZICĂ ȘI FAMILIA ÎN REGLEMENTAREA NOULUI 
COD CIVIL” și activitatea curentă au fost finanțate exclusiv prin aportul 
formelor de exercitare în care își desfășoară activitatea unii dintre membrii 
asociației, respectiv Fenechiu, Savu & Asociașii, Moloman, Lazăr și Asociații, 
CIA Burciu Remus Iustinian și CIA Rapcea Mihai, cărora le mulțumim și pe 
această cale. 

 

Consiliul Director ADSA  


