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STATUTUL  

ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” 
 

 

CAPITOLUL I 

DENUMIRE, SEDIU, FORMĂ JURIDICĂ, DURATĂ 

 

 

 Art. 1. – ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” se 

constituie prin liberă exprimare a voinţei de asociere a consilierilor juridici, 

semnatari ai Actului Constitutiv şi a prezentului Statut, în conformitate cu 

prevederile art. 9 şi 40 din Constituţia Români, republicată, art. 5 şi 25 din Legea 

nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificările şi completările ulterioare,  art. 27 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, art. 7 din Legea nr. 53/2003 

Codul muncii, cu modificările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2) Sediul ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” 

este în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 111-131, bl. 9 B, sc. F, et. 14, ap. 214, 

sector 1, România; acesta va putea fi modificat în condiţiile prevăzute în Statut, cu 

îndeplinirea formelor legale.  

Art. 2. – ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” 

este organizaţia profesională şi ştiinţifică a consilierilor juridici ce activează în 

interesul persoanelor juridice de drept public şi privat, fiind persoană juridică 

român fără scop lucrativ, autonomă, apolitică, non-guvernamentală şi non-profit. 

 (2) Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii:  

 a) principiul egalităţii în drepturi a membrilor săi; 

 b) principiul eligibilităţii democratice, respectiv dreptul de a alege şi de a fi 

ales; 

          c) principiul adoptării hotărârilor prin vot liber exprimat; 

 d) principiul libertăţii de exprimare. 

Art. 3. – ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” se 

constituie şi îşi desfăşoară activitatea precizată în Statut pe termen nedeterminat. 
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CAPITOLUL II 

SCOPUL ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI 

 

Art. 4. – ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS”  îşi 

propune să contribuie la educaţia juridică, la promovarea şi apărarea drepturilor şi 

intereselor profesionale ale consilierilor juridici, în scopul menţinerii şi 

perfecţionării unui corp profesional competent, de nivel european. 

 Art. 5. – Pentru realizarea scopului declarat, ASOCIAŢIA 

CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” va desfăşura, în principal, 

următoarele activităţi: 

 a) stabilirea şi dezvoltarea legăturilor profesionale între consilierii juridici 

pentru asigurarea organizării şi exercitării în sistem unitar în România a acestei 

profesii; 

 b) iniţierea şi susţinerea unor măsuri de perfecţionare a legislaţiei specifice 

exercitării profesiei de consilier juridic, inclusiv armonizarea acesteia cu acquis-ul 

comunitar şi cu normele de drept internaţional ce reglementează acest domeniu; 

 c) colaborarea cu Ministerul Justiţiei şi cu celelalte autorităţi publice 

interesate în elaborarea şi adoptarea Statutului profesional al consilierilor juridici, 

precum şi a altor acte normative; 

 d) întocmirea Tabloului Consilierilor Juridici definitivi şi stagiari, numiţi sau 

angajaţi, comunicarea şi publicarea anuală a acestuia în condiţiile legii; 

 e) organizarea perioadei de stagiu şi a definitivării consilierilor juridici, 

membri ai asociaţie; 

 f) reprezentarea intereselor şi drepturilor profesionale ale consilierilor 

juridici, la nivelul societăţii civile şi în raporturile cu autorităţile statului; 

 g) cooperarea cu instituţiile de învăţământ superior, cu autorităţile 

judecătoreşti, cu Ministerul Justiţiei, precum şi cu orice alte autorităţi competente 

în elaborarea programelor-cadru şi organizarea de cursuri privind formarea 

continuă a consilierilor juridici; 

 h) organizarea de reuniuni ştiinţifice profesionale (congrese, conferinţe, 

simpozioane, sesiuni de comunicări); 

 i) participarea la reuniuni internaţionale, la schimburi de experienţă în ţară şi 

în străinătate; 

 j) constituirea de fonduri necesare desfăşurării activităţii Asociaţiei; 

 k) colaborarea cu organizaţii profesionale similare, interne şi internaţionale; 

 l) elaborarea de studii şi editarea unor publicaţii de specialitate (metodologii, 

manuale, instrumente unitare de lucru şi publicaţii, seriale de profil etc.); 

 m) cooperarea în asigurarea de servicii pentru autorităţi şi instituţii publice, 

unităţi economice, organizaţii neguvernamentale în rezolvarea unor probleme de 

cercetare ştiinţifică, instruire, etc.; 

 n) culegerea şi diseminarea de informaţie juridică (construirea de baze de 

date, web-site pe internet, editare de pliante, constituirea de puncte de documentare, 

săli de lectură ş.a.); 
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 o)  organizarea şi desfăşurarea unor programe pentru formarea profesională. 

Art. 6. – ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” va 

putea înfiinţa filiale sau sucursale. 

 Art. 7. – Cu respectarea deplină a legislaţiei în vigoare şi a prevederilor 

acestui Statut, Asociaţia poate desfăşura activităţi subsidiare cu caracter economic 

în vederea obţinerii de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv 

nelucrative. În acest scop, Consiliul Director poate decide înfiinţarea de societăţi 

comerciale pe baza legislaţiei în vigoare. Prevederile prezentului articol se 

întemeiază pe dispoziţiile art. 46 lit. d), art. 47 şi 48 ale ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 

 

 

CAPITOLUL III 

MEMBRII ASOCIAŢIEI 

 

 SECŢIUNEA 1 – CALITATEA DE MEMBRU 

 

 Art. 8. – Asociaţia cuprinde următoarele categorii de membrii: 

 a) Membrii fondatori – sunt consilieri juridici iniţiatori ai acesteia, 

reprezentând comitetul de iniţiativă şi semnatarii Actului Constitutiv şi ai Statutului 

Asociaţiei, conform Anexei – parte integrantă a prezentului Statut; 

 b) Membrii asociaţi – sunt persoane ce aderă la prezentul Statut după 

înfiinţarea Asociaţiei şi care respectă cumulativ condiţiile prevăzute de art. 8, 9 şi 

10 din Legea   nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic. 

 Pot fi membrii asociaţi şi absolvenţii unei forme de învăţământ superior din 

România cu specialitatea în ştiinţe juridice, care îndeplinesc condiţiile legale 

menţionate, au susţinut şi promovat examenul de licenţă, au sarcini şi competenţe 

specifice funcţiei de consilier juridic şi care aderă la Statutul Asociaţiei; 

 c) Membrii onorifici – pot fi personalităţi marcante din domeniul juridic, cu 

merite deosebite în promovarea valorilor dreptului. 

 Art. 9. – (1) Calitatea de membru asociat se dobândeşte la cerere, însoţită de 

o declaraţie de acceptare a prevederilor Statutului şi de copiile legalizate ale 

documentelor oficiale prin care se dovedeşte întrunirea condiţiilor prevăzute de art. 

8, 9 şi 10 din Legea 514/2003. 

 (2) Decizia privind admiterea sau respingerea cererii înaintată în vederea 

obţinerii calităţii de membru al ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI 

“FIDELIS LEGIS”, se ia de către Consiliul Director, nu mai târziu de  15 zile de la 

data înregistrării cererii candidatului şi a documentelor care probează întrunirea 

condiţiilor legale menţionate anterior. În cazul în care documentaţia anexată cererii 

de înscriere este incompletă, petentul va fi informat în scris asupra acestor aspecte, 

iar termenul de 15 zile prevăzut pentru soluţionarea cererii va începe să curgă de la 

data depunerii actelor solicitate. 
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 (3) Decizia se comunică celui interesat în scris, în maximum  10 zile de la 

adoptarea acesteia. Calitatea de membru asociat se dobândeşte după primirea 

comunicării de admitere, cu începere de la data achitării taxei de  înscriere. 

 (4) Împotriva eventualelor decizii de respingere a candidaturilor, se poate 

face apel în termen de maximum o lună de la primirea comunicării. 

 (5) Apelul se soluţionează în prima şedinţă a Adunării Generale, hotărârea 

acesteia fiind definitivă.  

Art. 10 – (1) Calitatea de membru onorific poate fi dobândită de membrii  

ASOCIAŢIEI  CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” şi de persoane din 

afara acesteia, personalităţi recunoscute pe plan naţional sau internaţional cu merite 

deosebite în promovarea valorilor dreptului. 

 (2) Calitatea de membru onorific se dobândeşte de la data acordării de către 

Consiliul Director, hotărârea acestuia fiind supusă ratificării în proxima Adunare 

Generală. Votul negativ al Adunării Generale atrage înlăturarea calităţii de membru 

onorific. În toate cazurile, hotărârea Adunării generale este definitivă. 

 (3) Dacă Adunarea generală nu a confirmat calitatea de membru onorific, o 

nouă procedură de acordare a acesteia poate fi desfăşurată în privinţa aceleiaşi 

persoane nu mai devreme de un an de la data hotărârii negative a Adunării 

Generale.  

 (4) Încălcarea din culpă a prevederilor Statutului sau săvârşirea de fapte 

incompatibile cu obiectivele fundamentale ale ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR 

JURIDICI “FIDELIS LEGIS” ori de natură să atragă prejudicii morale sau 

materiale acesteia atrag excluderea din Asociaţie sau retragerea calităţii de membru 

onorific, conform procedurii statutare. 

  

 SECŢIUNEA 2 – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR 

ASOCIAŢIEI 

 

 Art. 11. – Membrii ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS 

LEGIS” au următoarele drepturi: 

 a) dreptul de a alege şi de a fi ales în toate organele de conducere ale 

Asociaţiei; 

 b) dreptul de a participa personal în toate cazurile în care se discută şi 

urmează a se lua o hotărâre cu privire la activitatea sa; 

 c) dreptul de a solicita sprijin Asociaţiei în litigiile privind etica şi practica 

profesională dintre consilierul juridic – membru şi terţi; 

 d) dreptul de a folosi, în condiţiile stabilite de Asociaţie, împreună cu 

membrii săi de familie toate dotările sociale, profesionale, culturale şi sportive ale 

acesteia; 

 e) dreptul de a solicita şi beneficia de ajutoare materiale pentru situaţii 

speciale care vor fi definite limitativ în regulamentul de ordine interioară; 

 f) dreptul de a contesta sancţiunile primite, în termen de 15 zile de la 

comunicarea lor, sub sancţiunea decăderii din acest drept; 
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 g) dreptul de a-şi exprima liber punctul de vedere, precum şi de a critica 

deciziile organelor de conducere ale Asociaţiei; 

 h) dreptul de a ocupa funcţii în conducerea Asociaţiei, numai consilierul 

juridic definitiv, înscris în Tabloul Consilierilor Juridici definitivi; 

 i) dreptul de a reprezenta gratuit în justiţie rudele sale, ale soţului/soţiei, până 

la gradul IV inclusiv. 

 Art. 12. – Dreptul la opinie profesională a consilierului juridic este garantat. 

 Art. 13. – (1) În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, consilierul 

juridic este obligat să respecte secretul profesional cu privire la cauza ce i-a fost 

încredinţată, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege. 

 (2) În scopul asigurării secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter 

profesional aflate asupra consilierului juridic sau la locul de exercitare a profesiei 

sunt inviolabile. Percheziţionarea consilierului juridic, a domiciliului ori a biroului 

său nu poate fi făcută decât de către procuror, în temeiul unui mandat emis în 

condiţiile legii. Nu vor putea fi ascultate şi înregistrate, cu nici un fel de mijloace 

tehnice, convorbirile telefonice ale consilierului juridic şi nici nu va putea fi 

interceptată şi înregistrată corespondenţa cu caracter profesional, decât în condiţiile 

şi cu procedura prevăzută de lege. 

 Art. 14. – Membrii ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS 

LEGIS” au următoarele obligaţii: 

 a) să participe activ la atingerea scopului şi realizarea obiectivelor Asociaţiei; 

 b) să achite cotizaţiile anuale şi alte taxe profesionale stabilite de Consiliul 

Director al Asociaţiei, cu excepţia membrilor onorifici; 

 c) să participe la Adunările generale şi la toate activităţile iniţiate de 

Asociaţie; 

 d) să-şi ridice permanent nivelul de pregătire profesională şi să adopte o 

conduită ireproşabilă în toate împrejurările când îşi exercită profesia; 

 e) să respecte hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director al 

Asociaţiei; 

 f) să informeze în scris Asociaţia, în termen de 10 zile, cu privire la încetarea 

raportului de muncă sau de serviciu care stă la baza exercitării profesiei de consilier 

juridic; 

 g) să nu devină membru al unei alte asociaţii profesionale al cărui scop şi 

obiect sunt incompatibile cu cele ale Asociaţiei; 

 h) de a rezolva litigiile cu alţi membri, în primul rând, prin Comisia de 

Disciplină, Mediere şi Conciliere a Asociaţiei; 

 i) de a respecta deciziile organelor de conducere; 

 j) de a lua poziţie faţă de orice atingere adusă reputaţiei şi intereselor 

corpului profesional al consilierilor juridici; 

 k) alte obligaţii care le incumbă conform prezentului Statut. 

 Art. 15. – Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei şi ale membrilor 

onorifici se exercită sau se execută atât în nume personal cât şi prin 

delegare/împuternicire de către un alt membru. 
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 Art. 16. – (1) Membrii ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI 

“FIDELIS LEGIS”, invitaţi în această calitate să participe la manifestări unde, prin 

poziţia adoptată ar putea angaja Asociaţia, au datoria de a se consulta cu decanul 

sau cu mandataţii acestuia, prodecanul şi secretarul general, asupra programelor 

Asociaţiei şi a poziţiei acesteia în problemele legate de participarea la acele 

manifestări. Aceeaşi obligaţie revine şi membrilor Asociaţiei care sunt invitaţi, cu 

titlu personal, la diverse manifestări, dar doresc să se exprime în numele 

ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” 

 (2) În ambele situaţii, Asociaţia răspunde moral şi juridic pentru faptele şi 

actele membrilor săi, numai în măsura în care ei au fost expres mandataţi pentru a 

se angaja în numele Asociaţiei şi numai în vederea realizării scopurilor ei. 

 

 SECŢIUNEA 3 – EXERCITAREA PROFESIEI 

 

 Art. 17. – (1) Consilierul juridic, în activitatea sa, asigură consultanţă şi 

reprezentarea persoanei juridice cu care are raporturi de muncă sau de serviciu, 

apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile sale cu autorităţile 

publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică 

română sau străină. 

 (2) În condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice persoanei juridice cu 

care are raporturi de muncă sau de serviciu, avizează şi contrasemnează actele cu 

caracter juridic. 

 (3) În condiţiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este 

conform legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare, în care va 

indica neconcordanţa acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului. 

 Art. 18. – Consilierul juridic, la semnarea, contrasemnarea şi avizarea de 

documente va aplica în mod obligatoriu parafa individuală ce va conţine în mod 

obligatoriu următoarele elemente: 

 a) denumirea Asociaţie; 

 b) numele şi prenumele însoţit de menţiunea stagiar sau definitiv, după caz; 

 c) codul unic de identificare format din 4 (patru) cifre, care va fi de asemenea 

menţionat pe tabloul Consilierilor Juridici definitivi şi stagiari ce va fi comunicat 

către prefecturi, consilii judeţene, instanţe judecătoreşti, organe de urmărire penală 

şi baroului din fiecare judeţ, respectiv municipiul Bucureşti. Codul unic de 

identificare alocat unui membru nu va mai putea fi realocat. 

 

 SECŢIUNEA 4 – SANCŢIUNI 

 

 Art. 19. – Sancţiunile disciplinare aplicabile membrilor sunt următoarele: 

 a) mustrare; 

 b) avertisment; 

 c) suspendare 
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d) excludere din ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS 

LEGIS”. 

 (2) Sancţiunile pot fi aplicate în cazul încălcării obligaţiilor profesionale, 

potrivit legii şi prezentului Statut. 

 (3) Membrii asociaţiei care până la data de 31 decembrie nu şi-au achitat 

cotizaţia pentru anul în curs sunt suspendaţi. Dacă în termen de 3 luni  de la data 

suspendării nu îşi achită cotizaţia restantă, aceştia vor fi excluşi din asociaţie prin 

hotărâre a Consiliului Director. 

 

 SECŢIUNEA 5 – ÎNCETAREA ŞI SUSPENDAREA EXERCITĂRII 

PROFESIEI 

 

 Art. 20. – (1) Încetarea exercitării profesiei de consilier juridic are loc în 

următoarele condiţii: 

 a) prin renunţare scrisă la exercitarea profesiei; 

 b) prin deces; 

 c) dacă împotriva consilierului juridic s-a luat măsura excluderii din profesie. 

 (2) În toate situaţiile de încetare a exercitării profesiei de consilier juridic 

acesta nu va mai putea folosi legitimaţia de consilier juridic, insigna şi parafa 

individuală. 

 Art. 21. – (1) Exercitarea profesiei de consilier juridic se suspendă în 

următoarele condiţii: 

 a)   în caz de incompatibilitate; 

 b) pe perioada interzicerii exercitării activităţilor profesionale dispuse prin 

hotărâre judecătorească; 

 c) în condiţiile în care consilierul îndeplineşte alte funcţii juridice sau 

profesii salarizate. 

 (2) În toate situaţiile de suspendare a exercitării profesiei de consilier juridic, 

se vor face menţiunile corespunzătoare  în Tabloul Consilierilor Juridici definitivi 

şi stagiari întocmit de ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS 

LEGIS”. 

 Art. 22. – (1) Renunţarea sau suspendarea voluntară la calitatea de membru 

se poate face oricând, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii Asociaţiei. 

 (2) Obligaţia consilierului de a se achita de toate obligaţiile scadente până la 

data înregistrării cererii rămâne în sarcina acestuia. 

 (3) Obligaţiilor evaluabile în bani aflate la scadenţă pe o perioadă mai veche 

de 120 de zile li se vor aplica penalităţi în cuantum de 0,05% pe zi de întârziere. 

 (4) Membrul care se retrage sau este exclus din Asociaţie nu are nici un drept 

asupra patrimoniului ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS 

LEGIS”, cu excepţia drepturilor sale nepatrimoniale (ex.: dreptul de autor etc.). 

 

  

 



 8 

CAPITOLUL IV 

CONDUCEREA ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI 

„FIDELIS  LEGIS” 

             

 Art. 23. – Organele de conducere ale Asociaţiei sunt: 

 a)  Adunarea Generală; 

 b) Consiliul Director compus din decan, prodecan, secretar general, secretar 

general adjunct şi membri. 

 Art. 24. – (1) Adunarea generală este organul suprem de decizie al 

Asociaţiei. 

 (2) Adunarea Generală se compune, la constituire, din membrii fondatori şi, 

ulterior, din toţi membrii Asociaţiei. 

 (3) Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

 a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei; 

 b) aprobă programul anual de activitate al Asociaţiei; 

 c) aprobă modificarea Statutului şi/sau a Actului constitutiv; 

 d) abilitează Consiliul Director pentru: desfăşurarea de activităţi subsidiare 

cu caracter economic, încheierea unor contracte de sponsorizare şi de publicitate în 

care să fie parte, înfiinţarea de societăţi comerciale; asocierea cu societăţi 

comerciale şi cu organe ale administraţiei publice, precum şi alte activităţi, 

respectând legislaţia în vigoare – toate în vederea obţinerii de venituri necesare 

îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative; 

 e) abilitează Consiliul Director pentru a înfiinţa filiale ale Asociaţiei şi pentru 

afilierea la federaţii, uniuni de asociaţii din ţară şi din străinătate; 

 f) stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei, în limitele legii şi ale 

Statutului; 

 g) alege şi revocă decanul, prodecanul, secretarul general, secretarul general 

adjunct, trezorierul şi membrii Consiliului Director, cenzorul şi membrii Comisiei 

de Disciplină, Mediere şi Conciliere a Asociaţiei; 

 h) aprobă periodic, la propunerea Consiliului Director, cuantumul taxei de 

înscriere şi al contribuţiilor lunare sau de orice altă natură; 

 i) stabileşte salariile personalului angajat al Asociaţiei şi remuneraţia 

cenzorului (comisiei de cenzori); 

 j) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi dă descărcare 

Consiliului Director cu privire la activitatea şi gestiunea sa; 

 k) aprobă raportul întocmit de cenzor; 

 l) adoptă regulamentele elaborate de către Consiliul Director. 

 (4) În exercitarea atribuţiilor sale, Adunarea Generală adoptă hotărâri. 

 Art. 25. – (1) Adunarea Generală ordinară se întruneşte anual, la convocarea 

Consiliului Director. 

 (2) Convocarea se face prin afişare pe site-ul asociaţiei şi la sediul acesteia, 

prin publicare într-un ziar central sau prin scrisoare recomandată de înştiinţare, cu 

conformare de primire, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.  
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 (3) La cererea a peste o treime din totalul membrilor Asociaţiei, Consiliul 

Director este obligat să convoace Adunarea generală extraordinară în termen de cel 

mult 15 zile de la primirea cererii. În acest caz procedura convocării va fi efectuată 

cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită. 

 (4) Şedinţa Adunării Generale este condusă de decan, împreună cu 3 membri 

aleşi prin vot deschis de cei prezenţi, dintre care unul va fi desemnat secretar. În 

caz de alegere sau de revocare a decanului ori a membrilor Consiliului Director, 

nici unul dintre aceştia nu va face parte din prezidiu, iar şedinţa va fi condusă de cel 

mai în vârstă membru prezent. 

 Art. 26. – (1) Adunarea generală este legal constituită cu participarea a ½ + 

1 din totalul membrilor săi. 

 (2) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, prezidiul Adunării 

Generale, de faţă cu cei prezenţi, stabileşte o nouă adunare generală în termen de 

cel mult 15 zile.  Consiliul Director are obligaţia să îndeplinească procedura 

convocării cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată. 

 (3) Adunarea generală convocată în aceste condiţii este legal constituită cu 

participarea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor săi. 

 (4) Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorităţii membrilor 

prezenţi. 

 Art. 27. – (1) Consiliul Director al ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR 

JURIDICI “FIDELIS LEGIS” este format din decan, prodecan, secretar general, 

secretar general adjunct şi alţi 11 membri, aleşi pe o perioadă de 2 ani. 

 (2) În situaţia în care unii membri ai Consiliului Director nu îşi mai pot 

exercita atribuţiile din motive de incompatibilitate sau altele, se stabileşte un număr 

de 3 membri supleanţi, care vor prelua sarcinile celor în cauză. 

 Art. 28. –  (1) Consiliul Director al Asociaţiei are următoarele atribuţii: 

 a) elaborează şi pune în aplicare programele de acţiune, organizare şi 

administrare ale Asociaţiei în acord cu hotărârile Adunării Generale; 

 b) elaborează regulamentele aplicabile tuturor membrilor Asociaţiei; 

 c) adoptă măsuri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului 

Statut şi Regulamentului de Ordine Interioară de către toţi membrii Asociaţiei; 

 d) informează conducerea autorităţilor sau instituţiilor publice, cu privire la 

cazurile de încălcare a legii, sesizate de către consilierii juridici, solicitând totodată 

sancţionarea persoanelor vinovate; 

 e) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; 

 f) decide modificarea sediului Asociaţiei; 

 g) întocmeşte, modifică şi dă publicităţii Tabloul Consilierilor Juridici 

definitivi şi stagiari, comunicându-l celor în drept, conform Legii nr. 514/2003, 

împreună cu modificările intervenite în cursul anului; 

 h) verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale de înscriere în Asociaţie 

şi decide asupra cererilor de înscriere; 

 i) decide asupra constatării, sancţionării şi ridicării stării de incompatibilitate; 
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 j) verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezentul Statut şi în 

regulamentul de ordine interioară, organizează şi ţine evidenţa activităţilor 

Asociaţiei şi urmăreşte încasarea taxelor şi cotizaţiilor profesionale; 

 k) organizează cercurile de studii şi avizează editarea publicaţiilor Asociaţiei; 

 l) analizează situaţia privind plata taxelor şi notifică în acest sens membrii 

care nu şi-au plătit cotizaţiile; 

 m) supune aprobării Adunării Generale cuantumul taxelor de înscriere şi al 

cotizaţiilor plătite de membrii asociaţi la bugetul Asociaţiei; 

 n) acceptă donaţiile şi legatele făcute Asociaţiei; 

 o) dezbate şi aprobă statul de funcţii şi angajează personalul Asociaţiei; 

 p) întocmeşte proiectul de buget şi administrează patrimoniul Asociaţiei; 

 q) prezintă anual Adunării Generale, spre aprobare, raportul său de activitate 

şi gestiune; 

 r) îndeplineşte funcţia de ordonator al bugetului Asociaţiei; 

 s) stabileşte fondul de premiere pentru consilierii juridici cu activitate 

ştiinţifică remarcabilă; 

 (2) Prodecanul, secretarul general, secretarul general adjunct şi trezorierul au 

specimen de semnătură în bancă. 

 (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Director adoptă hotărâri. 

 Art. 29. – Consiliul Director al Asociaţiei se întruneşte legal în prezenţa a ½ 

+1 din totalul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor 

prezenţi. 

 Art. 30. – Decanul ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS 

LEGIS” are următoarele atribuţii: 

 a) reprezintă interesele Asociaţiei în raporturile acestuia cu persoanele fizice 

şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în raporturile acestuia cu instituţiile şi 

autorităţile publice şi alte organizaţii profesionale; 

 b) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Director şi ale Adunării 

Generale; 

 c) dispune măsuri organizatorice pentru atingerea scopului asociaţiei într-o 

manieră eficientă. 

 (2) Membrul asociaţiei nemulţumit de deciziile Decanului le poate ataca la 

Consiliul Director, în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă despre acestea. 

 Art. 31. – (1) Prodecanul este înlocuitorul de drept al Decanului. 

 (2) Dacă decanul şi prodecanul sunt în imposibilitate temporară de a-şi 

exercita funcţiile, Consiliul Director poate delega un membru din cadrul său pentru 

a îndeplini parţial sau în totalitate atribuţiile decanului. 

 Art. 32. – (1) Secretarul General al ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR 

JURIDICI “FIDELIS LEGIS” asigură supravegherea şi îndrumarea curentă a 

personalului angajat al Asociaţiei şi efectuează toate actele şi operaţiunile curente 

necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii acesteia. 

 (2) Secretarul General contrasemnează toate actele emise de către Consiliul 

Director, Decan sau Prodecan. 
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           Art. 33. – Trezorierul asigură evidenţa curentă şi zilnică a încasărilor, taxelor 

şi cotizaţiilor profesionale ale membrilor, efectuează toate operaţiunile financiar-

bancare de încasări şi plăţi în numele şi în contul asociaţiei. 

 

 

CAPITOLUL V 

PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI 

„FIDELIS  LEGIS” 

 

 

 Art. 34. – ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS 

LEGIS”are patrimoniu şi buget propriu. 

 Art. 35. – (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se constituie din aportul 

financiar al membrilor fondatori, semnatari ai prezentului Statut (a se vedea 

Anexa). 

 (2) Veniturile Asociaţiei privind din: 

 a) taxe de înscriere plătite de membrii asociaţi; 

 b) cotizaţiile membrilor; 

 c) penalităţile stabilite conform art. 22 alin. 3 din prezentul Statut; 

 d) sume provenite din donaţii, sponsorizări, legate şi alte asemenea de la 

asociaţii sau alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. 

 e) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în 

condiţii legale; 

 f) dividendele societăţilor comerciale, înfiinţate conform art. 47 din O.G. nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 

 g) venituri realizate din activităţi economice directe, conform art. 48 din 

O.G. nr. 26/2000; 

 h) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; 

 i) alte venituri prevăzute de lege. 

 (3) – Pentru persoanele care fac dovada că au fost înscrise în altă asociaţie 

profesională constituită în baza Legii nr. 514/2003 şi doresc să devină membre ale 

Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”, nu se mai percepe taxa de 

înscriere în asociaţie.  

 Art. 36. – Resursele financiare ale ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR 

JURIDICI „FIDELIS  LEGIS” vor fi folosite exclusiv pentru îndeplinirea 

scopurilor şi atingerea obiectivelor acesteia, pentru cheltuieli de funcţionare, chirii, 

acoperirea cheltuielilor pentru realizarea bazei tehnico-materiale de specialitate, 

pentru cheltuieli cu abonamente la publicaţii de specialitate, pentru editarea şi 

tipărirea publicaţiilor de specialitate, pentru plata personalului administrativ angajat 

şi pentru fondurile de premiere, cât şi pentru alte cheltuieli ce decurg din 

funcţionarea Asociaţiei. 
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CAPITOLUL VI 

CEZORUL ŞI COMISIA DE DISCIPLINĂ, MEDIERE ŞI CONCILIERE A 

ASOCIAŢIEI 
 

 Art. 37. – (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un 

cenzor ales de către Adunarea Generală. 

 (2) În realizarea competenţei sale, cenzorul desfăşoară următoarele activităţi: 

 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) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală. 

 Art. 38. – Durata mandatului cenzorului este de 2 (doi) ani, mandatul putând 

fi reînnoit. 

 (2) Cenzorul este remunerat cu o indemnizaţie fixă, stabilită de Adunarea 

Generală care l-a numit. 

 (3) Cenzorul este obligat, de asemenea: 

 a) să ia parte la adunările ordinare şi extraordinare, putând face să se insereze 

în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare; 

 b) să vegheze ca dispoziţiile legii, ale Actului Constitutiv şi ale prezentului 

Statut să fie îndeplinite de Consiliul Director şi, când este cazul, de către 

lichidatori. 

 (4) Cenzorul va aduce la cunoştinţa Consiliului Director toate încălcările 

dispoziţiilor legale precum şi neregulile constatate, iar cazurile mai importante le 

va aduce la cunoştinţa Adunării Generale. 

 (5) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. De asemenea nu poate fi 

cenzor: 

 a) persoana care sub orice formă primeşte, pentru alte funcţii, un salariu sau 

o remuneraţie de la un membru al Consiliului Director sau de la un membru al 

Asociaţiei; 

 b) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate 

pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, 

mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită. 

 Art. 39. – (1) Comisia de Disciplină, Mediere şi Conciliere a Asociaţiei are 

competenţa de a analiza abaterile disciplinare şi de a decide aplicarea sancţiunilor 

disciplinare pentru toţi membrii ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI 

„FIDELIS       LEGIS”. 

 (2) Comisia de Disciplină, Mediere şi Conciliere a Asociaţiei este formată 

din 5 membri, aleşi de către Adunarea Generală dintre consilierii juridici cu o 

activitate în profesie de peste 10 ani şi funcţionează conform unui regulament 

propriu, elaborat de Consiliul Director şi aprobat de Adunarea Generală. 
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CAPITOLUL VII 

DIZOLVAREA, LICHIDAREA ŞI DISTRIBUIREA 

PATRIMONIULUI ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI 

„FIDELIS LEGIS” 

 

 Art. 40. – Dizolvarea duce la desfiinţarea Asociaţiei şi poate interveni: 

 a) de plin drept; 

 b) prin hotărâre judecătorească; 

 c) prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei. 

 Art. 41. – Dizolvarea de plin drept are loc în următoarele situaţii: 

 a) scăderea numărului membrilor sub minim cerut de lege; 

 b) când Asociaţia, din cauză de insolvabilitate, nu-şi mai poate continua 

activitatea, fiind nevoită să se lichideze. 

 Art. 42. – Dizolvarea prin hotărâre judecătorească poate avea loc în cazurile 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 Art. 43. – Dizolvarea prin voinţa membrilor Asociaţiei se produce când 

hotărârea este luată cu o majoritate de 2/3 din numărul voturilor membrilor. 

 Art. 44. – (1) După dizolvare, Asociaţia intră în lichidare. Aceasta se va face 

de către lichidatorii numiţi de Consiliul Director sau de către 2/3 din membrii 

Asociaţiei, după caz. 

 (2) Lichidatorii vor respecta procedura de lichidare prevăzută de legea 

română pentru persoanele juridice nonprofit şi, în urma inventarului încheierii 

tuturor registrelor şi a bilanţului de lichidare, vor distribui patrimoniul conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 

CAPITOLUL VIII 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 Art. 45. – (1) Consilierii juridic care la data intrării în vigoare a Legii                

nr. 514/2003 au debutat în profesie, indiferent de vechimea în activitatea juridică, 

sunt trecuţi în Tabloul Consilierilor Juridici cu menţiunea „definitiv”. 

 (2) Consilierii juridici care de la data intrării în vigoare a Legii nr. 514/2003 

nu pot face dovada debutului în profesie anterior acestei date sunt trecuţi în Tabloul 

Consilierilor Juridici cu menţiunea „stagiar”. 

 (3)  Cheltuielile efectuate de consilierii juridici pentru înscrierea în asociaţie, 

plata cotizaţiei precum şi alte cheltuieli necesare organizării şi desfăşurării 

activităţii sunt suportate de către autoritatea sau instituţia publică ori de către 

persoana juridică în favoarea căreia aceştia exercită profesia de consilier juridic. 

Art. 46. – Prevederile prezentului Statut se completează cu prevederile Legii 

nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier şi ale 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 


