ACT CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI EUROPENE
PENTRU DREPT BANCAR ŞI FINANCIAR - ROMÂNIA

Membrii fondatori, întruniţi prin liberă voinţă în adunarea pentru constituirea ASOCIAŢIEI
EUROPENE PENTRU DREPT BANCAR ŞI FINANCIAR – ROMÂNIA, în data de
02.10.2009 au luat în discuţie şi au hotărât înfiinţarea acestei asociaţii, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 1 MEMBRII ASOCIAŢIEI
1.1. Membrii fondatori ai ASOCIAŢIEI EUROPENE PENTRU DREPT BANCAR ŞI
FINANCIAR – ROMÂNIA sunt persoanele menţionate în Anexa la prezentul act
constitutiv.
1.2. Asociaţia are membrii fondatori menţionaţi în Anexă, membrii onorifici şi membrii
asociaţi.
1.3. Modalitatea de dobândire a calităţii de membru este reglementată în Statutul asociaţiei.
Art. 2 EXPRIMAREA VOINŢEI DE ASOCIERE ŞI A SCOPULUI PROPUS
În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi
fundaţii, aşa cum a fost completată şi modificată, membrii fondatori menţionaţi în Anexă,
prin voinţă de libera asociere, îşi exprimă voinţa fermă şi acordul de a crea ASOCIAŢIA
EUROPEANĂ PENTRU DREPT BANCAR ŞI FINANCIAR - România cu sediul în
Bucureşti.
Art. 3 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
3.1. Scopul asociaţiei constă în promovarea cunoştinţelor juridice şi economice, naţionale şi
europene, în domeniul bancar şi financiar, contribuirea la perfecţionarea pregătirii în
domeniul menţionat şi la sprijinirea mediului financiar-bancar românesc în cunoaşterea şi
aplicarea în practică a instituţiilor juridice specifice.
Asociaţia constituie comitetul român al AEDBF, fondată în anul 1988 la Paris.
3.2. Obiectivele asociaţiei sunt:
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(a) Consolidarea relaţiilor între membrii, coordonarea ideilor şi cercetărilor efectuate de
membrii săi în domeniul dreptului şi tehnicilor bancare şi financiare.
(b) Stabilirea şi dezvoltarea schimburilor cu instituţii şi organisme ale Uniunii Europene şi
cu alte autorităţi, asociaţii şi comitete naţionale sau comunitare cu activitate în domeniu,
difuzarea rezultatelor lucrărilor de cercetare şi redactarea de studii în domeniu.
(c) Organizarea unor conferinţe, seminarii, mese rotunde, congrese, reuniuni cu instituţii din
domeniul financiar-bancar, alte asociaţii profesionale din domeniu, mass media.
(d) Diseminarea rezultatelor cercetărilor realizate de membrii asociaţiei şi publicarea de
studii în domeniile menţionate.
Art. 4 DENUMIREA ASOCIAŢIEI
4.1. Asociaţia are denumirea de ASOCIAŢIA EUROPEANĂ PENTRU DREPT BANCAR
ŞI FINANCIAR – ROMÂNIA.
4.2. Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial,
constituită în condiţiile legii şi desfăşurându-şi activitatea în limitele acesteia.
4.3. Asociaţia se angajează să nu discrimineze pe bază de convingeri politice, naţionalitate,
vârstă, sex, rasă, culoare, handicap sau credinţe religioase în ceea ce priveşte primirea
membrilor săi şi alegerea în funcţiile de conducere sau numirile în comitetele ce se vor
organiza la nevoie.
Art. 5 SEDIUL ASOCIAŢIEI
Sediul asociaţiei este în Bucureşti, Aleea Negru Voda nr. 4 , Bl.C.3 A, scara 1, sector 3.
Asociaţia îşi poate constitui filiale sau sucursale în ţară, în condiţiile legii şi ale prevederilor
din Statut.
Art. 6 DURATA DE FUNCŢIONARE
Asociaţia funcţionează pe durată nelimitată, cu începere de la data la care asociaţia devine
persoană juridică şi este înregistrată în Registrul persoanelor juridice.
Art. 7 PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
7.1. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 1600 lei, format din aportul în bani al membrilor
fondatori, consemnat pe numele asociaţiei de către fondatori.
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7.2. Patrimoniul va putea cuprinde bunuri mobile şi/sau imobile care vor putea fi dobândite
ulterior constituirii prin acte juridice de orice natură şi vor putea fi deţinute cu titlu de
proprietate, în posesie, folosinţă sau administrare .
Art. 8 ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL
8.1. Conducerea şi administrarea asociaţiei se realizează de către Adunarea generală a
asociaţiei şi Consiliul Director, prin Preşedinte, Vicepreşedinţi şi Secretarul General.
Modul de alegere a organelor de conducere şi de gestiune, precum şi atribuţiile lor sunt
stabilite prin Statutul asociaţiei.
Controlul gestiunii asociaţiei se realizează de Comisia de cenzori.
8.2. Primul Consiliu Director are următoarea compunere:
1. SILBERSTEIN IANFRED - cetăţean român
2. ŞTEFĂNESCU MARIANA BRÂNDUŞA - cetăţean român
3. BRÂNZAN CONSTANTIN - cetăţean român
4. GEORGESCU ELENA - cetăţean român
5. MATEŞOI MANUELA-VIRGINIA - cetăţean român,
6. ŞCHIOPU GIOVANI-HORAŢIU - cetăţean român
7. BOGOI DAN SERGIU - cetăţean român
8. BERCEA LUCIAN - cetăţean român
9. BATÂR ROXANA-EUGENIA - cetăţean român
10. TÎRNOVEANU STAN - cetăţean român
11. STĂNICĂ BOGDAN - cetăţean român
8.3. Preşedinte al Consiliului Director a fost ales domnul SILBERSTEIN IANFRED,
Vicepreşedinţi doamna ŞTEFĂNESCU MARIANA BRÂNDUŞA, domnul BRÂNZAN
CONSTANTIN şi doamna GEORGESCU ELENA iar Secretar General doamna MATEŞOI
MANUELA VIRGINIA.
8.4. Prima Comisie de Cenzori are următoarea compunere:
1. AVRAM RUXANDRA - cetăţean român
2. BIRĂU GHEORGHE - cetăţean român
3. MIHAILOVICI GABRIELA - cetăţean român
Membrii primelor organe de conducere şi gestiune ale asociaţiei au fost desemnaţi prin vot de
către Adunarea generală constitutivă compusă din membrii fondatori.
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Art. 9 EVIDENŢELE FINANCIAR-CONTABILE
9.1. Asociaţia îşi organizează şi conduce contabilitatea proprie în condiţiile legii, întocmind
evidenţele adecvate scopului, obiectului de activitate şi specificităţii acesteia.
Art.10 În vederea întocmirii formalităţilor de constituire a asociaţiei şi de înregistrare,
precum si pentru prezentarea la organele competente în vederea dobândirii personalităţii
juridice şi întocmirii tuturor formalităţilor necesare în acest scop, se desemnează prin votul
Adunării constitutive:
Domnul GEORGE MANCIU
Art.11 Statutul asociaţiei aprobat în Adunarea constitutivă face parte integrantă din
prezentul Act de constituire.

Art.12 Prezentul Act constitutiv a fost convenit de membrii fondatori ai Asociaţiei, semnat
de toţi membrii aleşi ai Consiliului Director şi atestat de avocat în 6 exemplare, toate cu
valoare juridică egala.
SILBERSTEIN IANFRED

___________________________

ŞTEFĂNESCU MARIANA BRÂNDUŞA ___________________________
BRÂNZAN CONSTANTIN

___________________________

GEORGESCU ELENA

___________________________

MATEŞOI MANUELA-VIRGINIA

___________________________

ŞCHIOPU GIOVANI-HORAŢIU

___________________________

BOGOI DAN SERGIU

___________________________

BERCEA LUCIAN

___________________________

BATÂR ROXANA-EUGENIA

___________________________
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TÎRNOVEANU STAN

___________________________

STĂNICĂ BOGDAN

___________________________
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