ASOCIAŢIA EUROPEANĂ PENTRU DREPT
BANCAR ŞI FINANCIAR (AEDBF) - ROMÂNIA

STATUT
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Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 ASOCIAŢIA EUROPEANĂ DE DREPT BANCAR ŞI FINANCIAR –
ROMÂNIA, alcătuită din specialişti – teoreticieni şi practicieni – în domeniul dreptului
bancar şi financiar român şi comunitar îşi propune stabilirea unui parteneriat cu
autorităţile şi instituţiile publice cu activitate în domeniu, cu instituţiile de credit şi
financiare, cu alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial din România cu
preocupări în materie.
Art. 2 AEDBF – ROMÂNIA constituie comitetul român al AEDBF, fondată în anul 1988
la Paris.
Art. 3 Şi-au manifestat liber voinţa de asociere în sensul constituirii „ASOCIAŢIEI
EUROPENE PENTRU DREPT BANCAR ŞI FINANCIAR - ROMÂNIA”, denumită în
continuare „Asociaţia”, şi au convenit obiectul acesteia, astfel cum este prezentat în
prezentul Statut, în calitate de membrii fondatori, persoanele prevăzute în Anexa, parte
componentă a prezentului Statut.

Capitolul II DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA
Art. 4 Denumirea Asociaţiei convenită prin Actul constitutiv este „ASOCIAŢIA
EUROPEANĂ PENTRU DREPT BANCAR ŞI FINANCIAR - ROMÂNIA”.
Art. 5 Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, independentă, fără scop
patrimonial.
Art. 6 Sediul Asociaţiei este în Bucureşti, Aleea Negru Vodă, bl C3A, sc. 1, sector 3.
Art. 7 Asociaţia îşi poate înfiinţa filiale şi sucursale în ţară, potrivit legii şi Statutului.
Art. 8 Asociaţia se constituie pe o durată nelimitată, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.

Capitolul III SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art. 9 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.
Art. 10 Obiectivele Asociaţiei sunt:
(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.
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(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.

Capitolul IV MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art. 11 Membrii Asociaţiei pot fi:
-

membrii fondatori;

-

membrii;

-

membrii de onoare.

Art. 12 Membrii fondatori sunt persoanele care au convenit Actul constitutiv şi Statutul
Asociaţiei şi au contribuit la formarea patrimoniului iniţial.
Art. 13 Pentru a dobândi calitatea de membru al Asociaţiei candidaţii trebuie să fie
absolvenţi ai învăţământului superior care au susţinut si promovat examenul de licenţă, să
fie cadre universitare, magistraţi, avocaţi, consilieri juridici, economişti, funcţionari
publici sau alţi specialişti care activează în domeniul bancar sau financiar având o
reputaţie neştirbită. În vederea dobândirii calităţii de membru al Asociaţiei aceştia trebuie
să depună o adeziune, să accepte Statutul şi să plătească cotizaţia. Cererea urmează sa fie
aprobata de Consiliul Director.
Art. 14 Membrii de onoare sunt personalităţi de renume din ţară şi străinătate cu activitate
de notorietate în domeniul de preocupare al Asociaţiei, propuşi de Comitetul Director şi
care acceptă afilierea la Asociaţie.
Art. 15 Drepturile membrilor:
Membrii Asociaţiei au:
-

dreptul de a participa la şedinţele Adunării Generale;

-

dreptul de a face propuneri cu privire la activitatea Asociaţiei;

-

dreptul de a vota cu privire la toate problemele ce se supun aprobării Adunării
generale;

-

dreptul de a participa la toate activităţile interne sau internaţionale inclusiv la
reuniuni, simpozioane, conferinţe, congrese şi orice alte evenimente similare;

-

dreptul să beneficieze de înlesnirile şi facilităţile pe care Asociaţia, în
exercitarea activităţii sale, le poate acorda membrilor săi;

-

dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere şi de gestiune ale
Asociaţiei;

-

alte drepturi conferite de lege şi prezentul Statut.

Art. 16 Obligaţiile membrilor:
Membrii Asociaţiei sunt obligaţi:
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-

să respecte prevederile Statutului şi să aplice hotărârile organelor de
conducere ale Asociaţiei;

-

sa plătească cotizaţia stabilită de organele de conducere ale Asociaţiei;

-

sa aibă o conduita onorabila;

-

să sprijine Asociaţia în atingerea scopului şi obiectivelor stabilite.

Art. 17 Calitatea de membru se poate pierde prin:
-

retragerea voluntară;

-

lichidarea Asociaţiei;

-

excludere;

-

deces:

Art. 18 Un membru al Asociaţiei poate fi exclus la propunerea motivată a Consiliului
Director, cu aprobarea Adunării generale dacă:
-

are o conduită contrara Statutului şi scopului Asociaţiei;

-

încalcă obligaţiile ce-i revin prin Statut;

-

nu îşi plăteşte cotizaţia pe o durată mai mare de un an;

-

este condamnat definitiv, printr-o hotărâre judecătorească, cu pedeapsă
privativă de libertate.

Capitolul V PATRIMONIUL
Art. 19 Patrimoniul Asociaţiei este format în principal din contribuţiile membrilor săi.
Patrimoniul iniţial este de 1600 lei şi se constituie din contribuţiile membrilor fondatori.
Cuantumul taxei de înscriere şi cuantumul cotizaţiei lunare sunt stabilite anual de
Adunarea generală la propunerea Consiliului Director
Art. 20 Patrimoniul Asociaţiei va putea cuprinde bunuri imobile şi mobile dobândite în
orice mod prevăzut de lege.
Art. 21 Resursele financiare ale Asociaţiei se constituie din:
-

patrimoniul iniţial reprezentând contribuţiile vărsate de membrii fondatori;

-

valorificarea bunurilor proprii în condiţiile legii şi Statutului;

-

cotizaţia anuală a membrilor Asociaţiei;

-

dobânzi bancare şi dividende din plasamentele efectuate din sumele
disponibile, în condiţii legii;

-

venituri din dividende obţinute de la societăţi comerciale la care Asociaţia are
participaţii sau venituri realizate potrivit legii din activităţi economice directe,
cu caracter accesoriu, desfăşurate în strânsă legătură cu scopul principal al
Asociaţiei;

4

-

încasările provenite din organizarea de evenimente, seminarii, reuniuni,
conferinţe;

-

venituri din publicaţiile Asociaţiei;

-

alocările de fonduri, sponsorizări, finanţări în condiţiile legii, legate sau
donaţii ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine;

-

alte venituri sau sume obţinute în condiţiile legii.

Capitolul VI CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL
GESTIUNII ASOCIAŢIEI
Art. 22 Organele de conducere, administrare şi control de gestiune ale Asociaţiei:
-

Adunarea generală a membrilor Asociaţiei;

-

Consiliul Director;

-

Comisia de Cenzori.

Art. 23 Adunarea generală este organul suprem de conducere şi decizie, fiind compusă
din toţi membrii Asociaţiei. Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are
drept de control permanent asupra Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori.
Art. 24 Adunarea generală are în principal următoarele atribuţii:
-

alege şi revocă membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori;

-

stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;

-

aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, raportul de gestiune
şi raportul cenzorilor;

-

aprobă descărcarea de gestiune a personalului cu atribuţii de administrare;

-

analizează si aproba raportul de activitate al Consiliului Director pe anul
precedent, prezentat de preşedintele acestuia;

-

aprobă programul de activitate al Asociaţiei pentru exerciţiul financiar
următor;

-

are drept de control asupra Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori;

-

are orice alte atribuţii prevăzute de lege sau Statut;

-

stabileşte cuantumul cotizaţiei, precum şi orice alte prestaţii ale membrilor;

-

alege şi revocă membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori;

-

retrage calitatea de membru al Asociaţiei, pe baza propunerii motivate a
Consiliului Director;

-

aprobă propunerile Consiliului Director de înfiinţare în condiţiile legii a unor
entităţi economice dependente de Asociaţie, precum şi condiţiile de organizare
şi funcţionare a acestora;
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-

aprobă propunerile Consiliului Director de înfiinţare de sucursale sau filiale şi
decide cu privire la conducerea acestora;

-

hotărăşte modificarea Actului constitutiv şi/sau Statutului;

-

hotărăşte dizolvarea şi trecerea la procedurile de lichidare a Asociaţiei,
precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

-

hotărăşte asupra oricăror alte aspecte pe care legea sau prezentul Statut le
stabileşte ca fiind de competenţa Adunării generale;

Art. 25 Adunarea generală este statutară şi adoptă hotărâri valabile:
-

în prezenţa a jumătate plus unu din numărul total al membrilor activi, cu
majoritatea simplă a acestora;

-

membrii Asociaţiei care din motive obiective nu pot participa la Adunarea
generală pot fi reprezentaţi pe baza mandatului scris acordat altor membri;

-

absenţa membrilor onorifici nu afectează cvorumul Adunării generale.

Un membru al Asociaţiei poate reprezenta până la 10 membri. Dreptul de vot al
membrilor care nu şi-au achitat cotizaţia este suspendat până la îndeplinirea obligaţiei
menţionate. Absenţa membrilor care nu şi-au achitat la zi cotizaţia nu influenţează
cvorumul Adunării generale. Art. 26 Convocatorul va cuprinde ordinea de zi, data, ora şi
locul desfăşurării acesteia. Şedinţa Adunării generale se convoacă prin orice mijloc de
comunicare, cu 30 zile înainte.
Art. 27 Hotărârile luate în Adunarea generală în limitele legii, ale Actului constitutiv şi
Statutului sunt obligatorii inclusiv pentru membrii Asociaţiei, care nu au luat parte la
Adunarea generală sau au votat împotrivă.
Art. 28 Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului constitutiv sau Statutului pot
fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de la data la care a avut loc şedinţa sau de când
au luat cunoştinţa de hotărâre, de către oricare dintre membrii Asociaţiei care nu au luat
parte la Adunarea generală sau care au votat împotriva sa şi au cerut să se consemneze
aceasta în procesul-verbal de şedinţă.
Art. 29 Organul de administrare al Asociaţiei este Consiliul Director. Consiliul Director
urmăreşte realizarea obiectivelor, gestionează folosirea fondurilor şi realizează
conducerea nemijlocită a Asociaţiei şi este responsabil cu implementarea şi executarea
tuturor deciziilor luate de Adunarea generală a Asociaţiei. Consiliul Director conduce
Asociaţia între şedinţele Adunărilor generale.
Art. 30 Consiliul Director este alcătuit din 11 membri aleşi de Adunarea generală pentru o
perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.
Art. 31 Componenta primului Consiliu Director este următoarea:
1. SILBERSTEIN IANFRED - cetăţean român
2. ŞTEFĂNESCU MARIANA BRÂNDUŞA - cetăţean român
3. BRÂNZAN CONSTANTIN - cetăţean român
4. GEORGESCU ELENA - cetăţean român
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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
Art. 32 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.
Art. 33 Consiliul Director se întruneşte cel puţin trimestrial şi ori de câte ori este nevoie,
la convocarea Preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor şi adoptă decizii
valabile în prezenţa a 2/3 din totalul membrilor, cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
Art. 34 Consiliul Director are următoarele atribuţii:
-

aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale;

-

prezintă Adunării generale raportul de activitate pe anul încheiat, raportul
privind execuţia financiară, bilanţul contabil, întocmeşte proiectul bugetului
de venituri şi cheltuieli şi proiectul programului de activitate pe anul următor;

-

aprobă primirea de noi membri;

-

înaintează propuneri Adunării generale cu privire la înfiinţarea de filiale sau
sucursale;

-

stabileşte necesarul de funcţii de execuţie, iar pentru acele funcţii care sunt
retribuite stabileşte nivelul de salarizare;

-

hotărăşte cu privire la schimbarea sediului Asociaţiei şi propune modificarea
în acest sens a Actului constitutiv şi Statutului;

-

urmăreşte realizarea programului de activitate;

-

coordonează punerea în aplicare a deciziilor şi programelor stabilite de
Adunarea generală a Asociaţiei în vederea realizării obiectivelor acesteia;

-

propune primirea de membrii de onoare;

-

decide cu privire la încheierea de parteneriate cu entităţi din ţară sau
străinătate având activitate în domeniu;

-

aprobă organizarea de manifestări încadrate în demersul de preocupare al
Asociaţiei şi participarea la astfel de manifestări din ţară şi din străinătate.

Art. 35 Asociaţia este reprezentată în relaţiile cu terţii şi angajată patrimonial de
Preşedinte. Preşedintele poate transmite dreptul de reprezentare si poate delega o parte
din atribuţiile sale altor membrii ai Consiliului Director.
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În caz de indisponibilitate, Preşedintele este înlocuit în îndeplinirea activităţilor curente
de către Secretarul General.
Art. 36 În cadrul Asociaţiei se constituie un Comitet ştiinţific ai cărui membri sunt
desemnaţi de Comitetul Director care propune şi temele de cercetare pentru membri, şi
urmăreşte asigurarea calităţii ştiinţifice a lucrărilor Asociaţiei şi supraveghează redactarea
şi editarea lucrărilor Asociaţiei.
Comitetul
poate fi convocat de Preşedintele Asociaţiei sau de oricare dintre
Vicepreşedinţi şi îşi desfăşoară activitatea sub controlul permanent al unuia dintre
membrii Consiliului Director desemnat în acest sens.
Art. 37 Controlul gestiunii Asociaţiei este realizat de Comisia de cenzori alcătuită dintrun număr impar de membri, din care cel puţin unul trebuie sa fie contabil autorizat sau
expert contabil. Cenzorii vor fi aleşi de Adunarea generală pentru un mandat cu o durata
egala cu cea a Consiliului Director, putând fi realeşi.
Art. 38 Prima Comisie de cenzori este formată din următorii membrii:
1. AVRAM RUXANDRA - cetăţean român
2. BIRĂU GHEORGHE - cetăţean român
3. MIHAILOVICI GABRIELA - cetăţean român
Art. 39 Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:
-

verifică modul in care este gestionat patrimoniul Asociaţiei;

-

întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale;

-

prezintă anual raportul referitor la bilanţul contabil şi la gestiunea Consiliului
Director;

-

propune Consiliului Director convocarea Adunării generale dacă există motive
întemeiate şi, în caz de refuz, convoacă această Adunare generală;

-

sesizează Consiliul Director şi Adunarea generală aspecte importante
constatate cu prilejul controalelor efectuate inopinat.

Capitolul VII FILIALE ŞI SUCURSALE
Art. 40 Asociaţia îşi poate constitui filiale şi sucursale în ţară, pentru atingerea scopului şi
obiectului său de activitate, în condiţiile legii.

Capitolul VIII DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 41 Asociaţia se poate dizolva, trecându-se la procedura de lichidare în următoarele
situaţii:
-

de plin drept in condiţiile legii;

-

ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă, în condiţiile legii;
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-

pe baza hotărârii Adunării generale, în condiţiile legii.

Art. 42 Dizolvarea Asociaţiei nu atrage răspunderea patrimonială a organelor sale care au
acţionat legal în numele Asociaţiei, cu excepţia cazului când însăşi fapta ilicită a acestor
organe constituie cauza dizolvării.
Art. 43 Lichidarea Asociaţiei se va realiza potrivit dispoziţiilor legii.
Art. 44 La dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, toate bunurile care rămân după plata
datoriilor şi obligaţiilor şi după consemnarea sumei pentru plata garanţiilor, se vor
distribui de către Consiliul Director, pe baza hotărârii Adunării generale, doar unei sau
altor organizaţii cu scop identic sau asemănător, precum Asociaţia Consilierilor Juridici
din Sistemul Financiar Bancar dacă aceasta va exista la acel moment, cu respectarea
dispoziţiilor legale pertinente.

Capitolul IX RESPONSABILITATE
Art. 45 Asociaţia răspunde faţă de terţi cu patrimoniul său pentru orice angajamente
asumate de aceasta.
Art. 46 Orice litigii dintre membrii Asociaţiei în legătură cu prezentul Statut sau cu Actul
constitutiv al Asociaţiei vor fi soluţionate de instanţele competente din Bucureşti.
Prezentul Statut a fost adoptat de membrii fondatori ai Asociaţiei, semnat de toţi membrii
Consiliului Director şi atestat de avocat în 6 exemplare, toate cu valoare juridică egală.
SILBERSTEIN IANFRED

___________________________

ŞTEFĂNESCU MARIANA BRÂNDUŞA ___________________________
BRÂNZAN CONSTANTIN

___________________________

GEORGESCU ELENA

___________________________

MATEŞOI MANUELA-VIRGINIA

___________________________

ŞCHIOPU GIOVANI-HORAŢIU

___________________________

BOGOI DAN SERGIU

___________________________

BERCEA LUCIAN

___________________________
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BATÂR ROXANA-EUGENIA

___________________________

TÎRNOVEANU STAN

___________________________

STĂNICĂ BOGDAN

___________________________
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