STATUTUL
ASOCIAȚIEI STUDENȚILOR LA DREPT
A UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Personalitate juridicã
(1) Prezentul Statut reglementează organizarea și funcționarea Asociaţiei Studenţilor la
Drept a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
(2) Asociaţia Studenților la Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
este o asociaţie studenţească, la nivel local, independentã, apoliticã, cu caracter non-profit, având
statut de persoanã juridicã de drept privat, fãrã scop patrimonial.

Art. 2 Denumirea asociaţiei
Denumirea asociaţiei este Asociația Studenților la Drept a Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, denumită în continuare ASD UAIC Iaşi.
Art. 3 Sediu
Sediul asociaţiei ASD UAIC este în Iaşi, Iași, str. Carpați, nr. 8, Bl. 910, Parter, camera
C.
Art. 4 Durata de funcţionare
Durata de funcţionare a ASD UAIC Iaşi este pe termen nelimitat.

CAPITOLUL II – PRINCIPII
Art. 5 Principiul democrației
ASD UAIC militează pentru apărarea democrației, pentru asigurarea dreptului studenţilor
de a participa în guvernanța comunității academice şi a societăţii ca parte integrantă a acesteia, a
dreptului de exprimare şi susţinere a principiilor şi a opiniilor proprii, prin mijloace democratice.
ASD UAIC susţine implicarea studenţilor ca parteneri egali în procesul decizional, la nivel local,
naţional şi internaţional.

Art. 6 Principiul legitimităţii si reprezentativităţii
ASD UAIC Iaşi susține reprezentarea legitimă a studenţilor, bazată pe cunoașterea și
evaluarea constantă a nevoilor reale ale studenţilor Facultății de Drept, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași.
Art. 7 Principiul deschiderii
ASD UAIC promovează un acces cât mai larg al studenților la activitățile asociației, fără
deosebire în ceea ce privește condițiile economice și sociale, rasă, orientare sexuală, gen,
credințe religioase, dizabilități sau orice fel de particularitate individuală care poate limita
accesul.
Art. 8. Principiul transparenţei
ASD UAIC se bazează pe transparență atât în decizii cât și în întreaga activitate
desfășurată.
Art. 9 Principiul non-partizanatului și al independenței
ASD UAIC Iaşi nu se asociază cu nicio ideologie sau politică de partid, păstrând o
atitudine civică responsabilă şi susţinând dreptul membrilor săi la opţiuni ideologice proprii.
ASD UAIC își păstrează independența față de orice influență în reprezentare și în procesul
democratic decizional din partea structurilor cu care interacționează.
ART. 10 Principiul meritocrației
ASD UAIC consideră că selecția în orice activitate trebuie să aibă drept criterii
ordonatoare aptitudinile reale, pregătirea profesională, conduita morală, motivația și efortul.

Art. 11 Principiul continuităţii
ASD UAIC susţine principiul continuităţii ca un garant al sprijinului reciproc între
membrii actuali şi foştii membri, în susţinerea efortului comun de promovare continuă a
principiilor şi activităţilor ASD UAIC, în cadrul mediului academic .

CAPITOLUL III – SCOP ŞI OBIECTIVE
Art. 12 Scop
ASD UAIC îşi propune sã reprezinte şi să apere drepturile şi interesele studenților
Facultății de Drept din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și să susțină și să
dezvolte această comunitate studenţească.
Art. 13 Obiective
(1) Promovarea transparenței în mediul universitar;
(2) Identificarea problemelor social-studenţeşti şi implicarea în soluţionarea lor;
(3) Contribuirea la formarea personală şi profesională a studenţilor reprezentați și
promovarea de politici de recunoaştere a importanţei rolului şi locului studenţilor de la
Facultatea de Drept în cadrul societăţii;
(4) Oferirea posibilității ca studenţii Facultăţii de Drept şi tinerii jurişti să se familiarizeze cu
sistemul național juridic, dar şi cu alte sisteme juridice, într-un spirit de dialog critic şi
cooperare ştiinţifică;
(5) Stimularea gândirii deschise, globale şi aptitudinilor profesionale ale studenţilor la drept
şi a tinerilor jurişti;
(6) Relaţii de colaborare cu alte organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinatate;
(7) Participarea activă în cadrul structurilor naţionale cu caracter federativ și internaționale
din care organizația face parte;
(8) Încurajarea studenţilor în drept şi a tinerilor jurişti să acţioneze pentru binele societăţii.

CAPITOLUL IV – MEMBRII ASD UAIC
Art. 14 Membrii
(1) Membru al ASD UAIC Iaşi poate fi orice student la Drept al Universității „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași, în condiţiile Statutului şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al ASD UAIC Iaşi.

(2) În situaţii excepţionale poate deveni membru ASD UAIC Iaşi orice altă persoană care
dovedeşte preocupare şi ataşament faţã de asociație și scopul acesteia.
(3)
a.
b.
c.
d.
e.

Categoriile de membri sunt:
membru asociat;
membru activ;
membru activ cu drept de vot;
alumni;
membru de onoare;

SECŢIUNEA I - Membrii asociaţi
Art. 15 Dobândirea calitãţii de membru asociat
(1) Membrii asociaţi sunt studenții care și-au exprimat intenția de a se alătura comunității
ASD UAIC.
(2) Trecerea de la calitatea de membru asociat la cea de membru activ se face conform ROF,
pe baza activităţii depuse în ASD UAIC Iaşi şi a calităţilor personale.
Art. 16 Drepturile membrilor asociaţi
Membrii ASOCIAȚI au urmãtoarele drepturi:
a. De a participa la întrunirile ASD UAIC Iaşi;
b. De a lua cuvântul în cadrul întrunirilor ASD UAIC ;
c. De a avea acces la informaţii care privesc ASD UAIC şi activităţile acesteia;
d. De a participa la proiectele ASD UAIC în limita locurilor disponibile ;
e. De a primi legitimaţii ;
f. De a participa la şedinţele Adunării Generale ;
g. De a se retrage din asociaţie;
Art. 17 Obligaţiile membrilor asociaţi
Membrii ASOCIAŢI au urmãtoarele obligaţii:
a. De a respecta Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale ASD UAIC
b. De a respecta actele Adunării Generale şi ale Consiliului Director ASD UAIC;
c. De a nu desfăşura nici o activitate în numele ASD fără acordul Consiliului Director;
d. De a avea o conduită corespunzătoare, în conformitate cu strategia adoptată de către
Adunarea Generală sau Consiliul Director;
e. De a achita cotizaţia lunară;
f. De a răspunde solicitărilor Consiliului Director în termenul stabilit de către acesta;

Art. 18 Încetarea calitãţii de membru asociat
Calitatea de membru asociat al ASD UAIC poate înceta prin :
a. Demisie prezentată în scris Consiliului Director;
b. Excludere, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al ASD UAIC;
c. Pierderea calității de student în drept pentru mai mult de trei luni;
SECŢIUNEA II - Membrii activi
Art. 19 Dobândirea calitãţii de membru activ
(1) Membrii activi sunt studenții care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui departament.
(2) Trecerea de la calitatea de membru activ la cea de membru activ cu drept de vot se face
conform ROF, pe baza activităţii depuse în ASD UAIC Iaşi şi a calităţilor personale.
Art. 20 Drepturile membrilor activi
Membrii ACTIVI au urmãtoarele drepturi:
a. De a participa la întrunirile ASD UAIC ;
b. De a lua cuvântul în cadrul întrunirilor ASD UAIC ;
c. De a avea acces la informaţii ce privesc ASD UAIC ;
d. De a participa la întruniri sau proiecte ASD UAIC în limita locurilor disponibile ;
e. De a face parte dintr-un departament;
f. De a face parte din Comitetul de Organizare al unui proiect ;
g. De a primi legitimaţii ;
h. De a se retrage din asociaţie;
i. De a solicita dreptul de vot;
Art. 21 Obligaţiile membrilor activi
Membrii ACTIVI au urmãtoarele obligaţii:
a. De a respecta Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale ASD
UAIC;
b. De a respecta actele Adunării Generale şi ale Consiliului Director ASD UAIC;
c. De a nu desfăşura nici o activitate în numele ASD fără acordul Consiliului
Director;
d. De a avea o conduită corespunzătoare, în conformitate cu strategia adoptată de
către Adunarea Generală sau Consiliul Director;
e. De a achita cotizaţia lunară;

f. De a răspunde solicitărilor Consiliului Director, conform ROF;
g. De a participa la întrunirile departamentale;
Art. 22 Încetarea calitãţii de membru activ
Calitatea de membru activ al ASD UAIC poate înceta prin :
a. Retrogradare, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
b. Demisie prezentată în scris Consiliului Director;
c. Excludere, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al ASD UAIC;
SECŢIUNEA III - Membrii activi cu drept de vot
Art. 23 Dobândirea calitãţii de membru activ cu drept de vot
Membrii activi cu drept de vot sunt studenții care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui
departament si au obţinut dreptul de vot conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
Art. 24 Drepturile membrilor activi cu drept de vot

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Membrii ACTIVI CU DREPT DE VOT au urmãtoarele drepturi:
De a participa la întrunirile ASD UAIC ;
De a lua cuvântul în cadrul întrunirilor ASD UAIC ;
De a avea acces la informaţii care privesc ASD UAIC ;
De a participa la întruniri sau proiecte ASD UAIC în limita locurilor disponibile ;
De a face parte dintr-un departament;
De a face parte din Comitetul de Organizare al unui proiect ;
De a primi legitimaţii ;
De a se retrage din asociaţie;
De a-şi exprima votul în cadrul întrunirilor ASD UAIC ;
De a candida pentru o funcţie in Consiliul Director;

Art. 25 Obligaţiile membrilor activi cu drept de vot
Membrii ACTIVI CU DREPT DE VOT au urmãtoarele obligaţii:
a. De a respecta Statutul si Regulamentul de Organizare și Funcționare ale ASD UAIC Iași;
b. De a respecta actele Adunării Generale şi ale Consiliului Director ASD UAIC Iași;
c. De a nu desfăşura nici o activitate în numele ASD fără acordul CD;
d. De a avea o conduită corespunzătoare, în conformitate cu strategia adoptată de către
Adunarea Generală sau CD;
e. De a achita cotizaţia lunară;

f. De a răspunde solicitărilor Consiliului Director, conform ROF;
g. De a participa la întrunirile departamentale;
h. De a participa in cadrul Adunarii Generale si de a-şi exercita dreptul de vot;
Art. 26 Încetarea calitãţii de membru activ cu drept de vot
Calitatea de membru activ cu drept de vot al ASD UAIC Iași poate înceta prin :
a. Retrogadare, conform ROF;
b. Demisie prezentată în scris Consiliului Director;
c. Excludere, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al ASD UAIC Iași;
SECȚIUNEA IV: ALUMNI ASD UAIC IASI
Art. 27 (1) ALUMNI ASD UAIC sunt foştii membrii ASD UAIC Iași, absolvenţi, care
dovedesc în continuare preocupare faţã de activitãţile asociaţiei şi care contribuie material ori în
alte modalitãţi la susţinerea activitãţii organizaţiei.
(2) Calitatea de ALUMNI ASD UAIC Iași se dobândeşte în urma unei decizii a
Consiliului Director.
Art. 28 ALUMNI ASD UAIC Iași au următoarele drepturi:
a. De a participa la întrunirile ASD UAIC în limita regulamentelor de organizare a acestor
evenimente ;
b. De a lua cuvântul în cadrul întrunirilor ASD UAIC Iași la care participă ;
c. De a exercita un vot consultativ cu privire la activitatea ASD UAIC Iași ;
SECŢIUNEA V: MEMBRII DE ONOARE
Art. 29 Membrii de ONOARE sunt persoanele care au avut un aport considerabil în dezvoltarea
ASD UAIC.
Art. 30 (1) Membrii de ONOARE au urmãtoarele drepturi:
a. De a participa la întrunirile ASD UAIC locale în limita regulamentelor de organizare a
acestor evenimente ;
b. De a lua cuvântul în cadrul întrunirilor ASD UAIC la care participă ;
c. De a exercita un vot consultativ cu privire la activitatea ASD UAIC ;
(2)ALUMNI şi membrii de ONOARE au următoarele obligaţii:
-să nu prejudicieze în vreun fel ASD UAIC.

CAPITOLUL V – ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASD UAIC
Art. 31 Organe de conducere și consultative :
1. Adunarea Generală;
2. Consiliul Director;
3. Comisia de Cenzori;
4. Consiliul consultativ al membrilor fondatori.
Art. 32 Adunarea Generală
(1) Adunarea Generală reprezintã organul decizional al ASD UAIC. Aceasta este compusă din
toţi membrii asociației activi cu drept de vot.
(2) Adunarea Generală se întruneşte în mod ordinar de 2 ori pe an la convocarea Consiliului
Director, respectiv în mod extraordinar la convocarea Consiliului Director, a cel puţin unei
treimi din numãrul membrilor activi cu drept vot, sau a jumătate din numărul membrilor
Consiliului consultativ al membrilor fondatori, în condiţiile Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare şi are urmãtoarele competenţe:
(a)
De a alege și revoca membrii Consiliului Director şi a Comisiei de
Cenzori;
(b)
De a superviza activitatea şi gestiunea organelor de direcţie, administraţie
şi control;
(c)
De a adopta bugetul ASD UAIC;
(d)
De a aproba planul de acţiune al Consiliului Director;
(e)
De a oferi descărcare de gestiune membrilor Consiliului Director;
(f)
De a adopta şi modifica Statutul, cu majoritate calificată;
(g)
De a adopta şi modifica Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, cu
majoritate absolută.
(h)
De a aproba raportul anual al Comisiei de Cenzori;
(i)
De a ratifica afilierea ASD UAIC la organismele şi forurile naţionale şi
internaţionale studenţeşti şi de tineret.
(3) Adunarea Generală se considerã întrunită dacã sunt prezenţi cel puţin jumãtate plus unu din
membrii activi cu drept de vot ai ASD UAIC Iaşi.
Art. 33 Actele Adunării Generale
(1) Adunarea Generală adoptă hotărâri.
(2) Adoptarea hotărârilor în cadrul Adunării Generale se face cu majoritatea cerută prin
Statut sau ROF; în caz de egalitate a voturilor exprimate, Preşedintele ASD UAIC
hotărăşte definitiv.
(3) Hotărârile intră în vigoare a doua zi după încheierea şedinţei de Adunare Generală.

(4) Adăugarea, modificarea sau eliminarea dispoziţiilor Regulamentului de Ordine Interioară,
precum şi a Statutului ASD UAIC se adoptă cu o majoritate de două treimi din numărul
total al membrilor activi cu drept de vot ai ASD UAIC.
Art. 34 Consiliul Director
(1) Consiliul Director este organul de conducere al ASD UAIC şi este compus din
Preşedinte, Vicepreședinte, Secretar și Directori.
(2) Preşedintele conduce şi coordonează Consiliul Director. Preşedintele reprezintă asociaţia
în raport cu terții, încheind acte în numele și pe seama asociației.
(3) Consiliul Director se întruneşte săptămânal în şedinţe ordinare. Consiliul Director se
întruneşte în mod extraordinar ori de câte ori este necesar la convocarea Preşedintelui sau
a cel puţin jumătate din numărul membrilor.
(4) Consiliul Director îşi desfăşoară activitatea, având următoarele atribuţii :
a. coordonează activitatea asociației;
b. adoptă poziții ale ASD UAIC în concordanță cu strategia asociației;
c. acordă statutul de membru activ cu drept de vot;
d. încurajează cooperarea între departamentele ASD UAIC şi între acestea şi alte ONG-uri;
e. asigură legătura cu conducerea Facultății de Drept, precum și cu alte instituții publice;
f. încurajează cooperarea asociației cu studenții reprezentanți în scopul bunei reprezentări a
studenților;
g. realizează aplicarea hotărârilor Adunării Generale;
h. poate modifica structura departamentală, adaptând-o cerințelor asociației pentru bunul
mers al acesteia;
i. elaborează bugetul şi planul anual de activitate;
j. hotărâşte realizarea unor proiecte, modalitatea în care acestea se desfășoară și alocă
resursele necesare derulării lor.
(4) Toţi membrii Consiliului Director sunt responsabili pentru activitatea lor în faţa Adunării
Generale.
(5) Membrii Consiliului Director prezintă rapoarte în faţa Adunării Generale de două ori pe
an, la finalul fiecărui semestru universitar.
(6) Membrii Consiliului Director sunt aleși în momentul declarării vacante a unei poziții din
cadrul Consiliului Director, de către Adunarea Generală în şedinţă ordinară.
(7) În cazul în care, din diverse motive, încetează calitatea de membru al Consiliului
Director a mai mult de 50% din numărul membrilor săi, Adunarea Generală va alege un
nou Consiliu Director în cel mult două saptămâni de la data intervenirii acestei situaţii.

Art. 35 Actele Consiliului Director
Consiliul Director emite decizii adoptate cu majoritatea simplă a membrilor. În caz de
paritate, Președintele ASD UAIC decide.
Art. 36 Consiliul consultativ al membrilor fondatori
Consiliul consultativ al membrilor fondatori este format din totalitatea persoanelor
înscrise în actul constitutiv al ASD UAIC. Acesta poate convoca Adunarea Generală ASD UAIC
printr-un număr de cel puțin jumătate din membrii săi.
Art. 37 Activitatea de control
Activitatea de control se realizează conform legislației în vigoare.
Art. 38 Surse de venit

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Finanţele asociaţiei pentru realizarea scopurilor sale legitime sunt alcătuite din:
donaţii
finanţări
sponsorizări
cotizaţii
moşteniri
dobânzi
activităţi economice proprii în măsura în care acestea sunt în concordanţă cu scopul
principal al asociaţiei.
CAPITOLUL VI – DISPOZIŢII FINALE

Art. 39 Modificãri la statut
Modificările la Statut necesită o majoritate calificată de două treimi din numărul total de
membri cu drept de vot.
Art. 40 Dizolvarea
Încetarea personalităţii juridice a filialei are loc prin decizia în unanimitate a Adunării
Generale sau în celelalte moduri prevăzute de legislaţia în vigoare. Încetarea personalităţii
juridice a asociaţiei trebuie declarată de către Consiliul Director.

Art. 41 Lichidarea
Lichidarea asociaţiei se realizează conform legislaţiei în vigoare.
Art. 42 Radierea
Radierea se realizează conform legislaţiei în vigoare.
Art. 43 Destinaţia bunurilor ASD UAIC
În caz de dizolvare şi lichidare destinaţia bunurilor va fi aceea stabilită de Adunarea
Generală, atunci când decide lichidarea sau dizolvarea.
Art. 44 Intrarea în vigoare
Prezentul Statut intră în vigoare după adoptarea sa de către Adunarea Generală ASD
UAIC, din momentul înregistrării sale la instanţa competentă.

