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STATUT
LIGA ABSOLVENȚILOR ȘI STUDENȚILOR DE LA ȘTIINȚE POLITICE
ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1 Denumire și funcționare
În conformitate cu Ordonanța Guvernului 26 din 30 ianuarie 2000 aprobată prin Legea nr.
246 din 18-07-2005, se înființează Liga Absolvenților și Studenților la Științe Politice și
Relații Internaționale.
Abrevierea folosită în continuare va fi LASSPRI.
Folosirea de către un membru a denumirii asociației, în orice documente individuale
emise și activități desfășurate, este supus aprobării prealabile a Consiliului Director, cu
respectarea prezentului statut și a legilor în vigoare.
Art. 2 Personalitatea juridică și asociați fondatori:
1. Asociația este o persoană juridică română de drept privat, cu scopul nepatrimonial,
independentă și neguvernamentală.
2. Asociați fondatori:
- Ologu Alina Ioana
- Barcan Elena
- Roșianu Raluca Mihaela
- Dima Raluca,
- Popa Maria Gabriela
Art. 3 Sediul Asociației
1. Asociația are sediul în localitatea Sibiu, strada Calea Dumbrăvii, nr. 35, în clădirea
Facultății de Drept Simion Bărnuțiu, din cadrul Universității Lucian Blaga.
2. Sediul LASSPRI va putea fi schimbat numai cu decizia Consiliului Director, cu
majoritatea simplă de voturi.
3. Asociația va putea înființa filiale în orice localități din țară în care există centre
universitare.
Art. 4 Forma de organizare
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1. LASSPRI este o organizație non-profit, înființată prin liber consimțământ și prin voința
expresă a membrilor fondatori.
2. Asociația își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale, cu dispozițiile
prezentului statut și a regulamentului de ordine interioară LASSPRI.
3. Sigla și ștampila LASSPRI vor fi stabilite de Consiliul Director.
Art. 5 Durata funcționării
Asociația se constituie și funcționează pe durată nedeterminată; își va începe activitatea la
data înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, conform încheierii de ședință a instanței
prin care s-a administrat cererea de înscriere.
Art. 6 Patrimoniul LASSPRI
1. Patrimoniul inițial al LASSPRIla data constituirii este reprezentat de capitalul subscris și
vărsat în întregime de membrii fondatori la data constituirii și este în valoare de
5.600.000 lei.
2. Acest patrimoniu este destinat exclusiv scopului și obiectivelor asociației și nu poate fi
transmis către alte societăți.
3. Patrimoniul social va putea fi marit prin fonduri flexibile și bănești atrase prin mijloacele
prevăzute de lege și consemnate în evidențele contabile și de gestiune.
4. Toate beneficiile rezultate din activitățile asociației sunt destinate scopului acesteia și nu
vor putea crea profit membrilor, cu excepția plății salariilor, a unor premii, deconturi
legate de desfășurarea curentă a activităților: plata deplasărilor, cazare, diurnă, stabilite
prin Regulamentul de Ordine Interioară LASSPRI.
5. Patrimoniul LASSPRI nu poate fi grevat de datoriile unui membru. Un creditor al unui
membru nu poate formula pretenții pentru rambursarea datoriei asupra sumelor sau
donațiilor în natură făcute de acesta asociației.
6. Donațiile sau alte contribuții materiale în bani sau în natură, menite îndeplinirii scopului
asociației nu pot fi retrase, iar în situația dizolvării și lichidării vor urma căile specificate
în Art. 26.
7. În situația în care patrimoniul asociației va crește prin intermediul unor donații efectuate
de diverse persoane, acestea au dreptul de a solicita folosirea donațiilor respective în
scopuri concrete, dorite de ei, dar numai în cadrul programelor de activități existente sau
care ar putea fi demarate, astfel încât să nu contravină scopului și obiectului de activitate
al asociației.
8. Patrimoniul asociației nu poate fi redus sub valoarea celui inițial depus de fondatori la
data constituirii.
Art. 7 Declarația de misiune, scop și obiective
Misiunea LASSPRI
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Realizarea unui cadru legal în care studenții, în mod democratic, să poată lua o atitudine
asupra diferitelor aspecte din viața studențească și socială din România. Studenții să aibă un
cuvânt de spus și să fie auziți.
Scopul LASSPRI
1. Asigurarea respectării drepturilor și intereselor studenților de la specializările Științe
Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate din cadrul universităților /
facultăților române acreditate din care fac parte membrii asociației.
2. Realizarea unei bune comunicări între absolvenți, studenți, cadre universitare, decanat și
rectorat.
Obiectivele LASSPRI
1. Promovarea acțiunilor cultural-civice și sociale pentru absolvenții și studenții de la
specializările Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate din cadrul
universităților / facultăților române acreditate din care fac parte membrii asociației.
2. Medierea problemelor cu conducerea facultăților și universităților din care fac parte
membrii.
3. Realizarea unor relații constructive și de durată între studenți, absolvenți, facultăți și
universitățile din care fac parte membrii.
Art. 8 Activitățile LASSPRI
În vederea atingerii misiunii, scopul și obiectivelor sale, asociația își propune:
1. Să stimuleze, promoveze și să cultiveze raporturi instituţionale și personale cu
absolvenţii si studenţii de la specializările Ştiinţe Politice si Relaţii Internaţionale din
cadrul facultăţilor/universiăţilor române acreditate din care fac parte membrii.
2. Să participe la programe locale, naționale și internaționale pentru studenți și absolvenți.
3. Să inițieze proiecte de promovare a valorilor universitare, culturale și civile.
4. Să organizeze conferințe, colocvii, seminarii, dezbaterii cu caracter intern și internațional
cu tematici ce se circumscriu scopului și obiectivelor asociației și sunt conforme cu
normele legale în vigoare.
5. Să promoveze activități care pot duce la afilierea asociației la organisme locale, naționale
și internaționale de profil.
6. Să fie un partener de dialog pentru instituțiile abiliate în vederea reprezentării eficiente a
studenților.
7. Să încurajeze dezvoltarea de proiecte.
8. Să organizeze concerte, petreceri, excursii și alte activități sociale pentru absolvenții și
studenții de la specializările Științe Politice și Relații Internaționale în cadrul facultăților
/universităților romane acreditate din care fac parte membrii.
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9. Să desfașoare alte acțiuni conforme cu statutul asociației, regulamentul de ordine
interioară LASSPRI și cu dispozițiile legale în vigoare.
Art.9 Schimbarea scopului asociației
1. Se face numai la propunerea cel puțin a majorității membrilor fondatori rămași în viață,
numai cu aprobarea Adunării Generale, fiind necesar un cvorum de minim 2/3 din
membrii cu drept de vot.
2. În toate situațiile, schimbarea scopului asociației se poate face numai dacă acesta a fost
realizat sau nu mai poate fi îndeplinit.
Art.10 Schimbarea statutului asociației
1. Orice membru fondator poate propune schimbarea statutului. Statutul poate fi schimbat
numai cu aprobarea Adunării Generale, cu o proporție de 4/5 din voturi.
2. Orice membru fondator ce a votat împotriva sau nu a fost prezent, poate contesta
schimbarea în termen de o săptămână de la data hotărârii Adunării Generale de schimbare
a statutului.
3. În cazul unei contestații, Președintele LASSPRI convoacă ședința specială, iar contestația
se rezolvă de catre Consiliul Director prin dezbatere. Decizia Consiliului Director trebuie
aprobată de Adunarea Generală în ședință extraordinară. Membrul ce a depus contestația
nu are dreptul de a depune o nouă contestație pentru această temă timp de 2 luni.
4. Schimbarea statutului se va efectua cu respectarea prevederilor legii si a conditiilor de
forma si de publicitate prevazute de legile in vigoare.
Capitolul II
MEMBRII ASOCIATIEI
În componența asociației intră urmatoarele categorii de membri:
Membri fondatori
1. Membrii fondatori ai prezenței asociații sunt cei menționați în actul de constituire.
2. Membrii fondatori pot deveni membri cu drept de vot în Consiliul Director dacă își
exprimă această dorință, în scris, în termen de maxim 2 luni de la constituirea unui nou
Consiliu Director.
3. Pot propune Adunării Generale o modificare a statutului.
4. Pot propune Adunării Generale dizolvarea asociației.
Membri onorifici
1. Donatorii sau cei care, într-o formă sau alta contribuie la creșterea patrimoniului, fără a
presta o activitate concretă de voluntariat în cadrul programelor asociației, pot primi, la
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2.

3.

4.
5.

cerere, cu aprobarea Consiliului Director ori a Președintelui în funcție, calitatea de
membri onorifici și vor fi astfel menționati în documentele asociației.
LASSPRI poate desemna membri de onoare dintre persoanele care sprijină sau au
sprijinit activitatea desfășurată de asociație, alegerea acestora fiind de competența
Consiliului Director.
Membrii de onoare pot deveni membri ai Consiliului Director dacă își exprimă această
dorință în scris. În cazul în care se înregistrează un numar mai mare de trei cereri,
Președintele va alege, prin consultare cu Consiliul Director, trei membri de onoare care
vor deveni membri ai Consiliului Director.
Membrii de onoare au drept de vot în Adunarea Generală.
Membrii onorifici nu sunt plătitori de cotizaie.

Membri aderenți
1. Poate dobândi calitatea de membru aderent orice student sau absolvent al unei filiere de
la specializările Științe Politice și Relații Internaționale din cadrul unei
facultăți/univerități române acreditate, pe baza unei cereri de adeziune aprobată de
Președintele asociației.
2. Membrii aderenți nu au drept de vot în Adunarea Generală.
3. Membrii aderenți nu au drept de a candida la funcții de conducere.
Membri activi
1. Poate dobândi calitatea de membru activ orice membru aderent care participă în mod
activ la acțiuni întreprinse de asociație. Membrii Consiliului Director trebuie să fie
membri activi.
2. Membrii activi au drept de vot în Adunarea Generală.
3. Membrii activi au dreptul de a candida la funcții de conducere.
Persoanele care aderă la asociație se obligă să respecte prevederile prezentului statut, a
regulamentului de ordine interioară LASSPRI și a oricarui act emis de conducerea asociației,
precum și modificările ulterioare aduse documentelor, mai sus menționate, aprobate de organele
de conducere ale asociației.
Marimea contribuției nu conferă drepturi speciale nici unuia dintre membri asociației.
Orice membru se poate înscrie î ntr-un departament,conform Regulamentului de Ordine
interioară LASSPRI.
Un membru LASSPRI se poate înscrie într-un singur departament.
Art.12 Drepturile membrilor
Drepturile de care beneficiază membrii asociației sunt urmatoarele:
1. Dreptul de a fi informați cu privire la activitatea asociației.
2. Dreptul de a fi incluși în programele desfășurate de LASSPRI;
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3. Dreptul la libera exprimare și susținere a opiniilor proprii în cadrul LASSPRI.
4. Dreptul de a fi menționați în documentele asociației pentru activitatea desfășurată;
5. Dreptul de a primi premii materiale și onorifice (stabilite de Președinte) pentru activitatea
desfășurată conform condițiilor stipulate în statut și în regulamentul de ordine interioară
LASSPRI.
6. Dreptul de a participa la dezbaterea problemelor aflate pe agenda de lucru a Adunării
Generale a asociației conform condițiilor stipulate în statut și în regulamentul de ordine
interioară LASSPRI.
7. Dreptul de a consulta bazele de date ale asociației sau alte documente puse la dispoziție
de LASSPRI.
8. Dreptul de a colabora la redactarea publicațiilor asociației.
9. Dreptul de a candida la funcțiile administrative, conform condițiilor stipulate în statut și
în regulamentul de ordine interioară LASSPRI.
10. Dreptul de a participa la lucrările comisiilor de profil, dacă acestea există, conform
condițiilor stipulate în statut și în regulamentul de ordine interioară LASSPRI.
11. Orice alte drepturi conferite prin prezentul statut și regulamentele interne ale asociației
LASSPRI.
12. Doar membrii fondatori, membrii activi și membrii onorifici au drept de vot în Adunarea
Generală. Fiecare membru deține un singur drept de vot.
Art.13 Obligatiile membrilor
Obligațiile ce decurg din calitatea de membru sunt:
- să respecte statutul LASSPRI, regulamentul de ordine interioară LASSPRI și orice alt
act emis de organele de conducere ale LASSPRI.
- să acționeze în cadrul și/sau în afara asociației, conform scopului și profilului moral al
acesteia.
- să nu prejudicieze în niciun fel asociația sau persoanele din cadrul asociației.
- să plătească cotizațiile stabilite de organele de conducere.
- să îndeplinească atribuțiile cu care a fost însărcinat.
Art.14 Încetarea calității de membru și excluderea din asociație
1. Calitatea de membru al asociatiei încetează în urmatoarele cazuri:
- retragerea membrului;
- excluderea membrului din asociație;
- nu își îndeplinește sarcinile;
- alte cazuri conforme cu statutul LASSPRI și cu regulamentul de ordine interioară;
2. Poate fi exclus din asociație, în condițiile legii și a prezentului statut, membrul care:
- comite fraude în dauna asociației;
- se servește de titulatura asociației în folosul său;
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- se servește de patrimoniul social al asociației în folosul său;
- deteriorează imaginea asociației;
- nu respectă statutul LASSPRI, regulamentele de ordine interioară LASSPRI sau alte
acte emise de conducerea asociației
- nu respectă disciplina de funcționare a asociației, destinația și utilizarea unor donații
conform acordurilor inițiate cu donatorii.
3. Hotărârea de excludere se ia de către Consiliul Director al asociației cu majoritate simplă
de voturi. Hotărârea este finală și irevocabilă în condițiile în care membrul în cauză a fost găsit
vinovat de actele menționate în prezentul statut la Art.14 alin.2.
Capitolul III
ORGANELE DE CONDUCERE,ADMINISTRARE SI CONTROL ALE ASOCIATIEI
Art.15 Organele de conducere administrare si control ale asociatiei sunt:
1. Adunarea Generală
2. Consiliul Director
3. Cenzorul
Art.16 Adunarea Generală
1. Adunarea Generală este organul de conducere LASSPRI, alcătuit din totalitatea
membrilor.
2. Adunarea Generală se întrunește cel puțin odată pe săptămână.
3. Adunarea Generală poate fi convocată în sedință extraordinară la inițiativa Președintelui
LASSPRI sau a 2/3 din membrii.
4. Consiliul Director.
5. Adunarea Generală este statutară în prezența a cel putin 50% + 1 din numărul total al
membrilor cu drept de vot.
6. Hotărârile Adunarii Generale se iau, dacă nu se specifică altfel, cu majoritate simplă de
voturi.
7. Adunarea Generală aprobă planul de activitate și bugetul pe anul urmator.
8. Adunarea Generală hotărăște asupra oricărei alte probleme legate de activitatea LASSPRI
care nu este de competență a Consiliului Director sau a Cenzorului.
9. Adunarea Generală validează raportul de activitate a Consiliului Director.
10. Adunarea Generală hotăraște înființarea de filiale.
11. Adunarea Generală are dreptul de a revoca Cenzorul și/sau membrii Consiliului Director
prin vot în condițiile specificate în statutul LASSPRI, conform normelor legale în
vigoare.
12. Adunarea Generală, conform Regulamentului de organizare a alegerilor, parte integrantă
a Regulamentului de Ordine Interioară LASSPRI, alege un Președinte și un număr de
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Vicepreședinți egal cu numărul de departamente. Fiecare dintre Vicepreședinti este ales
pentru un departament. Orice departament poate avea un singur Vicepreședinte.
13. Adunarea Generală desemnează Cenzorul, conform Regulamentului de organizare a
alegerilor, parte integrantă a Regulamentului de Ordine Interioară LASSPRI.
14. Adunarea Generală stabilește strategia și obiectivele generale ale asociației.
15. Adunarea Generală poate modifica scopul asociației conform dispozițiilor art.9, alin 1 și
2.
16. Adunarea Generală poate hotărâ dizolvarea și lichidarea asociației, conform dispozițiilor
art.25 și art.26 inclusiv, cu majoritate absolută, fiind necesar un cvorum de 4/5 din
numărul total al membrilor cu drept de vot.
17. Adunarea Generală poate schimba statutul LASSPRI, în condițiile art.10, alin 1,2,3.
18. Adunarea Generală poate să aleagă un membru într-o anumită funcție numai în cazul în
care persoana în cauză este prezentă și acceptă propunerea de a fi ales.
19. Adunarea Generală stabilește cotizația.
Art.17 Consiliul Director
1. Consiliul Director LASSPRI este alcătuit din Președintele LASSPRI, Vicepreședinții
LASSPRI, Secretarul trezorier, câte un reprezentant pentru anul de studii I de la fiecare
specializare, cate un reprezentat pentru ficare din anii de studiu II, III, IV de la ambele
specializări, un reprezentant pentru ani de master și un reprezentant pentru absolvenți.
2. Reprezentanții anilor de studiu pot face parte din Consiliul Director chiar daca nu sunt
membri ai asociatiei,in conformitate cu legile in vigoare(O.G 26/2000,art.24,alin.1).Mai
fac parte din Consiliul Director membrii de onoare ce au fost desemnati conform acestui
statut si membrii fondatori care i-au exprimat,in scris,in termen de maxim doua luni de la
formarea unui nou Consiliul Director,dorinta de fi membru al acestuia(conform art.11)
3. Consiliul Director asigură punerea în execuție a hotărârilor Adunării Generale și este
răspunzator în față Adunării Generale.
4. În cazul înregistrării a unui număr de cereri mai mare de trei depuse de membrii de
onoare pentru ocuparea funcției de membru în Consiliul Director, Consiliul Director
analizează cererile, statutul membru de onoare precum și faptele ce au dus la numirea
persoanei ca membru de onoare. În urma analizei se votează maxim trei membri de
onoare pentru includerea lor în Consiliul Director.
5. Rezultatul este comunicat Președintelui LASSPRI.
6. Consiliul Director își poate elabora un Regulament Intern de funcționare.
7. Consiliul Director are și urmatoarele competenț e:prezintă Adunării Genereale raportul de
activitate pe perioada anterioară, proiectul și executarea bugetului de venituri și
cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul programelor asociației. Încheie acte juridice în
numele și pe seama asociației, aprobă organigrama și politica de personal al asociației,
Liga Absolvenților și Studenților de la Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene
HJ. Nr dosar 32/PJ/2006, din 7 martie 2006; CIF 18810360, Str. Calea Dumbrăvii, Nr. 35, Sibiu
Reprezentant LASSPRI
Președinte DUGĂIAȘU Constantin
Tel: 0768684373; E-mail: dugaiasu_costy@yahoo.com

Liga Absolvenților și Studenților de la Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene
Alianța Națională a organizațiilor Studențești din România
European Students’ Union

indeplinește orice alte atribuții prevazute în prezentul statut sau în regulamentul de ordine
interioară LASSPRI, precum și orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.
8. Consiliul Director decide asupra schimbării sediului LASSPRI.
9. Consiliul Director are drept de veto față de o decizie a Adunării Generale, dacă toți
membri Consiliul Director sunt unanimi față de decizia Adunării Generale.
10. Consiliul Director alege secretarul trezorier al asociației, cu majoritate simplă, fiind
necesar un cvorum de 2/3 din membrii Consiliul Director.
11. Nu poate fi membru al Consiliul Director iar dacă era, pierde aceasta calitate, orice
persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, ca de altfel și
orice persoană membră a unui partid politic.
12. Mandatul Consiliul Director este de 1 an.
13. Consiliul Director poate prezenta informări periodice asupra activităţii desfăşurare.
14. Consiliul Director trebuie să publice deciziile sale în materialele editate de asociaţie,
astfel încât toţi membrii săi să beneficieze în mod egal de informaţiile respective.
15. Consiliul Director încheie acte juridice în numele și pe seama asociaţiei.
16. Consiliul Director poate împuternici pe unii din membri săi sau pe alți membri ai
asociaţiei sa desfăşoare diferite activităţi în folosul asociaţiei.
17. Consiliul Director soluţionează reclamaţiile introduse împotriva membrilor asociaţiei sau
pe cele formulate de către aceştia care au legătură cu obiectul de activitate al asociaţiei.
18. Fiecare membru al Consiliul Director are un singur vot egal cu fiecare din voturile
celorlalţi membri ai Consiliul Director.
19. În caz de imposibilitate a exercitării funcţiei de Preşedinte și nedesemnării unui
Preşedinte Interimar, Consiliul Director numeşte în funcţia de Preşedinte Interimar pe
unul din Vicepreşedinţi, prin majoritate simplă.
20. În cazul eliberării unei funcţii de Vicepreşedinte, Consiliul Director, poate numi
persoana, propusă de Vicepreşedintele eliberat din funcţie, în funcţia de director, ce va
prelua până la noi alegeri sau până la revenirea Vicepreşedintelui în funcţie, toate
atribuţiile Vicepreşedintelui aflat în situaţia de mai sus menţionată. În cazul în care
vicepreşedintele eliberat din funcţie nu propune un director sau acesta nu a fost numit de
Consiliul Director în această funcţie, Consiliul Director elaborează un regulament
temporar pentru organizarea unui concurs pentru ocuparea funcţiei de director.
21. Regulamentul poate fi aprobat cu majoritate simplă. De îndată ce Vicepreşedintele îşi va
putea relua funcţia, directorul va avea statutul pe care îl avea înaintea alegeri sale în
funcţia de director, iar Vicepreşedintele îşi va relua atribuţiile de șef al departamentului
pe care a fost ales să îl conducă, precum și atribuţiile de Vicepreşedinte.
22. Consiliul Director ia decizii cu majoritate simplă, dacă nu este specificat altfel.
23. Consiliul Director poate fi convocat în şedinţă specială de Preşedintele asociaţiei, ori de
cel putin 2/3 din membri Consiliului Director sau în orice alt caz specificat în prezentul
statut sau regulamentele de ordine interioară.
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Art.18 Preşedintele LASSPRI
1. Preşedintele LASSPRI este ales prin vot direct, secret și liber exprimat de către membrii
fondatori, onorifici si activi, în condiţiile stipulate de regulamentul de organizare al
alegerilor, parte integrantă a Regulamentului de Ordine Interioară LASSPRI.
2. Orice membru onorific, fondator sau activ LASSPRI, poate candida la funcţia mai sus
menţionată, în conformitate cu regulamentul de ordine interioară LASSPRI.
3. Preşedintele numit este care a acumulat numărul cel mai mare de voturi.
4. Preşedintele LASSPRI reprezintă asociaţia față de terţii, pe baza mandatului primit din
partea Consiliului Director. Are drept exclusiv de semnătură pe documentele care implică
LASSPRI. Orice act al Preşedintelui este nul dacă nu a primit mandatul prealabil al
Consiliului Director.
5. Dreptul de semnătură poate fi transferat, pe o perioada limitata de maximum şase luni,
unuia dintre Vicepreşedinţii LASSPRI. Orice act semnat de Vicepreşedinte este nul dacă
nu a primit mandatul prealabil al Consiliului Director.
6. În caz de imposibilitate a exercitării funcţiei de Preşedinte, Preşedintele va desemna unul
dintre Vicepreşedinţi in funcţia de Preşedinte Interimar până la organizarea de noi
alegeri. În cazul în care Preşedintele nu va putea sau nu a desemnat Preşedintele
Interimar, Consiliul Director îl va numi conform statutului LASSPRI.
7. Preşedintele LASSPRI este Preşedintele Consiliului Director. În conducerea curentă a
activităţii, votul Preşedintelui este egal cu fiecare din voturile celorlalţi membri din
Consiliul Director.
8. Mandatul Preşedintelui este de doi ani, putând fi repetat de maxim patru ori.
9. Preşedintele asociaţiei are drept de semnătură în bancă și poate autoriza documente ori
tranzacţii bancare în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut.
10. Pentru fapte ce contravin prevederilor prezentului statut sau afectează imaginea
asociaţiei, Preşedintele, dacă este prezent, poate fi demis de Consiliul Director, cu
majoritate simplă.
11. În caz de absență se va proceda la următoarele: votul va fi luat în considerare doar cu rol
informativ, Preşedintele va fi suspendat temporar.
12. Consiliul Director va numi un Preşedinte Interimar conform statutului LASSPRI, se va
încerca contactarea Preşedintelui pentru a-l informa de decizia Consiliului Director, și se
va stabili o noua şedinţa, in minimum o saptamana, maxim doua săptămâni, la care
Preşedintele suspendat are dreptul să participe. Preşedintele suspendat poate fi demis în
aceasta şedinţa specială cu majoritate simplă.
13. Decizia de demitere este finală și irevocabilă.
Art.19 Vicepreşedinţii asociaţiei LASSPRI
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1. Un candidat la funcţia de Vicepreşedinte va asocia obligatoriu candidatura sa cu un
departament pe care doreşte sa îl conducă daca va fi desemnat în funcţia de
Vicepreşedinte. Candidatul poate să asocieze la candidatura un singur departament. În
cazul ne asocieri unui departament la candidatura, aceasta va fi nulă.
2. În urma alegerilor trebuie desemnaţi un număr de Vicepreşedinţi egal cu numărul
departamentelor asociaţiei. Un Vicepreşedinte nu poate conduce decât departamentul cu
care şi-a asociat candidatura.
3. În cazul neocupării tuturor funcţiilor de Vicepreşedinte, se va organiza o sesiune specială
de alegeri pentru funcţiile ramase vacante conform dispoziţiilor regulamentului de ordine
interioara.
4. Vicepreşedinţii LASSPRI sunt aleşi prin vot direct, secret si liber exprimat de către
membrii fondatori, onorifici si activi, în condiţiile stipulate de regulamentul de organizare
al alegerilor, parte integrantă a regulamentului de ordine interioară LASSRI.
5. Orice membru onorific, fondator sau activ al LASSPRI poate candida la funcţia mai sus
menţionată, in conformitate cu regulamentul de ordine interioară al LASSPRI.
Vicepreşedinţii numiţi vor fi cei care au acumulat cel mai mare număr de voturi pentru
departamentul asociat candidaturii.
6. Mandatul de Vicepreşedinte este de un an și poate fi repetat de un număr nelimitat de ori.
7. Vicepreşedintele desemnat de Consiliul Director in funcţia de Preşedinte Interimar,
conform dispoziţiilor prezentului statut va prelua atribuţiile Preşedintelui. Acesta poate
propune pentru departamentul pe care l-a reprezentat, un director, dintre membrii
aceluiaşi departament, ce poate fi numit de către Consiliul Director cu majoritate simplă.
8. În cazul în care Preşedintele Interimar nu propune un director sau acesta nu a fost numit
de Consiliul Director în această funcţie, Consiliul Director elaborează un regulament
temporar pentru organizarea unui concurs în vederea ocupării funcţiei de Vicepreşedinte
Interimar.
9. Regulamentul poate fi aprobat prin majoritate simplă. De îndată ce Vicepreşedintele îşi
va putea relua funcţia, directorul va avea statutul pe care îl avea înaintea alegerii sale în
funcţia de director, iar Vicepreşedintele îşi va relua atribuţiile de sef al departamentului
pe care a fost ales sa îl conducă precum si atribuţiile de Vicepreşedinte.
10. Vicepreşedintele departamentului de programe si proiecte are drept de semnătură în
bancă și poate autoriza documente ori tranzacţii bancare în conformitate cu dispoziţiile
prezentului statut.
11. Pentru fapte ce contravin prevederilor prezentului statut sau afectează imaginea
asociaţiei, Vicepreşedintele sau directorul poate fi demis cu majoritate simplă de
Consiliul Director.
12. Pentru fapte ce contravin prevederilor prezentului statut, sau afectează imaginea
asociaţiei, Preşedintele Interimar poate fi demis în conformitate cu dispoziţiile art.18,
alin. 8.
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Art.20 Secretarul Trezorier
1. Secretarul Trezorier LASSPRI este desemnat de către Consiliul Director conform
prezentului statut.
2. Secretarul Trezorier supune Adunării Generale spre aprobare proiectul de buget pe anul
următor si bilanţul contabil pe anul încheiat, realizează bilanţul contabil anual, împreună
cu contabilul asociaţiei, este responsabil de documentele LASSPRI, de evidența
proceselor verbale, de strângerea cotizaţiilor si de alte atribuţii prevăzute in Regulamentul
de Ordine Interioară.
3. Secretarul Trezorier are drept de semnătură în bancă și poate autoriza documente ori
tranzacţii bancare în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut.
4. Mandatul Secretarului Trezorier este anual.
5. Pentru fapte ce contravin prevederile prezentului statut, a regulamentului de ordine
interioară sau afectează imaginea asociaţiei, Secretarul Trezorier poate fi demis de
Consiliul Director cu majoritate simplă.
6. Dacă Secretarul Trezorier nu a fost prezent când s-a luat aceasta decizie, atunci el poate
depune contestaţie către Consiliul Director. Aceasta v-a fi soluţionată în şedinţa specială
a Consiliului Director, ce va fi convocată de Preşedintele Asociaţiei.
Art. 21 Departamentele LASSPRI
Activitatea LASSPRI se desfășoară prin organele de conducere și departamente. Mai jos
sunt prezentate și enumerate departamentele.
Departamentul de Media și Relații Publice
Dispozițiile și atribuțiile acestui departament sunt enumerate în următoarele subpuncte:
1. Este condus de Vicepreședintele ales pentru acest department.
2. Realizează material de promovare a activităților și imaginii asociației.
3. Stabilește și menține contacte cu alte organizații similar și cu instituții.
4. Menține relația cu mass-media.
5. Elaborează un regulament intern de funcționare ce neceșită aprobarea Consiliului
Director.
6. Se ocupă de alte problem reglementate prin prezentul statut și prin dispozițiile
regulamentului de ordine interioară.
Departamentul Resurse Umane
Dispozițiile și atribuțiile acestui departament sunt enumerate în următoarele subpuncte:
1. Este condus de Vicepreședintele ales pentru acest department.
2. Își elaborează un regulament intern de funcționare ce neceșită aprobarea Consiliului
Director.
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3. Se implică în recrutarea noilor membri.
4. Organizează evenimente pentru atragerea de noi membrii și pentru resuscitarea
membrilor actuali.
Departamentul Educație, Cultură și Sport
Dispozițiile și atribuțiile acestui departament sunt enumerate în următoarele subpuncte:
1. Este condus de Vicepreședintele ales pentru acest department.
2. Se implică în organizarea acțiunilor cu character educative, cultural și sportive.
3. Își elaborează un regulament intern de funcționare ce neceșită aprobarea Consiliului
Director.
4. Se ocupă de alte probleme reglementate de prezentul statut și prin prin dispozițiile
regulamentului de ordine interioară.
Departamentul Programe și Proiecte
Dispozițiile și atribuțiile acestui departament sunt enumerate în următoarele subpuncte:
1. Este condus de Vicepreședintele ales pentru acest department.
2. Propune proiecte care au ca obiect organizarea de seminarii, schimburi naționale și
internaționale cu organizații similar, organizarea de târguri și alte evenimente care se
încadrează în scopul, obiectivele și activitățile LASSPRI prevăzute în prezentul statut.
3. Își elaborează un regulament intern de funcționare ce neceșită aprobarea Consiliului
Director.
4. Se ocupă de alte probleme reglementate de prezentul statut și prin prin dispozițiile
regulamentului de ordine interioară.
5. Susține și dezvoltă celelalte departamente ale asociației.
Departamentul Social, Cămine și Cantină
Dispozițiile și atribuțiile acestui departament sunt enumerate în următoarele subpuncte:
1. Este condus de Vicepreședintele ales pentru acest department.
2. Răspunde de supervizarea activității de administrare a unor cămine studențești și cantina
ce aparține sau sunt în administrare de conducerea unor facultăți/universități acreditate în
cadrul căreia există specializări de Științe Politice și Relații Internaționale și din cadrul
căreia fac parte, ca membrii active ai acestei asociații, unii studenți.
3. Se implcă în organizarea unor procese de cazare în calitate de observatory pentru a nu fi
încălcae drepturile studenților de la specializările de Științe Politice și Relații
Internaționale din cadrul facultăților/universităților române acredtitate din care fac parte
membrii active ai asociației.
4. Își elaborează un regulament intern de funcționare ce neceșită aprobarea Consiliului
Director.
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5. Se ocupă de alte problem reglementate prin prezentul statut și prin dispozițiile
regulamentului de ordine interioară LASSPRI.
Art. 22 Dispoziții privind departamentele LASSPRI
1. Numărul membrilor unui department este variabil în funcție de nevoile activității
desfășurate.
2. Membrii asociației pot devein membrii ai unui department dacă sun acceptați în acel
department, conform dispozițiilor regulamentului intern de funcționare al
departamentului.
3. Se pot înființa noi departamente la propunerea Consiliului Director. Pentru înființare este
nevoie de aprobarea Adunării Generale cu majoritate simplă. Se organizează sesiune
special de alegeri pentru noul department. Se va allege un Vicepreședinte pentru noul
department.
4. Vicepreședinții si directorii vor prezenta propunerile departamentului pe care il conduc în
Adunarea Generală sau Consiliul Director spre aprobare.
Capitolul V
ALTE ORGANE DE CONTROL ȘI ACȚIUNI STATUTARE
Art. 23 Controlul asociației
Adunarea Generală va alege un cenzor care are puteri depline de a verifica activitățile și
situațiile financiare ale LASSPRI, ca și caracterul statutar al acțiunilor întreprinse în cadrul
asociației. El va înainta rapoarte Consiliului Director și Adunării Generale asupra activității sale.
Art. 24 Veniturile asociației provin din:
- Cotizațiilor membrilor;
- Venituri realizate din activități economice directe;
- Donații, sponsorizări, finanțări;
- Resurse obținute de la bugetele de stat și/sau de la bugetele locale;
- Alte venituri prevăzute de lege.
Art. 25 Documente Bancare
Tranzacțiile ori documentele bancare sunt vaide numai dacă sunt autorizate, prin
semnătură, de cel puțin două persoane cu drept de semnătură în bancă.

Capitolul VI
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ÎNCETAREA
ASOCIAȚIEI

EXISTENȚEI

PERSONALITĂȚII

JURIDICE

ȘI

LICHIDAREA

Art. 26 Încetarea existenței asociației
Asociația își încetează acticvitatea în următoarele cazuri:
- De drept, când scopul social pentru care a fost înființată nu mai poate fi realizat;
- Prin hotărâre judecătorească, când se constată că iși desfășoară activitatea împotriva
bunelor moravuri, ordinei publice și siguranței statului;
- Când asociația devine insolvabilă.
Art. 27 Dizolvarea și lichidarea asociației
1. Dizolvarea și lichidarea asociației poate fi hotărâtă doar de către Adunarea Generală cu
4/5 voturi, fiind necesar un cvorum de 2/3 din membrii cu drept de vot, și doar la
propunerea membrilor fondatori.
2. În cazul încetării personalității juridice, oricare ar fi cauza, patrimoniul asociației va fi
donat unei organizații studențești non-guvernamentale, ce operează, la data luării
deciziei, de cel puțin 5 ani în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Această
organizație va fi aleasă prin majoritate simplă în ședință extraordinară a Adunării
Generale.
3. Procedura de dizolvare și lichidare a asociației precum și numirea și obligațiile
lichidatorilor se vor efectua cu O.G. nr. 26/2000 care guvernează prezenta asociație.
Capitolul VII
DISPOZIȚII FINALE
Art. 28 Dizolvarea și lichidarea poate avea loc doar la propunerea a cel puțin jumătate din
membrii fondatori rămași în viață și doar cu aprobarea Adunării Generale în condițiile
specificate în prezentul statut.
Art. 29 Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile OG nr. 26/2000-modificată,
cu privire la asociații și fundații.
Redactat azi,
în 6 exemplare originale.
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