Splaiul Independenței nr. 5 - Palatul Justiției, sector 4, București
Înscrisă în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 825/B/1999

STATUTUL
Fundației „CONSTANTIN NAUMESCU”
în forma actualizată la data de 22 octombrie 2020

Noi, membrii fondatori ai Fundației „CONSTANTIN NAUMESCU”:
-

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în București, Splaiul
Independenței nr. 5 – Palatul de Justiție, sector 4, în calitate de succesoare de drept a Uniunii
Avocaților din România conform prevederilor art. 59 alin. 5 din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea și exercitarea profesiei de avocat,

-

BAROUL BUCUREȘTI, cu sediul în București, Str. Dr. Dumitru Râureanu nr. 3 , sector 5,

-

CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în București, Str. Dr. Dumitru
Râureanu nr. 3-5, etaj 3, sector 5,
văzând și obligațiile cuprinse la art. 63 din Legea nr. 129/2019, precum și prevederile art. 59 alin. 5
din Legea nr. 51/1995, am hotărât adoptarea prezentului Statut actualizat al Fundației cu următorul
cuprins:

Capitolul I
DENUMIREA FUNDAȚIEI, SEDIUL, DURATA, PERSONALITATEA JURIDICĂ

Art.1 - Denumirea Fundației este Fundația „CONSTANTIN NAUMESCU”.
Art.2 - Sediul Fundației este în România, București, Splaiul Independenței nr. 5 – Palatul de Justiție,
sector 4.
Art.3 - Fundația se înființează pe durată nelimitată.
Art.4 - Fundația este persoană juridică română de drept privat și este organizată și funcționează în
conformitate cu prezentul Statut, actul constitutiv și legea română în vigoare. Fundația este persoană
morală autonomă, apolitică, neguvernamentală, fără scop patrimonial.
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Capitolul II
SCOPUL ȘI OBIECTUL FUNDAȚIEI

Art.5 - Fundația „CONSTANTIN NAUMESCU” se constituie pentru;
a)

promovarea intereselor legitime ale profesiei de avocat;

b)

asigurarea condițiilor necesare pentru ridicarea nivelului științific și profesional al avocaților;

c)

valorificarea tradițiilor profesiei de avocat în România;

d)

sprijinirea pregătirii profesionale a avocaților tineri;

e)

sprijinirea avocaților aflați în dificultate, în situații speciale, prin acordarea de ajutoare bănești
sau materiale ori prin mijloace de altă natură;

f)

informarea avocaților cu privire la activitatea organelor profesiei de avocat;

g)

intensificarea colaborării profesionale internaționale.

Art.6 - Pentru realizarea obiectului și scopului propus Fundația „CONSTANTIN NAUMESCU”:
a)

va crea fondul de editare și difuzare a revistei „AVOCATUL”, publicație cu caracter de informare
și documentare juridică coordonată de un Colegiu de administrație desemnat de Consiliul
Director al Fundației;

b)

va organiza spații muzeale și centre de documentare privind istoria și activitatea avocaților
români, precum și biblioteci puse la dispoziția celor interesați;

c)

va iniția și organiza conferințe, seminarii, colocvii și alte manifestări legate de obiectul de
activitate;

d)

va crea fondul de susținere a activităților de perfecționare a pregătirii profesionale a avocaților,
cu prioritate a avocaților tineri, de organizare a cercurilor de studii ale Fundației privind
problematica profesiei de avocat și promovarea intereselor sale legitime, de susținere materială
a burselor Fundației și de sprijinire a avocaților aflați în dificultate.

Pentru realizarea activităților ce corespund scopului și obiectului Fundației se vor putea desfășura, în
condițiile legii, orice activități economice directe producătoare de venituri în vederea asigurării de
fonduri pentru Fundație si compatibile cu obiectul său de activitate. Fundația poate înființa societăți
comerciale, dividendele obținute din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în
cadrul lor, putând fi folosite doar pentru realizarea scopului Fundației.
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Capitolul III
DREPTURILE FUNDAȚIEI

Art.7 - Fundația va putea deschide reprezentanțe, birouri, va putea înființa sucursale și filiale pe
teritoriul țării, în condițiile legii.
Fundația se va putea afilia la organisme similare din străinătate, păstrându-și însă autonomia față de
orice alta organizație la care aderă.
Art.8 - Patrimoniul Fundației este constituit din patrimoniul inițial consemnat la înființare, respectiv
25.000.000 ROL, precum și din alte surse admise de lege.
Art.9 - Fondurile Fundației se constituie din:
-

donații sau legate;

-

sponsorizări;

-

venituri realizate din activități economice directe sau din dividendele societăților comerciale
înființate de Fundație;

-

orice alte venituri prevăzute de lege.

Art.10 - Patrimoniul Fundației se poate majora prin subvenții legale, donații, contribuții în bani, bunuri
mobile și imobile, precum și prin orice alte modalități permise de lege.
Art.11 - Exercițiul financiar al Fundației începe la 1 ianuarie a fiecărui an și se încheie la 31 decembrie.
Primul exercițiu începe la data constituirii.

Capitolul IV
ORGANIZARE, CONDUCERE SI REPREZENTARE

Art.12 – Organul de conducere și de administrare a Fundației este Consiliul Director al Fundației.
Art.13 – Consiliul Director al Fundației este format din trei membri, respectiv:
-

Președinte;

-

Vicepreședinte;

-

Secretar General,
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care sunt numiți pentru o perioada de 4 ani, membrii putând fi realeși pentru un total de maxim 2
mandate.
Regula de desemnare a membrilor Consiliului Director al Fundației este următoarea:
-

Președintele este desemnat de Președintele Uniunii Naționale a Avocaților din România;

-

Vicepreședintele este desemnat de Decanul Baroul București;

-

Secretarul General este desemnat de Președintele Casei de asigurări a Avocaților din România.

Data începerii fiecărui mandat este data validării persoanelor desemnate de membrii fondatori, conform
regulii de mai sus, în prima ședință a Consiliului Director al Fundației ținută în urma desemnării. În caz
de încetare a unui mandat înainte de termen, membrul fondator care a propus persoana căreia i-a încetat
mandatul va desemna o nouă persoană pentru un mandat în completarea celui inițial, data începerii
mandatului în completare fiind data validării în ședința Consiliului Director al Fundației convocată în
acest scop.
Mandatul de membru în Consiliul Director al Fundației poate înceta înainte de termen prin revocare,
retragere ori deces, precum și în orice alte situații prevăzute de lege.
Art.14 – Consiliul Director al Fundației are următoarele atribuții:
a)

stabilește strategia generală și a programele Fundației;

b)

aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, precum și bilanțul contabil, pe baza proiectului întocmit
de casierul Fundației;

c)

supraveghează ținerea evidențelor contabile și mișcarea fondurilor Fundației;

d)

reprezintă Fundația, prin Președinte ori la cererea sau în absența acestuia prin Vicepreședinte,
în relațiile cu terții;

e)

validează noii membrii în Consiliul Director, desemnați de fondatori potrivit regulii prevăzute
la art. 13, și revocă membrii în funcție pentru încălcarea Regulamentului de funcționare a
Fundației ori a Regulamentului intern de funcționare a Consiliului Director;

f)

mărește sau micșorează numărul de membri ai Consiliului Director al Fundației, cu respectarea
numărului minim de membri prevăzut de lege;

g)

alege și revocă Directorul Executiv, care nu este membru al Consiliului Director și care conduce
activitatea curentă a Fundației, atribuțiile fiind stabilite prin Regulamentul de funcționare a
Fundației;

h)

alege și revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori, în situația în care legea
prevede obligativitatea numirii unui cenzor sau a unei comisii de cenzori;

i)

alege și revocă casierul;
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j)

adoptă Regulamentul de funcționare a Fundației și Regulamentul intern de funcționare a
Consiliului Director, în cazul în care acesta nu se cuprinde în Regulamentul de funcționare a
Fundației;

k)

decide înființarea de filiale sau sucursale;

l)

decide asupra activaților economice directe pe care urmează să le desfășoare Fundația;

m)

decide înființarea de societăți comerciale de către Fundație și cota de participare la profit și
pierderi în cadrul acestora, precum și destinația dividendelor obținute ca urmare a
participațiilor în cadrul respectivelor societăți comerciale;

n)

decide afilierea la organisme similare din străinătate;

o)

încheie acte juridice, în numele și pe seama Fundației, prin Președinte ori la cererea sau în
absența acestuia prin Vicepreședinte, ori printr-una sau mai multe persoane împuternicite în
acest sens prin Hotărâre a Consiliului Director al Fundației;

p)

execută bugetul de venituri si cheltuieli;

q)

aprobă organigrama și strategia de personal a Fundației;

r)

decide modificările la statutul Fundației;

s)

decide mutarea sediului Fundației;

t)

efectuează programe de dezvoltare strategică pe termen mediu și lung;

u)

organizează întruniri cu organisme similare;

v)

asigură participarea Fundației, prin persoanele desemnate în acest sens, la întruniri cu tematică
de specialitate organizate de terți;

w)

decide divizarea sau fuziunea Fundației;

x)

îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege sau de prezentul statut.

Hotărârile Consiliului Director al Fundației se iau prin vot deschis, cu întrunirea votului majorității
membrilor consiliului, dacă legea nu prevede în mod expres o majoritate mai ridicată. Ședințele pot fi
ținute și în sistem de videoconferință, iar votul membrilor consiliului poate fi exprimat și pe cale
electronică.
Convocarea Consiliului Director al Fundației se poate face de către oricare dintre membrii acestuia,
inclusiv prin mijloace de comunicare electronică ce permit confirmarea primirii comunicării, locul de
ținere a ședințelor fiind, de regulă, sediul Fundației. Convocatorul va cuprinde în mod obligatoriu
ordinea de zi propusă pentru ședința consiliului. În situații urgente, Consiliul Director al Fundației se
poate întruni în ședință extraordinară, fără convocare prealabilă, dacă prin vot se hotărăște renunțarea
la formalitățile de convocare și se agreează ordinea de zi a ședinței.
Membrii Consiliului Director al Fundației nu primesc nicio remunerație pentru activitățile depuse, însă
au dreptul la compensarea cheltuielilor efectuate în exercitarea funcției lor.
Consiliul Director al Fundației se întrunește, de regulă, de două ori pe an sau ori de câte ori este necesar.
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Art.15 - Membrii fondatori ai Fundației sunt:
1)

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în București, Splaiul
Independenței nr. 5 – Palatul de Justiție, sector 4, cod unic de identificare fiscală 4315974, în
calitate de succesoare de drept a Uniunii Avocaților din România conform prevederilor art. 59
alin. 5 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat;

2)

BAROUL BUCUREȘTI, cu sediul în București, Str. Dr. Dumitru Râureanu nr. 3 , sector 5, cod
unic de identificare fiscală 4283155;

3)

CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în București, Str. Dr.
Dumitru Râureanu nr. 3-5, etaj 3, sector 5, cod unic de identificare fiscală 4314820,

Capitolul VII
DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA FUNDAȚIEI

Art.16 – Dizolvarea și lichidarea patrimoniului Fundației au loc în situațiile și potrivit procedurii
prevăzute de lege. Personalitatea juridică încetează, dacă legea nu prevede altfel, la momentul radierii
Fundației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Capitolul VIII
MODIFICARE, TRANSFORMARE, LITIGII

Art.17 – Fundația împreună cu alte persoane juridice cu același scop sau scop similar se pot constitui,
în condițiile legii, în uniuni și federații, cu păstrarea de către Fundație a propriei personalități juridice
și a patrimoniului propriu.
Art.18 – Fundația poate solicita oricând pe parcursul funcționării, prin decizie a Comitetului Director
al Fundației, recunoașterea ca fiind de utilitate publică potrivit prevederilor legale aplicabile.
Art.19 - Orice litigii privind Fundația care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă sunt de competența
instanțelor judecătorești, astfel cum este aceasta stabilită de lege.
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Prezentul statut actualizat al Fundației a fost aprobat de membrii fondatori la data de 22 octombrie
2020.

MEMBRI FONDATORI:

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA,
Prin Președinte av. Traian Briciu

BAROUL BUCUREȘTI,
Prin Decan av. Ion Dragne

CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA,
Prin Președinte av. Mihăiță Bubatu
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