Stimați membri ai Consiliului de Conducere al AICPS,
Sper că mesajul meu vă găsește bine și sănătoși, pe dumneavoastră și pe cei din jurul
dumneavoastră.
Vă înaintez în cele de mai jos un număr de 5 amendamente și 2 sub-amendamente la
documentele statutare ale AICPS.
Conform actualelor documente statutare ale AICPS:
Pentru a fi modificat Statutul AICPS are nevoie de votul Conferinței Naționale.
Pentru a fi propus votului Conferinței Naționale un amendament de modificare a
documentelor statutare are nevoie de votul pozitiv a 2/3 din membrii prezenți la una din
ședințele Consiliului de Conducere.
Una din formele de propunere a amendamentelor la documentelor statutare este ca
amendamentul să fi fost trimis cu cel puțin 30 de zile înaintea unei ședințe a Consiliului de
Conducere membrilor acestuia spre consultare, dezbatere cu prilejul ședinței și pentru o
eventuală aprobare de transmitere a propunerii Conferinței Naționale pentru votarea
generală și pentru adoptare.
Așa cum cunoașteți din trecut modificarea statutului are un traseu destul de lung până să fie
înregistrat în Registrul Asociațiilor și fundațiilor, trecând printr-o hotărâre Judecătorească.
În vederea îmbunătățirii funcționalității Asociației sunt necesare unele schimbări majore în
funcționarea acestora, iar unele dintre amendamentele propuse au acest deziderat. Alte
amendamente au rol de actualizare a unor denumiri în vederea înscrierii unui limbaj curent,
larg acceptat. În sfârșit alte amendamente au rol corector al unor inadvertențe,
inconsecvențe sau lipsuri în cadrul documentelor statutare.
Amendamentele prezentate mai jos sunt cele mai importante. Ele vor genera o serie întreagă
de schimbări în forma și pe alocuri în conținutul Documentelor statutare. Cu prilejul
potențialei revizuiri a documentelor statutare sunt posibile și alte corecții, clarificări și
completări care nu vor schimba însă fondul și înțelesul documentelor statutare amendate prin
cele 5+2 amendamente.
În documentul Propunere Statut AICPS 2020 anexat am trecut forma propusă a noului statut,
modificările fiind marcate cu track-changes.
Forma propusă pentru toate documentele statutare va fi înaintată înaintea următoarei
ședințe a Consiliului de Conducere care va avea loc la 3 sau la 10 iunie.
Vă rog, doamnelor și domnilor, să binevoiți să examinați amendamentele propuse, iar dacă le
veți găsi benefice să le votați la proxima ședință a Consiliului în vederea înaintării votului
Conferinței Naționale, care datorită situației excepționale de anul acesta se va desfășura sub
forma unei Adunări Generale, susținute on-line, la 25 iunie 2020.
Cu considerație,
Dragoș Marcu
Membru al Consiliului de Conducere al AICPS
Președinte de Onoare al AICPS

București, 1 mai 2020

Amendamente la Documentele statutare ale AICPS:
Cum pot fi promovate amendamentele?
Statut (Extras)
Articolul 9 – AMENDAMENTE
9.0. Amendamentele la documentele staturare se vor face în conformitate cu prevederile
menționate în Dispozițiiele Executive.
Dispoziții Executive (Extras)

9.1. Amendamente la Statutul Asociației
9.1.1. Amendamentele la statutul Asociației pot fi propuse în două moduri:
9.1.1.1. Printr-o petiție generată de membrii Asociației. Propunerea de amendare a Statutului printr-o
petiție care să conțină textul amendamentului propus, trebuie să fie semnată de cel puțin 100
(una sută) dintre membrii cu drept de vot ai Ascoaiației. Pentru a fi analizată, petiția trebuie
trimisă cu cel puțin 60 zile înainte de ședința regulată a Consiliului de Conducere.
9.1.1.2. Printr-o inițiativă a Consiliului de Conducere, care trebuie adoptată cu o majoritate de 2/3 din
membrii prezenți la ședința Consiliului de Conducere, după trimiterea către toți membri
Consiliului a unei notificări scrise privind conținutul amendamentului cu cel puțin 30 de zile
înaintea ședinței Consiliului de Conducere.
9.1.2. Orice propunere de amendament trebuie luată în considerare de Consiliul de Conducere la
proxima ședință dacă notificarea către toți membrii Consiliului s-a făcut cu cel puți 30 zile înainte
de ședință și, după caz, dacă petiția de amendament a fost trimisă către Consiliul de conducere
cu alte 30 de zile înainte. Consiliul de Conducere va face o recomandare de adoptare pe baza
votului a cel puțin 2/3 din membrii prezenți la ședința Consiliului de Conducere. Pentru o mai
largă reprezentativitate Consiliul poate apela la procedura votului electronic. Rezultatul votului
Consiliului de Conducere poate fi:
9.1.2.1. Recomandarea. Dacă va întruni votul Consiliului de Conducere, acesta va face o recomandare
de adoptare Conferinței Naționale.
9.1.2.2. Ne-recomandarea.
9.1.3. Adoptarea unui amendament care are recomandarea Consiliului de Conducere se va face prin
votul a 2/3 din numărul total de votanți, fie direct în cadrul Conferinței Naționale, fie prin vot
electronic universal, dacă Conferința Națională decide astfel.
9.5.

Amendamentele la documentele statutare ale Asociației aprobate prin vot vor fi puse în aplicare
după ședința Consiliului de Conducere imediat următoare votului de adoptare. La această ședință
Consiliul de Conducere va lua act în mod oficial de noua formă a documentului (documentelor)
statutar(e).

9.6.

Cade în sarcina Comitetutului Executiv ca până la Ședința Consiuliului de Conducere să opereze
în documentele statutare modificările votate. De asemenea cade în sarcina Comitetului Executiv
să facă toate diligențele necesare ce derivă din adoptarea amendamentelor.

5.5.9. Președintele Asociației.
5.5.9.1. Este ales prin vot universal pentru o perioadă de doi ani. Aceeași persoană poate fi
Președinte al Asociației timp de mai multe mandate, dar nu mai mult de două mandate
consecutive.
5.2

Consiliul de Conducere al Asociației este alcătuit din Președinte, Vicepreședinți, Președinții de
filiale, Președinții Onorifici și alți 10 membri aleși prin vot universal. Mandatul membrilor
Consiliului de Conducere cu excepția Președinților Onorifici este de 2 ani,

Care sunt propunerile de amendare?
Amendamentul nr. 1: Se propune schimbarea denumirii Conferinței Naționale (ca organ de
conducere) în Adunare Generală.
Motivație: Propunerea vine la recomandarea juristului Asociației și are ca motivație faptul că
denumirea „Adunare Generală” este o denumire mai uzuală în practica Asociațiilor
Profesionale și de asemenea ar avea un înțeles mai clar pentru practica judiciară.
Amendamentul nr. 2: Se propune schimbarea denumirii Comitetului Executiv în Comitet
Director.
Motivație: Propunerea vine la recomandarea juristului Asociației, este asumată și înaintată
de Dragoș Marcu și are ca motivație faptul că denumire „Comitet Director” este o denumire
mai uzuală în practica Asociațiilor Profesionale și de asemenea ar avea un înțeles mai clar
pentru practica judiciară.
Forma actuală a articolului 5 din Statutul
AICPS
Articolul 5 – STRUCTURA
ORGANIZATORICĂ
5.0. Organele
de
conducere
ale
Asociației
sunt:
Conferința
Națională, Consiliul de Conducere,
Comitetul Executiv.
Asociația are Sucursale care se
organizează la nivel de județe,
Sucursalele fiind conduse de către
președinții de Sucursale.
Consiliul de Conducere face
propuneri
pentru
amendarea
Statutului, elaborează Dispozițiile
Executive și este organul de
conducere al Asociației.
Conferința Națională validează
hotărârile Consiliului de Conducere,
iar Comitetul Executiv le pune în
practică.

Forma propusă a articolului 5 din statutul
AICPS
Articolul 5 – STRUCTURA
ORGANIZATORICĂ
5.0.
Organele de conducere ale
Asociației
sunt:
Adunarea
Generală, Consiliul de Conducere,
Comitetul Director;
Asociația are Sucursale care se
organizează la nivel de județe,
sucursalele fiind conduse de
președinții de sucursale.
Consiliul de Conducere face
propuneri pentru amendarea
Statutului, elaborează Dispozițiile
Executive și este organul de
conducere al Asociației.
Adunarea Generală validează
hotărârile
Consiliului
de
Conducere, iar Comitetul Director
le pune în practică.

Conferința Națională este organul 5.1. Adunarea Generală este organul
suprem de conducere al Asociației.
suprem de conducere al Asociației.
Conferința Națională a Asociației
se compune din toți membrii
Asociației, care au îndeplinite
obligațiile financiare la zi.
.............
5.1.

Consiliul de Conducere al Asociației,
care conduce activitatea între două
întruniri ale Adunării Generale pe
baza mandatului Adunării Generale,
cu respectarea legilor în vigoare și a
documentelor statutare ale Asociației.
Consiliul
de
Conducere
este
responsabil
cu
întocmirea
Dispozițiilor Executive ale Asociației.
Consiliul de Conducere al Asociației
este
alcătuit
din
Președinte,
Vicepreședinți,
Președinții
de
sucursale, Președinții de Onoare,
Președintele
Ales,
Directorii
Asociației și alți 10 membri aleși prin
vot universal.
5.3.
Comitetul Director trebuie să asigure
5.3. Comitetul
Executiv
asigură
conducerea curentă a Asociației pe
conducerea curentă a Asociației, pe
baza Dispozițiilor Executive stabilite
baza Dispozițiilor Executive stabilite
de Consiliul de Conducere, a celorlalte
decătre Consiliul de Conducere, a
documente statutare ale Asociației, cu
celorlalte documente statutare ale
respectarea legilor române în vigoare.
Asociației, cu respectarea legilor
Comitetul Director este responsabil
române în vigoare.
cu
elaborarea
Regulilor
și
Comitetul Executiv este responsabil
Procedurilor
de
funcționare
ale
cu
elaborarea
Regulilor
și
Asociației.
Procedurilor de funcționare ale
Comitetul Director este organismul
Asociației.
executoriu
și de administrare al
Comitetul Executiv este organismul
Asociației.
executoriu și de administrare al
Asociației.
……………………
5.4. Asociația are Sucursale organizate la 5.4. Asociația are Sucursale ce se
organizează la nivelul județelor.
nivelul județelor.
Numărul minim de membri pentru ca
Numărul minim de membri pentru ca
o Sucursală să fie legal constituită este
o Sucursală să fie legal constituită este
de 5 (cinci) membri.
de 5 (cinci).
Sucursalele organizează activitatea la
Activitatea Sucursalelor se desfășoară
nivel local în baza documentelor
în baza documentelor statutare ale
statutare ale Asociației și cu
Asociației, cu respectarea legilor
respectarea legilor române în vigoare.
române în vigoare.
Sucursalele Asociației sunt organizații
ale acesteia fără personalitate
juridică, reprezentând pe plan local
(la nivel de județ, inclusiv BucureştiIlfov ) sau teritorial interesele
Asociației.
Într-un județ nu poate funcționa decât
o singură Sucursala a Asociației.
..........................
5.5. Asociația are organizate comisii de 5.5. Asociația are organizate comisii de
specialitate: Comisii Tehnice, Comisia
specialite: Comisii Tehnice, Comisia de
de Etică Profesională, Comisia de
Etică Profesională, Comisia de Cenzori,
Consiliul de Conducere este 5.2.
responsabil
cu
întocmirea
Dispozițiilor Executive ale Asociației.
Consiliul de Conducere al Asociației
este
alcătuit
din
Președinte,
Vicepreședinți,
Președinții
de
sucursale, Președinții Onorifici și alți
10 membri aleși prin vot universal.
Mandatul membrilor Consiliului de
Conducere - cu excepția Președinților
Onorifici - este de 2 ani.
………………….
5.2.

Comisii de Examinare și Certificare și
altele.

Cenzori, Comisii de Examinare și
Certificare și altele.

.......................

Notă: Rezultatul unui amendament care generează schimbarea unei denumiri va fi operată în toate
articolele documentelor statutare în care denumirea se regăsește, în cazul de față în Statul AICPS, în
Dispozițiile Executive ale AICPS și în Reguli și Proceduri de funcționare ale AICPS. Mai sus se regăsesc
modificările din Statut (cele mai elocvente, cele secundare le puteți vizualiza, cu track-changes, în
documentul Propunere Statut AICPS 2020).

Amendamentul nr. 2.1.: Schimbarea titulaturii „Director Executiv” în „Director”. Astfel, de
exemplu, „Directorul Executiv pentru Relațiile cu Terții” se va numi „Director pentru relațiile
cu terții”.
Motivație: Amendamentul 2.1 este propus de Dragoș Marcu și se justifică dacă
amendamentul nr. 2 va fi adoptat.
Notă: Rezultatul unui amendament care generează schimbarea unei denumiri va fi operată în toate
articolele documentelor statutare în care denumirea se regăsește, în cazul de față în Dispozițiile
Executive ale AICPS și în Reguli și Proceduri de funcționare ale AICPS.

Amendamentul nr. 3: Se propune schimbarea titulaturii din Președinte Onorific în Președinte
de Onoare.
Motivație: În cadrul documentelor statutare actuale sunt folosite alternativ ambele titulaturi,
funcția fiind aceeași. În plus „Președinte de Onoare” ca și Membru de Onoare este o
formulare mai răspândită în Organizațiile Românești.
Amendamentul este propus de Dragoș Marcu.
Notă: Rezultatul unui amendament care generează schimbarea unei denumiri va fi operată în toate
articolele documentelor statutare în care denumirea se regăsește, în cazul de față în Dispozițiile
Executive ale AICPS și în Reguli și Proceduri de funcționare ale AICPS.

Amendamentul nr. 4: Modificarea componenței Comitetului Director (Executiv) care acum
are 7 membri (Președinte, 5 Directori Executivi și cel mai recent dintre foștii președinți
(Președinții de Onoare) în 13 membri – dintre care 8 cu drept de vot - (Președinte (în
exercițiu), 5 Directori, cel mai recent Președinte de Onoare, Președintele Ales și 5 Directori
Adjuncți).
Motivație: Asigurarea unei continuității a viziunii și misiunilor Asociației. Mărirea forței de
lucru și de reacție a Comitetului Director. Amendamentul este propus de Dragoș Marcu.
Amendamentul nr. 4.1: Alegerea Președintelui Ales, care va fi de asemenea membru al
Consiliului de Conducere, se va face la jumătate de mandat.

De exemplu, dacă noul mandat va fi de 4 ani, la doi ani după începerea exercițiului va fi ales
viitorul Președinte (Președintele Ales) și viitorii Directori (care vor avea pentru doi ani
titulatura de Directori Adjuncți, cu păstrarea mențiunii că între două mandate consecutive
trebuie să se schimbe cel puțin doi Directori din cei cinci, iar noul Comitet Director își va începe
mandatul peste alți doi ani.
Președintele Ales va fi membru cu drept de vot al Consiliului de Conducere precum și al
Comitetului Director.
Directorii Adjuncți (Aleși) vor fi membri fără drept de vot ai Comitetului Director până la
intrarea lor în exercițiu. Vor deveni membri ai Consiliului de Conducere numai după intrarea
lor în exercițiu, până atunci având dreptul să asiste ca observatori la ședințele Consiliului de
Conducere.
Un Director Adjunct, care este ales ca Director al unei Direcții va lucra sub coordonarea directă
a acestui Director (în exercițiu)
Motivație: Mărirea considerabilă a forței de lucru și de reacție a Comitetului Director. Prin
lucrul în paralel pentru o perioadă de doi ani a câte doi directori pentru fiecare Direcție se
asigură formarea Directorilor Aleși (Adjuncți), continuitatea programelor și de asemenea
continuitatea decizională. Amendament propus de Dragoș Marcu.
Forma actuală a articolului 5.3.2. a Forma propusă a articolului 5.3.2. a
Dispozițiilor Executive ale AICPS
Dispozițiilor Executive ale AICPS
5.3.2. Comitetul Executiv este format din 7 5.3.2. Comitetul Director este format din maxim
membri: Președintele Asociației, 5
13 membri, în cazul în care nici una dintre
Directori Executivi și Președintele Onorific
funcții nu se cumulează: Președintele
care a îndeplinit cel mai recent funcția de
Asociației, 5 Directori , Președintele de
Președinte al Asociației.
Onoare care a îndeplinit cel mai recent
funcția de Președinte al Asociației,
Președintele Ales și 5 Directori Adjuncți
(Aleși).
Notă: Rezultatul unui amendament care generează schimbarea unei structuri, introducerea unor
poziții și rolul explicit al fiecăreia dintre acestea va fi operat în toate articolele documentelor statutare
care sunt afectate de această schimbare, în cazul de față în Dispozițiile Executive ale AICPS și în Reguli
și Proceduri de funcționare ale AICPS. Ele vor genera schimbări semnificative de conținut care vor fi
operate cu consecvență și unitar.

Explicație: În tabelul de mai jos se vede durata ciclului electoral, durata unui mandat, funcțiile
în exercițiu și condiționările între mandate.

Funcție/Mandat

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Președinte
(în exercițiu)
Președinte
Onoare

de

Președinte Ales
Directori

Directori
Adjuncți

CICLU ELECTORAL

Mandat în exercițiu, membru al CC, Membru al CD
Membru al CC, Membru al CD
Mandat în exercițiu
Schimbarea de funcție între două cicluri electorale
Amendamentul nr. 5: Mărirea mandatului forurilor de conducere (Președinte, Consiliul de
Conducere, Comitet Executiv, Președinți de Sucursale) de la 2 la 4 ani.
Motivație: se consideră că un mandat de 4 ani este mai potrivit pentru ca echipa de conducere
să-și ducă la bun sfârșit programul cu care s-a angajat. În practica locală, dar și internațională
o perioadă a mandatului de 4 ani este cea mai răspândită.
Propunerea este înaintată de Dragoș Marcu – membru al Consiliului de Conducere, Președinte
Onorific al AICPS.
Forma actuală a articolului 6.1 Statutul
AICPS
6.1.
Mandatul membrilor din structurile
de conducere ale Asociației este de doi ani.

Forma propusă a articolului 6.1 din Statutul
AICPS
6.1.
Mandatul membrilor din structurile
de conducere ale Asociației este de patru
ani. Prin excepție, în a doua jumătate a
ciclului electoral, vor fi aleși Președintele
Ales și 5 Directori Adjuncți a căror mandat
este de 2 ani

Notă: O schimbarea care este rezultat al unui amendament va fi operată în toate articolele
documentelor statutare care sunt afectate de amendament, în cazul de față în Dispozițiile Executive
ale AICPS și în Reguli și Proceduri de funcționare ale AICPS, ca și an articolele subsecvente pentru
determinarea sensului și conexiunilor dintre diferitele documente și/sau articole.

