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STATUTUL  

ASOCIAŢIEI  ŞTIINŢIFICE  DE  DREPTUL  
PROPRIETĂŢII  INTELECTUALE 

actualizat ca urmare a modificărilor și completărilor admise prin  
Încheierea nr.83/29.08.2006 a  

Judecătoriei sectorului 4 București; 
actualizat ca urmare a modificărilor și completărilor admise prin  

Încheierea nr.129/30.09.2011 a  
Judecătoriei sectorului 4 București  

 
 
 

CAPITOLUL I – DENUMIRE 
Art. 1- În toate documentele asociaţiei denumirea acesteia va fi 

„Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale” potrivit dovezii 
privind disponibilitatea denumirii asociaţiei eliberată de către Ministerul 
Justiţiei, cu nr. 24009 din 06.02.2004, iar în corespondenţă şi relaţiile 
internaţionale se va folosi aceeaşi denumire. 

 
CAPITOLUL II – SEDIUL ASOCIAŢIEI 
Art. 2 – Sediul asociaţiei este în Bucureşti, Bld. Mircea Vodă, nr.35, Bl. 

M 27, sc.1, et.6, ap. 16-18, sectorul 3 şi poate fi schimbat în condiţiile legii, prin 
hotărârea Consiliului Director. 

Asociaţia poate înfiinţa, în baza hotărârii Adunării Generale, filiale în ţară 
şi străinătate, potrivit reglementărilor legislative în vigoare la momentul 
înfiinţării lor. 

 
CAPITOLUL III – DURATA 
Art. 3 – Durata de funcţionare a Asociaţiei Ştiinţifice de Dreptul 

Proprietăţii Intelectuale este nedeterminată în timp şi are la bază liberul 
consimţământ şi voinţa de asociere a membrilor ei, în vederea realizării 
scopurilor propuse. 

 
CAPITOLUL IV – FORMA JURIDICĂ 
Art. 4 – Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale este 

persoană juridică română, de drept privat, autonomă, neguvernamentală, 
apolitică şi fără scop patrimonial. 

Asociaţia funcţionează conform legislaţiei române în vigoare, respectiv 
O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile. 
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CAPITOLUL V – ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI 
Art. 5 – În vederea realizării obiectului de activitate şi a scopului pentru 

care s-a înfiinţat, asociaţia promovează următoarele obiective: 
- crearea de legături ştiinţifice în domeniul dreptului proprietăţii 

intelectuale şi a cooperării internaţionale în domeniu; 
- favorizarea întâlnirilor personale între membrii asociaţiei şi alte 

persoane cu activitate în acelaşi domeniu din ţară şi din străinătate; 
- dezvoltarea unor activităţi sociale şi culturale în favoarea obţinerii 

prin schimb de experienţă profesional – juridică, ştiinţifică şi practică în 
domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale; 

- schimbul de publicaţii în domeniul activităţii de bază şi menţinerea 
de legături permanente cu asociaţii similare din ţară şi din străinătate; 

- participarea membrilor fondatori şi de onoare ai asociaţiei la 
conferinţe, congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice în ţară şi 
străinătate, pe teme juridice, în special în domeniul proprietăţii intelectuale; 

- organizarea de cursuri, conferinţe, dezbateri, simpozioane, mese 
rotunde, schimburi bilaterale, expuneri sau orice acţiuni sau activităţi în 
domeniul proprietăţii intelectuale; 

- cooperarea cu alte asociaţii şi societăţi din ţară şi străinătate ale 
căror scopuri sunt similare; 

- acceptarea, folosirea de donaţii, sponsorizări, cadouri, sume în lei şi 
valută, alte bunuri pentru a realiza şi servi scopurilor asociaţiei; 

- editarea tuturor tipurilor de pliante şi publicaţii pentru dezvoltarea 
ştiinţei în domeniul proprietăţii intelectuale; 

- colaborarea cu autorităţile statului în domeniul proprietăţii 
intelectuale şi unităţi de învăţământ superior pe această ramură a dreptului; 

- orice altă activitate care nu contravine dispoziţiilor legale şi 
scopului pentru care a fost fondată; 

- editarea cărţilor ( cod CAEN- 2211); 
- editarea revistelor şi periodicelor ( cod CAEN-2213); 
- eipărirea şi activităţi anexe ( cod CAEN-222); 
- elte activităţi de tipărire n.c.a. ( cod CAEN- 2222); 
- legătorie ( cod CAEN- 2223);  
- servicii pregătitoare pentru pretipărire ( cod CAEN- 2224); 
- activiăţi juridice ( cod CAEN- 7411); 
- publicitate ( cod CAEN- 7440); 
- activităţi de secretariat şi traducere ( cod CAEN-7485); 
- comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de papetărie 

(cod CAEN-5247); 
       -acordarea de premii în bani sau în natură, burse de merit, diplome de 

excelenţă specialiştilor în domeniul proprietăţii intelectuale şi tinerilor cu 
activitate deosebită atât în cadrul Asociaţiei Ştiinţifice de Dreptul Proprietăţii 
Intelectuale cât şi a Revistei Române de Dreptul Proprietăţii Intelectuale. 
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Art. 6 – Scopul asociaţiei este acela de a sprijini membrii acesteia pentru 

dezvoltarea relaţiilor interumane cu toate persoanele ce au preocupări ştiinţifice 
(tehnice şi juridice) în domeniul proprietăţii intelectuale. 

 
Art. 7 – Asociaţia îşi concretizează activitatea prin: 

- elaborarea unor proiecte şi programe pentru participarea la 
dezvoltarea ştiinţifică a dreptului proprietăţii intelectuale; 

- organizarea de manifestări ştiinţifice şi culturale cu ocazia unor 
evenimente aniversare; 

- editarea unor reviste de specialitate; 
- efectuarea de studii juridice, publicări de articole în reviste de 

specialitate şi cu ocazia unor manifestări ştiinţifice; 
- consultanţă de specialitate în domeniul proprietăţii intelectuale. 

 
Art. 8 – Asociaţia este deschisă colaborării cu organizaţiile 

guvernamentale şi neguvernamentale de profil din ţară şi străinătate, în vederea 
îndeplinirii obiectivelor sale. 

 
CAPITOLUL VI – MEMBRII 
Art. 9 – Membrii asociaţiei se împart în următoarele categorii: 

- membrii fondatori; 
- membrii de drept; 
- membrii de onoare; 
- membrii simpatizanţi. 

a) Membrii fondatori sunt cei care au hotărât prin actul constitutiv, 
înfiinţarea asociaţiei: 

 
1) Viorel Roş 
2) Ciprian Raul Romiţan 
3) Mirela Silvica Romiţan 
4) Gheorghe Romiţan 

 
b) Membri de drept sunt persoanele de cetăţenie română în activitate sau 

pensionari, fără nici un fel de discriminare de rang, sex, rasă, limbă sau religie 
admise de lege şi care solicită în scris această calitate și plătesc taxa de înscriere 
de 10 lei, precum și cotizația anuală de 50 lei; 

 
          c) Membrii de onoare pot fi orice persoană cu cetăţenie română sau 
străină, recunoscută pe plan naţional sau internaţional ca o personalitate 
marcantă a vieţii sociale, ştiinţifice, culturale; 
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           d) Membrii simpatizanţi pot fi persoanele cu cetăţenie română sau străină, 
care prin activitatea desfăşurată nu împietează asupra imaginii sau reputaţiei 
asociaţiei şi contribuie la dezvoltarea financiară sau materială a asociaţiei. 

 
Art. 10 – Pentru înscrierea în asociaţie ca membru de drept este necesară 

o cerere scrisă (ADEZIUNE) adresată Consiliului Director cu menţiunea luării 
la cunoştinţă a statutului şi plata taxei de înscriere (10 lei). 

Fac excepţie membrii fondatori şi membrii de onoare care sunt din oficiu 
membrii ai asociaţiei. 

 
Art. 11 – Calitatea de membru încetează: 

- prin hotărârea de excludere luată în unanimitate de voturi de către 
Consiliul Director; 

- la cererea membrului asociaţiei; 
- când a fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii cu privare de 

libertate.  
 În acest ultim caz, poate face contestaţie numai în cazul când este 

condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, dar există o situaţie de 
neexecutare legală, ce va fi analizată de Consiliul Director care va hotărî în 
termen de 30 de zile. 

 
Art. 12 – Drepturile membrilor sunt: 

- să aleagă şi să fie aleşi; 
- în funcţiile de conducere ale asociaţiei nu pot fi aleşi decât membrii 

fondatori; 
- să aibă acces la informaţiile privind activitatea organelor de 

conducere; 
- să beneficieze de toate formele de apărare, sprijin şi ajutorare ale 

asociaţiei în demersurile sale ştiinţifice , precum şi la medierea unor contacte cu 
persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate în domeniu; 

- acordarea unor recompense materiale şi morale pentru activitatea 
desfăşurată în asociaţie; 

- să li se acorde acces privitor la toate facilităţile pe care le oferă 
asociaţia (mass-media, publicitate, calculatoare, manifestări în domeniu etc.); 

- să renunţe la calitatea de membru. 
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 Art. 13 – Obligaţii 

 -  să achite cotizaţia anuală (până la data ținerii Adunării Generale a 
anului anterior), care este în cuantum de 50 lei/an; 

    - să respecte dispoziţiile prezentului statut; 
    - să participe la activitatea asociaţiei. 

 
CAPITOLUL VII – ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI 
A. Adunarea Generală 
Art. 14 – Adunarea Generală este forul suprem al asociaţiei; 
 
Art. 15 – Adunarea Generală este constituită din membrii asociaţiei cu 

excepţia membrilor de onoare. Adunarea Generală este legal constituită dacă 
sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul membrilor asociaţiei. Hotărârile 
Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi. Dacă adunarea generală 
nu este legal constituită la prima convocare o nouă convocare se face după 15 
zile când adunarea se consideră legal constituită cu membrii prezenţi. În acest 
caz hotărârile se iau cu o majoritate de trei pătrimi din numărul celor prezenţi. 

Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Un membru poate fi 
reprezentat de un alt membru la şedinţele Adunării, în baza unei procuri 
speciale. Procura poate fi depusă în original la Preşedintele Consiliului Director 
înaintea şedinţei Adunării sau trimisă prin poștă electronică sau fax. 
 

 
Art. 16 – Adunarea generală se reuneşte, în sesiune ordinară, o dată pe an 

şi în sesiune extraordinară la cererea unei treimi din membrii Consiliului 
Director.  

 
Art. 17 – Locul desfăşurării Adunării Generale şi ordinea de zi se 

stabilesc de către Preşedintele Consiliului Director şi se aduce la cunoştinţa 
tuturor membrilor asociației cu cel puţin 10 zile înainte prin publicarea pe site-ul 
Asociaţiei, prin telefon sau poștă electronică. 

 
Art. 18 – Adunarea Generală are următoarele prerogative: 

- stabileşte obiectivele şi activităţile asociaţiei; 
- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; 
- alege şi revocă preşedintele, vice-președinții, şi secretarul 

asociaţiei, precum şi cenzorul. Mandatul acestora fiind de 5 ani. 
- alege şi revocă membrii Consiliului Director; 
- hotărăşte cu privire la înfiinţarea de filiale; 
- modifică actul constitutiv şi statutul asociaţiei; 
- hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei şi stabileşte destinaţia 

bunurilor rămase după lichidare. 
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Art. 19 – La solicitarea a 2/3 din numărul membrilor asociaţiei sau la 

cererea Consiliului Director se poate convoca Adunarea Generală extraordinară. 
 
Art. 20 – În intervalul dintre două adunări generale, activitatea asociaţiei 

este condusă de Consiliul Director iar activitatea curentă va fi condusă de un 
membru fondator împuternicit de către Consiliul Director. 

 
B. Consiliul Director 
– Consiliul Director este format din 7 membri: 

- preşedintele asociaţiei, care exercită şi funcţia de preşedinte al 
Consiliului, putând fi reales; 

- 3 vice-preşedinți, pentru un mandat de 5 ani, putând fi realeși; 
- doi membri aleşi de Adunarea Generală, pentru un mandat de 5 ani, 

putând fi realeşi; 
- secretarul asociaţiei, putând fi reales. 

 
Art. 22 – Consiliul Director asigură conducerea asociaţiei între două 

adunări generale. În acest scop, acesta se va întruni odată pe lună adoptând 
hotărâri cu votul majorităţii. 

 
Art. 24 – Ordinea de zi a întrunirii va fi stabilită de preşedinte şi va fi 

adusă la cunoştinţa membrilor consiliului cu cel puţin 5 zile înainte de data 
stabilită pentru întrunire. Hotărârile Consiliului Director se iau cu majoritate 
simplă de voturi. 

 
Art. 25 – Consiliul Director are următoarele competenţe: 
 - numește un director executiv din rândul membrilor săi, căruia i se 

poate acorda o indemnizație lunară; 
- prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada 

anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, 
proiectul de buget şi proiectul programelor asociaţiei; 

- aprobă schimbarea sediului asociației în condiţiile legii; 
- încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 
- propune înfiinţarea de filiale ale asociaţiei; 
- împuterniceşte pe preşedinte și pe directorul executiv să exercite 

activitatea curentă a asociaţiei, acesta reprezentând asociaţia în relaţiile cu terţii; 
- stabileşte politica de acordare a  indemnizațiilor, burselor şi altor 

ajutoare financiare; 
- acceptă donaţiile şi legatele făcute asociaţiei; 
- aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei. 
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C) Cenzorul  
Art. 26 – Cenzorul asigură controlul financiar al asociaţiei. În acest scop 

el va verifica modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei, întocmind 
rapoarte ce le prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale. 

Cenzorul participă la şedinţele Consiliului Director fără a avea drept de 
vot. 

 
CAPITOLUL VIII – PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 
Art. 27 – Patrimoniul asociaţiei este constituit din: 

- cotizaţiile membrilor; 
- donaţii şi sponsorizări; 
- taxe de înscriere în asociaţie; 
- venituri realizate din studii, din difuzarea revistei, a pliantelor sau a 

broşurilor editate etc.; 
- fonduri provenite din organizarea unor manifestări; 
- bunurile mobile şi imobile ce vor fi achiziţionate. 

 
Art. 28 – Pentru realizarea veniturilor necesare funcţionării asociaţiei şi 

îndeplinirii activităţilor specifice, se vor putea desfăşura activităţi comerciale cu 
respectarea dispoziţiilor legale în materie. 

Toate veniturile realizate prin aceste activităţi comerciale vor fi folosite 
pentru realizarea scopului asociaţiei. 

Aceste activităţi comerciale se referă la publicitate, editură, tipărire cărţi, 
reclame, reviste. 

Fondurile băneşti necesare înfiinţării şi finanţării acestor activităţi vor fi 
preluate din fondurile asociaţiei. 

 
CAPITOLUL IX – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 
Art. 29 – Asociaţia se dizolvă: 

- prin hotărârea adunării generale; 
- prin hotărârea instanţei competente potrivit legii; 
- de drept, în cazul reducerii numărului de asociaţi sub limita fixată 

de lege sau în cazul imposibilităţii realizării scopului pentru care a fost 
constituită. 

 
Art. 30 –Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească în cazurile 

prevăzute de lege. 
 
Art. 31 – Lichidarea va putea fi efectuată de persoane fizice sau juridice, 

care trebuie să fie lichidatori autorizaţi în condiţiile legii. 
 
Art. 32 – Bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise unor 

persoane juridice cu scop identic sau asemănător. 
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CAPITOLUL X – DISPOZIŢII FINALE 
Art. 33 – Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile 

O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile. 
 
Art. 34 – Prezentul statut a fost redactat în 5 exemplare, toate cu valoare 

de original. 
 
Art. 35 – drept pentru care noi, membrii fondatori ai Asociaţiei 

Ştiinţifice de Dreptul Proprietăţii Intelectuale semnăm prezentul statut: 
 

a. Viorel Roş ____________________ 
b. Ciprian Raul Romiţan ____________ 
c. Mirela Silvica Romiţan ___________ 
d. Gheorghe Romiţan _______________ 

 
 


