STATUTUL
LIGII STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE
-LSRSCapitolul I - Dispoziții generale.
Art.1

Art.2
Art.3
Art.4
Art.5

Liga Studenților Români din Străinătate, prescurtat LSRS, este persoană juridică de drept
privat fără scop patrimonial, neguvernamentală și autonomă, constituită prin asocierea
liberă a membrilor săi, în conformitate cu prevederile legii.
Durata pentru care se constituie LSRS este nedeterminată.
Sediul LSRS este în Strada Siriului, nr. 37, Bl. 19D, sc. 1, et 3 ap 9, sector 1, Bucuresti.
Sigla LSRS este o carte deschisă, având în fundal o hartă a lumii, încadrată de frunze de
lauri dispuse circular; culorile LSRS sunt albastru, auriu și roșu.
Membrii fondatori ai Ligii Studenților din Străinătate sunt Sebastian-Ioan Burduja, CostinGabriel Elefteriu și Bogdan Adrian Marcu.

Capitolul II - Scop și obiective.
Art.6

Scopul LSRS.

(1) LSRS asigură un cadru de organizare reprezentativ al studențimii române din străinătate,
promovând o puternică solidaritate între membrii săi, ca reprezentanți de valoare ai
României, precum și o atitudine pozitivă față de perspectivele întoarcerii lor în țară după
terminarea studiilor.
(2) Scopul principal al LSRS este de a apăra și promova drepturile și interesele academice,
profesionale și culturale ale membrilor săi, precum și de a facilita contribuția lor la
dezvoltarea României.
Art.7

Obiectivele Asociației.

(1) LSRS își propune realizarea următoarelor obiective:
a)
b)
c)
d)

identificarea problemelor specifice ale studenților români din străinătate și implicarea în
soluționarea lor;
încurajarea unor legături strânse și a sentimentelor de solidaritate și respect reciproc între
membrii LSRS, precum și promovarea principiului primatului valorii și a competenței;
informarea studenților români din străinătate cu privire la oportunitățile de participare la
viața economică, politică și socială a României;
recunoașterea ca fiind de interes național a potențialului studenților români din străinătate
de a contribui la dezvoltarea României;
1|20

e)

f)
g)

h)
i)

j)

k)

l)

Art.8

promovarea dialogului cu membrii societății civile și cu instituțiile guvernamentale din
România în vederea elaborării unor politici coerente de motivare a studenților români din
străinătate cu privire la revenirea în țară după terminarea studiilor;
promovarea unei imagini pozitive a României în lume prin exemplul rezultatelor și valorii
studenților români din străinătate, precum și prin organizarea de acțiuni specifice;
inițierea de parteneriate cu instituții, întreprinderi, organisme locale, naționale și
internaționale, guvernamentale și private pentru mobilizarea resurselor necesare realizării
programelor și proiectelor LSRS, inclusiv pentru susținerea financiară a studenților români
din străinătate;
promovarea unor relații strânse de prietenie, sprijin reciproc și colaborare cu organizații
studențești și de tineret din țară și din străinătate;
dezvoltarea comunicării dintre studenții români din străinătate și cei din România în
vederea schimbului de idei și experiențe, și pentru promovarea unui nou spirit național
bazat pe principiile meritului, competenței, și integrității personale;
informarea celor interesați de perspectiva studiului în străinatate cu privire la oportunități
academice și alte detalii legate de studiul în străinătate, și sprijinirea lor în procesele de
aplicație și acomodare;
consolidarea identității naționale a studenților români din străinătate și sprijinirea
menținerii legăturilor lor cu România, precum și dezaprobarea tendințelor de negare a
valorilor românești și/sau de denigrare a imaginii României în rândul acestei comunități;
sprijinirea participării studenților români din străinătate la afirmarea și protejarea valorilor
românești.
Activitățile desfășurate de LSRS.

(1)

În vederea realizării obiectivelor sale, LSRS desfășoară următoarele activități:

a)

monitorizează respectarea drepturilor omului și a altor drepturi legale ale membrilor LSRS
în raport cu persoane fizice, juridice și publice, din România și de peste hotare;
desfășoară activități publicistice și editoriale;
sintetizează și mediatizează puncte de vedere referitoare la obiectivele LSRS;
organizează și desfășoară activități civice, precum campanii de informare a studenților
români din străinătate;
organizează și participă la manifestări sociale și culturale precum simpozioane, colocvii,
conferințe, cenacluri, seminarii, și târguri educaționale, interne și internaționale;
acordă burse și premii anuale de excelență studenților romăni din străinătate cu rezultate
remarcabile, și/sau unor personalități ale vieții publice din țară și străinătate;
dezvoltă și întreține un website al organizației, care conține forumul LSRS și include o
platformă pentru facilitarea exprimării libere a ideilor studenților romăni din străinătate și
pentru dezvoltarea viziunilor lor în plan academic, cultural și social-politic;
organizează periodic un congres al studenților români din străinătate, prilej cu care sunt
sintetizate și mediatizate problemele acestei comunități, dar și dificultățile întâmpinate de
românii din țară în demersul de a se afirma pe plan academic, cultural, economic și politic;

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

acționează pentru strângerea de fonduri pentru buna funcționare a LSRS, precum și pentru
sprijinirea activităților specifice, în condițiile legii;
sprijină înființarea de asociații locale ale studenților români în cadrul universităților
străine;
constituie un fond propriu pentru sprijinirea studenților români din străinătate și a celor
care doresc să studieze în afara țării;
organizarea și întreținerea unei baze de date pentru o mai bună evidență a românilor
plecați la studii peste hotare.
întreține o comunicare permanentă cu societatea civilă din România;
elaborează proiecte de politici publice și programe în domeniile social, economic, cultural
și politic;
colaborează cu instituții și organizații guvernamentale și neguvernamentale.

Capitolul III - Membrii LSRS.
Art.9

Calitatea de membru cu drepturi depline al LSRS poate fi acordată oricărui student român al
unei instutiții academice din străinătate, indiferent de etnice, religie, sex, apartenență
politică sau orientare sexuală, care aderă la scopul și obiectivele LSRS.

Art.10 Calitatea de membru absolvent al LSRS este acordată automat membrilor cu drepturi
depline ai LSRS care şi-au încheiat studiile, şi poate fi de asemenea acordată oricărei
persoane care nu a fost membră cu drepturi depline al LSRS, dar care a absolvit studii în
străinătate.
Art.11 Calitatea de membru asociat al LSRS poate fi acordată oricărei persoane care îşi exprimă
interesul pentru studiul în cadrul unei instituţii academice din străinătate, dar nu este
absolventă sau studentă în cadrul unei astfel de instituţii, indiferent de etnie, religie, sex,
apartenenţă politică sau orientare sexuală, şi care aderă la scopurile LSRS.
Art.12
(1)
a)

b)

c)

Dobândirea calitatii de membru cu drepturi depline, membru absolvent ori membru
asociat se defășoară în următoarele condiții:
solicitantul va adresa Consiliului Director al LSRS o cerere de aderare prin care va indica
dacă îndeplinește condițiile de la art. 9-11 ale prezentului Statut (în cazurile prevăzute de
art. 9 și 10, solicitantul va atașa dovada că este student sau absolvent român al unei
Facultăți din străinătate);
cererea va fi analizată de oricare dintre membrii Consiliul Director în condițiile și
termenele stabilite de Regulamentul de Organizare și funcționare al LSRS. Aprobarea
cererii de aderare se va face de către membrul Consiliului Director care a analizat cererea,
prin decizie cu privire la acordarea calității de membru LSRS;
de la data acordarea calității de membru LSRS, mebrii sunt obligati să respecte prevederile
prezentului Statut și ale Regulamentului de organizare și funcționare.
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(2)

Art.13
(1)

(2)

Art.14
a)
b)
c)
Art.15
Art.16
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Art.17
a)
b)

Procedura statutară privind dobândirea calității de membru se completează cu cea
prevăzută de Regulamentul de organizare și funcționare LSRS.

Calitatea de membru de onoare al LSRS poate fi acordată, la recomandarea Consiliului
Director, de către Adunarea Generala a membrilor LSRS, personalităţilor vieţii civice,
culturale, academice, economice a căror activitate a avut un impact deosebit asupra
studenţilor români din străinătate şi asupra realizării lor academice şi profesionale în
România, şi pentru servicii deosebite aduse LSRS.
Dintre personalitățile ce dețin calitatea de membru de onoare LSRS, la recomandarea
Consiliului Director, Adunarea Generală va putea numi un Președinte de onoare al LSRS.
De asemenea, dinstincția poate fi acordată unuia dintre membrii cu drepturi depline ori
absolvenți, precum și unuia dintre membrii fondatori ai LSRS pentru implicarea deosebită
în activitatea Asociației.
Pierderea calităţii de membru al LSRS poate avea loc în următoarele condiţii:
de drept, prin retragere, în urma cererii scrise a membrului LSRS;
prin excludere, ca efect al unei sancţiuni;
prin deces;
Membrii LSRS pot demisiona în orice moment, cu efect imediat.
Membrii LSRS au următoarele drepturi:
să participe activ la toate şedinţele LSRS, dacă sunt membri cu drepturi depline sau membri
absolvenţi;
să voteze în cadrul Adunării Generale LSRS, dacă sunt membri cu drepturi depline sau membri
absolvenţi;
să fie propuşi şi aleşi în funcţiile de conducere din LSRS, dacă sunt membri cu drepturi
depline sau membri absolvenți;
să propună și să participe la proiectele și acțiunile LSRS;
să beneficieze de baza materială a LSRS în vederea desfășurării unor activități
corespunzătoare scopului și obiectivelor LSRS, în condițiile legii;
să fie informați cu privire la activitățile LSRS;
să se retragă din LSRS;
să-și exprime în mod liber opiniile în cadrul tuturor forurilor LSRS.
Membrii LSRS au următoarele obligații:
să cunoască și să respecte Statutul LSRS și Regulamentul de Organizare și Funcționare
adoptate de Adunarea Generală LSRS;
să respecte deciziile Consiliului Director și ale Adunării Generale;
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c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

Art.18

să răspundă solicitărilor Consiliului Director, în temeiul stabilit de acesta;
să desemneze un reprezentant care să constituie persoana de contact între organizația locală
a studenților români din străinătate și LSRS, dacă sunt membri cu drepturi depline;
reprezentantul din oficiu este președintele respectivei organizații;
să aibă o conduită corespunzătoare, în conformitate cu strategia adoptată de către Adunarea
Generală sau Consiliul Director;
să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării în numele LSRS la
exercitarea funcțiilor în care au fost desemnați sau aleși, de care trebuie să se achite cu
demnitate, competență și cinste;
să nu acționeze în numele LSRS fără a avea mandat în acest sens din partea acesteia, atât
timp cât acțiunea nu este parte din strategia sau proiectele LSRS;
să anunțe în scris retragerea din LSRS;
să nu facă parte din structuri active cu aceeași reprezentativitate;
să nu participe la acțiuni ce periclitează pozițiile sau imaginea LSRS;
să nu participe la acțiuni care contravin Statutului LSRS și intereselor proprii ale membilor;
să informeze din timp Consiliul Director cu privire la acțiuni la care vor participa în calitate
de membru al LSRS și în cadrul cărora este posibilă stabilirea de relații în numele LSRS.
Membrii asociați și membrii de onoare, dacă îndeplinesc condițiile necesare, pot deveni membri
cu drepturi depline și/sau membri absolvenți, bucurându-se de toate drepturile noii categorii în
care se încadrează.

Art. 181 Lista membrilor LSRS se regaseste pe pagina de web – www.lsrs.ro - a Ligii Studentilor
Romani din Strainatate (Catalogul Membrilor) si este accesibila tuturor membrilor inscrisi
pe pagina de web www.lsrs.ro. Lista actualizata lunar in Catalogul Membrilor cuprinde
numele si prenumele fiecarui membru actual al asociatiei, institutia de invatamant, numele
institutiilor academice unde sunt sau au fost studenti membrii LSRS.
Capitolul IV - Structura organizatorică.
Art.19
(1)
a)
b)
c)

Organele de conducere, executive și de control ale LSRS sunt:
Adunarea Generală;
Consiliul Director;
Comisia de Cenzori.

(2)

Reprezentarea și angajarea oficială a răspunderii LSRS se va realiza prin semnarea de
documente de către Președintele LSRS și Secretarul General LSRS.

Secțiunea I - Adunarea Generală.
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Art.20

Adunarea Generală este forul superior de conducere, cu rol deliberativ, format din
totalitatea membrilor LSRS, cu excepția membrilor de onoare și a membrilor asociați.

Art.21
(1)
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Adunarea Generală are următoarele atribuții principale:
adoptă și modifică Statutul LSRS;
adoptă și modifică Regulamentul de Organizare și Funcționare al LSRS;
aprobă bugetul de venituri și bilanțul contabil al LSRS, stabilind limitele valorice pentru
care Consiliul Director poate dispune asupra activelor (inclusiv disponibilități financiare)
ale LSRS;
alege și revocă membrii Comisiei de Cenzori;
alege și revocă Președintele LSRS;
alege și revocă membrii Consiliului Director, pe funcții;
aprobă raportul anual al Comisiei de Cenzori;
aprobă rapoartele de activitate ale Consiliului Director;
votează asupra excluderii membrilor LSRS;
stabilește cuantumul cotizațiilor membrilor LSRS;
ratifică afilierea LSRS la foruri și organizații locale, naționale și internaționale;
dizolvă LSRS și stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare în condițiile
prezentului Statut și ale legii, respectând dispozițiile Art. 60 din legea nr. 246/2005.
ca urmare a propunerii înaintate în acest sens de către Consiliului Director, Adunarea
Generala decide cu privire la numirea persoanei propuse ca Membru de onoare al LSRS ori
Presedinte de Onoare al LSRS.

(2)

Adunarea Generală îndeplinește și alte atribuții ce sunt de competența sa, în vederea bunei
funcționări a LSRS, în conformitate cu prevederile Statutului și Regulamentului de
Organizare și Funcționare.

(1)

Adunarea generală va fi convocată de Consiliul Director.

(2)

Adunarea Generală se întrunește cel puțin anual în sesiuni ordinare

(3)

Adunarea Generală se va întruni ori de câte ori va fi necesar în sesiuni extraordinare.

(4)

Ședințele Adunării Generale se vor ține prin întrunirea membrilor în persoană sau prin
intermediul platformei online, accesibilă la adresa web comunicată prin înstiințarea privind
convocarea Adunării Generale.

(5)

Înștiințarea privind convocarea Adunarii Generale ordinare sau extraordinare va cuprinde
dispozitii referitoare la modalitatea in care se va desfasura Adunarea Generala, potrivit
alin. (4) de mai sus, locul si durata acesteia ori, după caz, date privind accesarea platformei

Art.22
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on-line, precum si informatii referitoare la procedura de votare și modalitatea de
centralizare a voturilor exprimate.
(6)

Convocarea Adunării Generale se face cu cel puțin 10 zile înaintea datei stabilite pentru
întrunire, prin publicarea înștiințării privind convocarea Adunării Generale pe site-ul web
al asociației și prin transmiterea acestei înștiințări în format electronic, pe adresele de email ale membrilor cu drept de vot în Adunarea Generală. Pentru ipoteza neîntrunirii
cvorumului, prin aceeași înștiințare se poate stabili o dată ulterioară la care este
reconvocată Adunarea Generală.

(7)

Când pe ordinea de zi figurează alegerea membrilor Consiliului Director, în convocare se
vor nominaliza membrii propuși și se va menţiona faptul că lista cuprinzând numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor nominalizate se regăsește
pe site-ul web al LSRS.

Art. 221
(1)

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale este necesară prezenţa, sau după caz
accesarea platformei on-line în condițiile prevăzute de convocator a cel puțin jumătate din
numărul membrilor cu drept de vot ai asociației. Hotărârile Adunării Generale, la prima
convocare, se adoptă cu votul a cel
puțin jumătate plus unu din numărul membrilor cu
drept de vot ai asociației.

(2)

Dacă nu sunt întrunite condițiile de cvorum la prima convocare, adunarea ce se va întruni
la o a doua convocare va putea să hotărască asupra punctelor de pe ordinea de zi, indiferent
de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de membrilor cu
drept de vot ai asociației, prezenți, sau care au accesat platforma on-line în condițiile
prevăzute de convocator.

(3)

Hotărârile Adunării Generale vor fi obligatorii şi pentru membrii absenţi, precum şi pentru
acţionarii care au votat împotrivă.

(4)

Şedinţa Adunării Generale va fi prezidată de Președintele LSRS sau, în absenţa acestuia, de
către acela care îi ţine locul.

(5)

Membrii Consiliului Director participă la şedinţele Adunării Generale ca invitaţi, fără drept
de vot.

(6)

La sesiunea Adunării Generale pot participa, la solicitarea motivată a Consiliului Director,
ca invitați, și reprezentanți din partea altor organizații neguvernamentale sau
guvernamentale.

(7)

După constatarea îndeplinirii prevederilor legale şi a celor din prezentul Statut referitoare
la ţinerea adunării generale, se va trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi.
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(8)

Membrii participanți la ședința Adunării Generale vor vota, în general, prin ridicare de
mâini, cu excepția întrunirii Adunării Generale în format online, caz în care votul va fi
exprimat prin buletinul electronic de vot.

(9)

Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor vor menţiona îndeplinirea formalităţilor
privind convocarea şi vor include numele membrilor participanţi, un sumar al dezbaterilor,
hotărârea adoptată şi, la cererea membrilor, declaraţiile făcute de aceştia în timpul şedinţei.

(10) Hotărârile Adunărilor Generale vor fi semnate de Președintele LSRS ori persoana care îl
înlocuiește și vor avea anexate convocatorul, dovezile de comunicare a convocatorului, lista
membrilor participanţi sau, dupa caz, condica electronica de prezenta si buletinele de vot.
(11) Îndeplinirea condițiilor legale și statutare privind cvorumul, precum și majoritatea cerută
pentru adoptarea hotărârilor adunării Generale se vor constata prin listele de prezență a
membrilor sau, în situația în care ședința se realizează prin intermediul platformei on-line,
pe baza condicii electronice de prezență.
Art.23
(1) Adoptarea sau modificarea Statutului, Actului Constitutiv şi Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare se hotărăsc prin votul a cel putin două treimi din numărul
membrilor cu drept de vot ai asociației la prima convocare, respectiv prin votul a cel puțin
două treimi din numărul membrilor cu drept de vot prezenți, sau care au accesat platform
on-line, în condițiile prevăzute în convocator, la a doua convocare.
(2)

Art.24

Consiliul Director decide, in conditiile prevazute de prezentul Statut si de Regulamentul
de Organizare si Functionare, schimbarea sediului Asociatiei Liga Studentilor Romani din
Strainatate ori de cate ori este necesar pentru buna functionare a asociatiei.
Alte norme de organizare și funcționare ale Adunării Generale sunt prevăzute în
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Secţiunea II - Consiliul Director.
Art.25

a)
b)
c)
d)
e)

Consiliul Director este organul de conducere şi executiv al LSRS, compus din 7 persoane,
cu atribuţii distincte, alese de către Adunarea Generală dintre membrii cu drepturi deplie
ori membrii absolvenți, alcătuit din:
Presedinte;
Secretar General;
Vicepresedinte Departamentul Relatii Externe;
Vicepresedinte Departamentul Comunicare;
Vicepresedinte Departamentul Filiale;
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f)
g)
Art.26
(1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)

(2)

Art.27
(1)

(2)

Vicepresedinte Departamentul Dezvoltare;
Trezorier.

Consiliul Director are următoarele atribuţii principale:
coordonează activitatea LSRS între întrunirile Adunării Generale;
urmăreşte punerea în practică a tuturor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală,
adoptând decizii în acest sens;
propune spre adoptare sau modificare Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
propune Adunării Generale excluderea membrilor LSRS;
avizează proiectul de buget de venituri şi cheltuieli și bilanţul contabil al LSRS;
aprobă asocierea LSRS cu alte persoane fizice sau juridice;
aprobă afilierea LSRS la forurile şi organismele locale, naţionale şi internaţionale;
aprobă înfiinţarea unor structuri de reprezentare ale LSRS în ţară sau străinătate, în
condiţiile legii;
decide în legătură cu formatul fiecărei sesiuni a Adunării Generale;
convoacă Adunarea Generală şi stabileşte ordinea de zi a acesteia;
deleagă reprezentanţii pentru diferite acţiuni ale LSRS;
stabileşte şi adoptă poziţia LSRS faţă de diferite evenimente;
în cazuri foarte grave, în care se constă că unul dintre membrii LSRS încalcă Statutul LSRS,
Consiliul Director îl poate suspenda cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul
membrilor, până la următoarea şedinţă a Adunării Generale;
elaborează, propune spre adoptare şi execută proiecte şi acţiuni în conformitate cu scopul şi
obiectivele LSRS, în condiţiile Statutului LSRS;
se conformează înăuntrul termenilor stabiliţi de Adunarea Generală, hotărârilor acesteia,
inclusiv celor dispuse cu privire la aspectele de natură financiară ale activităţii LSRS.
înaintează Adunării Generale propunerile cu privire la numirea membrilor de onoare,
precum și a Președintelui de Onoare LSRS.
Consiliul Director îndeplineşte alte atribuţii ce sunt de competenţa sa, în vederea bunei
funcţionări a LSRS, în conformitate cu prevederile Statutului şi Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare.

Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare sau ori de câte ori este nevoie, în şedinţe
extraordinare, la cererea preşedintelui LSRS, a Comisiei de Cenzori, sau a cel puţin 3 din
membrii săi. Convocarea Consiliului Director în şedinţe ordinare se face cu cel puţin 5 zile
calendaristice înaintea datei întrunirii, iar în cazul celor extraordinare cu cel puţin 2 zile
calendaristice înainte şi cuprinde ordinea de zi propusă, ora, modul şi locul de desfăşurare.
Şedinţa Consiliului Director este statuară în prezenţa a cel puţin jumătate din totalul
membrilor săi aflaţi în funcţie. În cazul în care se constată neîndeplinirea acestui cvorum,
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preşedintele LSRS are obligaţia de a efectua în termen de maxim 5 zile o nouă convocare
pentru o alta şedinţă, care să aibă loc în cel mult 5 zile de la data primei şedinţe; această a
doua şedinţă este statutar întrunită indiferent de numărul celor prezenţi.
(3)

Şedinţele Consiliului Director se pot desfăşura ca întruniri cu participarea în persoană a
membrilor săi; atunci când prezenţa unui cvorum reprezentativ nu poate fi asigurată în
acest format, şi având în vedere distribuţia membrilor LSRS în întreaga lume, Preşedintele
LSRS hotărăşte organizarea de sesiuni ale Consiliului Director în format de tele-conferinţă,
prin Internet.

(1)

În cadrul Consiliului Director, toţi membrii au drept de vot egal.

(2)

Deciziile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă.

Art.28

Art.29
(1)

Alegerile pentru Consiliul Director se fac pe funcţii, în următoarea ordine: preşedinte,
secretar general, vicepreşedinţi, şi trezorier;

(2)

Mandatul Consiliului Director este de doi ani; mandatul membrilor se exercită de la data
adoptării hotărârii Adunării Generale a LSRS privind desemnarea membrilor Consiliului
Director. Membrii Consiliului Director LSRS îşi exercită mandatul până la preluarea
mandatului de către membrii nou aleși;

(3)

Membrii Consiliului Director nu pot deţine funcţii de conducere la orice nivel în cadrul
unui partid politic sau în cadrul unei organizaţii de tineret a unui partid politic;

(4)

Alte norme privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor Consiliului Director sunt
prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Art.30
(1)

(2)

Art.31

Președintele și Secretarul General LSRS au atribuții de reprezentare și conducere
operativă, prevăzute în Statut și în Regulamentul de Organizare și Funcționare.
În cazul în care Președintele LSRS sau un alt membru al Consiliului Director se află în
imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale specifice, pe o perioadă determinată, atribuțiile
sale vor fi preluate de către Secretarul General.
Alte norme de organizare și funcționare ale Consiliului Director sunt prevăzute în
Regulamentul de Organizare și Funcționare.
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Secțiunea a 3-a - Președintele.
Art.32
(1)
(2)
(3)

Președintele reprezintă LSRS, este garantul înfăptuirii scopurilor, integrității și unității
LSRS;
Președintele veghează la respectarea și aplicarea Statutului și la buna funcționare a
organismelor LSRS;
Președintele exercită funcția de mediere între organele LSRS precum și între LSRS și
societate.

Art.33
(1)

Preşedintele LSRS este ales de Adunarea Generală pe o perioadă de 2 (doi) ani; mandatul
Preşedintelui se exercită de la data adoptării hotărârii Adunării Generale a LSRS privind
desemnarea acestuia. Preşedintele LSRS îşi exercită mandatul până la preluarea
mandatului de preşedintele nou ales;

(2)

Președintele LSRS este în același timp și Președintele Consiliului Director; în exercitarea
atribuțiilor ce-i revin, Președintele emite decizii;

(3)

În cazul în care Președintele LSRS se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale
specifice, pe o perioadă determinată, atribuțiile sale vor fi preluate de către Secretarul
General;

(4)

Vacanța funcției de Președinte intervine în caz de demisie a acestuia sau în caz de
imposibilitate definitivă a exercității atribuțiilor sale;

(5)

În termen de 7 zile de la data în care a intervenit vacanța funcției de Președinte al LSRS,
Secretarul General va prelua funcţia de Preşedinte până la sfârşitul mandatului în curs, cu
aprobarea Consiliului Director.

Art.34 (1) Președintele LSRS îndeplinește următoarele atribuții:
a)
b)
c)
d)

elaborează, propune spre aprobare și execută proiecte și acțiuni în conformitate cu scopul și
obiectivele LSRS, în condițiile Statutului LSRS;
conduce de regulă lucrările Adunării Generale și ale Consiliului Director, cu excepția
situației prevăzute la art 33 alin. (3);
prezintă rapoartele și informările privind activitatea Consiliului Director;
semneaza si stampileaza actele, comunicatele de presa, pozitiile adoptate fata de diverse
probleme, emise de Adunarea Generala si Consiliul Director; semneaza si stampileaza
hotararile adoptate de membri LSRS intruniti in carul Adunarii Generale organizate in
format online in baza voturilor exprimate; semneaza si stampileaza scrisoarea de convocare
a Adunarii Generale a LSRS organizata in format online, prin intermediul internetului;
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

(2)

coordonează LSRS între ședințele Adunării Generale și ale Consiliului Director, asumânduși responsabilitatea pozițiilor, comunicatelor și hotărârilor emise;
reprezintă LSRS, împreună cu Secretarul General, în relațiile oficiale cu persoanele fizice și
juridice, române sau străine, cu autoritățile și în fața instanțelor de judecată;
propune Adunării Generale alegerea sau revocarea Secretarului General;
poate delega o parte din atribuțiile sale, temporar sau permanent, Secretarului General;
poate prelua o parte din atribuțiile Secretarului General, în conformitate cu Regulamentul
de Organizare și Funcționare;
stabilește sarcini pentru Vicepreședinți, Secretarul General și membri, și controlează modul
în care acestea sunt realizate;
aprobă propunerile Consiliului Director ce privesc Regulamentul de Organizare și
Funcționare, modalitățile de lucru, componența comisiilor de lucru și alte regulamente;
propune problematica ce va face obiectul ordinii de zi în ședințele Consiliului Director, în
urma consultărilor cu Secretarul General;
poate angajează patrimoniul LSRS, în limitele mandatului ce îi este acordat de către
Consiliul Director;
organizează acțiuni concrete pentru realizarea scopului și obiectivelor LSRS;
are drept de veto în cazul desemnării șefilor de filiale, a primirii și a excluderii membrilor;
convoacă Consiliul Director ori de câte ori consideră necesar;
îndeplinește alte sarcini stabilite de Adunarea Generală și Consiliul Director;
atribuțiile președintelui se completează cu prevederile statutare privind atribuțiile
membrilor Consiliului Director și cu reglementările Regulamentului de Organizare și
Funcționare.
Președintele LSRS poate delega, cu încunoștiințarea Consiliului Director, parte din
atribuțiile sau prerogativele sale oricărui membru al Consiliului Director.

Secțiunea a 4-a - Secretarul General.
Art.35
(1)

(2)

Art.36
(1)

Secretarul General are atribuții de reprezentare, cu delegare din partea Președintelui,
prevăzute în prezentul Statut și Regulamentul de Organizare și Funcționare.
Coordonează activitatea de organizare, analiză și conducerea operativă a activității LSRS,
în limitele competențelor delegate de Președinte.

Secretarul General este propus de Preşedinte şi ales de Adunarea Generală pe o perioadă
de 2 (doi) ani. Mandatul Secretarului General se exercită de la data adoptării hotărârii
Adunării Generale a LSRS privind desemnarea acestuia. Secretarul General LSRS îşi
exercită mandatul până la preluarea mandatului de Secretarul General nou ales.
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(2)

În cazul în care Secretarul General LSRS se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale
specifice, pe o perioadă determinată, atribuțiile sale vor fi preluate de către Președintele
LSRS.

(3)

Vacanța funcției de Secretar General intervine în caz de demisie a acestuia sau în caz de
imposibilitate definitivă a exercitării atribuțiilor sale.

(4)

În termen de 7 zile de la data în care a intervenit vacanța funcției de Secretar General al
LSRS, Președintele LSRS va numi un Secretar General interimar până la sfârșitul
mandatului în curs, la propunerea Consiliului Director.

(5)

Secretarul General poate fi demis la propunerea Președintelui, prin votul majoritar al
membrilor Adunării Generale;

Art.37
(1)

a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Secretarul General răspunde de activitatea sa în fața Președintelui și în fața organelor de
conducere ale LSRS și are următoarele atribuții:
coordonează activitățile curente ale LSRS, efectuează operațiunile necesare pentru aducerea
la îndeplinire a scopului și obiectivelor LSRS, în limita competențelor acordate de către
Președinte și prevăzute în prezentul Statut și în Regulamentul de Organizare și
Funcționare;
duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Director și ale Adunării Generale;
conduce personalul din executivul LSRS, respectând organigrama și numărul de posturi
aprobat de Președinte și Consiliul Director, stabilește îndatoririle și responsabilitățile
personalului;
stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului operativ pe compartimente, cu
acordul Președintelui;
coordonează și supraveghează activitățile Vicepreședinților și preia atribuțiunile acestora,
atunci când aceștia se află în imposibilitatea exercitării lor;
răspunde în fața Consiliului Director, împreună cu Președintele LSRS, de activitățile
desfășurate, de deciziile luate, de gestionarea mijloacelor financiare și materiale ale LSRS;
are drept de semnătură în operațiunile financiare, cu delegare din partea Președintelui;
întocmește proiectul planului anual de activități, organizează acțiuni concrete pentru
realizarea scopului și obiectivelor LSRS;
propune proiectele organigramei și structurii de personal ale LSRS;
redactează procesele-verbale și celelalte documente de lucru ale LSRS;
semnează alături de Președintele LSRS documentele LSRS;
răspunde de activitatea de registratură și secretariat a LSRS, administrând actele LSRS;
exercită funcția de reprezentare a LSRS în limitele competențelor delegate;
organizează și menține contactele cu mass-media;
constată asupra statutarității ședințelor Adunării Generale și verifică delegațiile membrilor;
sesizează Consiliul Director cu privire la impunerea de sancțiuni;
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p)
q)

r)

Art.38
(1)

(2)

îndeplinește alte sarcini stabilite de Adunarea Generală, Consiliul Director și Președinte;
atribuțiunile Secretarului General se completează cu prevederile statutare privind
atribuțiile membrilor Consiliului Director și cu reglementările Regulamentului de
Organizare și Funcționare;
poate angaja patrimoniul LSRS, în limitele mandatului ce ii este acordat de către Consiliul
Director.

În activitatea sa, Secretarul General este ajutat de secretari generali adjuncți numiți și
demiși de către Consiliul Director la propunerea Secretarului General, respectiv a
Președintelui LSRS; secretarii generali adjuncți nu fac parte din Consiliul Director;
Numărul și atribuțiile secretarilor generali adjuncți se stabilesc prin Regulamentul de
Organizare și Funcționare.

Art.39
Atribuțiile detaliate ale Consiliului Director, Președintelui și Secretarului General sunt
stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, aprobat de Adunarea Generală.
Secțiunea a 5-a - Vicepreședinții.
Art.40
(1)

(2)

Vicepreședinții LSRS acționează pe domenii specifice, cu împuternicire din partea
Președintelui, nu au dreptul de a angaja patrimonial LSRS, dar au atribuțiuni executive
prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare.
În cazul în care un Vicepreședinte LSRS se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale
specifice, pe o perioadă determinată, atribuțiile sale vor fi preluate de către Secretarul
General;

Art.41

Vicepreședinții răspund de activitatea lor în fața Președintelui, a Secretarului General și în
fața organelor de conducere ale organizației, și au următoarele atribuții:

a)
b)
c)
d)

se întâlnesc în cadrul Consiliului Director ori de câte ori este necesar;
propun proiecte în cadrul Consiliului Director;
desfășoară și coordonează activități, cu aprobarea Președintelui sau a Secretarului General;
reprezintă interesele studenților români și cele ale membrilor LSRS ce au absolvit sau
studiază la universități din zona lor de responsabilitate;
asigură fluxul informațional între Consiliul Director și membrii LSRS;
alte atribuții ale Vicepreședinților LSRS sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și
Funcționare.

e)
f)
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Sectiunea a 6-a –Trezorierul.
Art.42

Trezorierul LSRS are atribuțiuni de reprezentare în relațiile cu terții, pe probleme
financiare, cu drept de semnătură, și atribuțiuni executive prevăzute în Regulamentul de
Organizare și Funcționare.

Art.43

Atribuțiile Trezorierului sunt următoarele:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)

se ocupă de problemele financiare ale LSRS conform legii;
este consultat de Consiliul Director în decizii ce vizează domeniul financiar;
poartă responsabilitatea, împreună cu Președintele și Secretarul General LSRS, și semnează
actele privind aspectele financiare ale LSRS;
elaborează proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe care îl supune aprobării
Adunării Generale;
planifică, organizează și derulează întreaga activitate de administrare a patrimoniului
LSRS, numai cu aprobarea Consiliului Director;
asigură respectarea prevederilor legale în activitatea administrativă și economicofinanciară a LSRS;
prezină periodic, în ședințele Adunării Generale, o sinteză a activității de administrare a
patrimoniului;
verifică încasarea cotizațiilor de la membri, în conformitate cu deciziile Adunării Generale;
se preocupă de achitarea cotizațiilor și taxelor datorate de LSRS organismelor interne și
internaționale la care este afiliată / membră;
urmărește depunerea documentelor fiscale, financiar-contabile de către contabilul LSRS în
termenele legale și la instituțiile în drept;
urmărește și avizează deconturile de cheltuieli efectuate de către membrii LSRS,
prezentând în cadrul ședințelor Consiliului Director și în cadrul sesiunilor Adunării
Generale situația financiară rezultată;
păstrează registrele de evidență a patrimoniului și a registrului pentru încasări și plăți;
reprezintă LSRS în relațiile financiare cu persoanele juridice non-profit, precum și cu
persoanele juridice, în vederea obținerii de sprijin financiar pentru activitățile LSRS;
alimentează și reactualizează datele referitoare la membri cotizanți și donații, pe pagina de
Internet a LSRS;
întocmește raportul asupra stării financiare a societății pe care îl prezintă Consiliului
Director, în fiecare an financiar și Adunării Generale, la predarea mandatului;
alte atribuții ale Trezorierului LSRS sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și
Funcționare.

Secțiunea a 6-a - Comisia de Cenzori.
Art.44
(1)

Comisia de cenzori este formată din 3 persoane, conform hotărârii Adunării Generale.
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(2)

Membrii Comisiei de Cenzori nu pot fi membri ai Consiliului Director.

(3)
a)
b)
c)

Comisia de Cenzori are următoarele atribuții principale:
verifică modul în care este administrat patrimoniul LSRS;
întocmește rapoarte anuale sau ori de câte ori este cazul și le prezintă Adunării Generale;
îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;

(4)

Comisia de Cenzori se întrunește semestrial sau ori de câte ori se consideră necesar;

(5)

Membrii Comisiei de Cenzori pot participa, de drept, la ședințele Consiliului Director, fără
a avea drept de vot.

(6)

Alte norme de organizare și funcționare ale Comisiei de Cenzori sunt prevăzute în
Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Capitolul V - Sancțiuni.
Art.45
(1)

a)
b)
c)

d)

(2)

Art.46

Art.47
(1)

Un membru al LSRS poate fi exclus, pe baza hotărârii Adunării Generale, adoptată cu
majoritatea membrilor săi; sancțiunea excluderii unui membru din LSRS se poate aplica în
oricare din următoarele situații:
dacă a încălcat prevederile Statutului;
dacă a încălcat hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului Director;
dacă a săvârșit abateri grave de la principiile LSRS, inclusiv prin acțiuni sau declarații
publice împotriva hotărârilor luate prin vot de organismele de conducere ale LSRS la toate
nivelurile sau împotriva conducerii LSRS;
dacă a organizat sau participat la acțiuni de denigrare a imaginii LSRS, în țară sau în
străinătate.
Membrul LSRS care a fost exclus poate fi reprimit după cel puțin 2 (doi) ani de la data
excluderii, dacă Adunarea Generală decide în acest sens.
Calitatea de membru al Adunării Generale încetează de drept, în caz de retragere,
condamnare de natură penală privativă de libertate prin hotărâre judecătorească definitivă.

Calitatea de membru al Consiliului Director încetează de drept, înainte de termen, în caz de
retragere, revocare sau condamnare de natură penală privativă de libertate sau interzicere
a exercitării drepturilor politice sau cetățenești, prin hotărâre judecătorească definitivă;
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(2)

Un membru al Consiliului Director poate fi revocat prin hotărârea Adunării Generale,
adoptată cu majoritate absolută, în cazul în care aduce prejudicii morale sau materiale
LSRS și în cazul încălcării Statutului LSRS.

(3)

Până la întrunirea sesiunii Adunării Generale în care se dezbate propunerea de revocare,
membrii Consiliului Director pot decide suspendarea mandatului persoanei în cauză, cu o
majoritate de cel puțin două treimi din totalul membrilor săi. Pe perioada suspendării unui
membru al Consiliului Director, cvorumul necesar pentru ca prima întrunire a Consiliului
Director să fie statutară se raportează la numărul membrilor în funcție.

Art.48
(1)
(2)

Organismele de conducere care pot hotărî sancțiuni se pot sesiza și din oficiu.
Procedura de aplicare și contestare a sancțiunilor se face potrivit Regulamentului de
Organizare și Funcționare.

(3)
Art.49
(1)

Sancțiunea intră în vigoare din momentul rămânerii ei definitive.

Persoana care a fost exclusă poate face cerere de reînscriere în LSRS, în condițiile prevăzute
în prezentul Statut, după trecerea unei perioade de minimum trei ani de la excluderea sa;

(2) Adunarea Generală poate acorda derogări.
Capitolul VI - Patrimoniul LSRS.
Art.50
(1)

Patrimoniul LSRS se constituie din:

a)
b)
c)

contribuția inițială a membrilor săi (patrimoniul inițial);
fonduri și bunuri dobândite în timpul funcționării sale;
venituri realizate în condițiile legii și ale prezentului Statut.

(2)

Veniturile LSRS provin din:
cotizațiile membrilor;
dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legale;
dividendele societăților comerciale înființate de LSRS;
venituri realizate din activități economice directe, în condițiile legii;
donații sau sponsorizări ale persoanelor fizice, persoanelor juridice cu capital public privat
sau mixt, sau legate testamentare;

a)
b)
c)
d)
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e)
f)
g)

Art.51
(1)

resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
subvenții acordate de diferite instituții publice sau private;
alte venituri prevăzute de lege.

Încasările realizate de LSRS rămân la dispoziția sa, iar destinația folosirii acestora se
aprobă de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, prin execuția bugetară,
conform legislației.

(2)
Art.52
(1)

Exercițiul bugetar al LSRS începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

Gestionarea patrimoniului LSRS se va face cu respectarea prevederilor legale, adaptate în
mod corespunzător statutului de organizație neguvernamentala și non-profit al LSRS;

(2)

Fondurile proprii ale LSRS pot fi atât în lei cât și în valută. LSRS poate deține active
mobile și imobile în țară și străinătate.

(3)

Patrimoniul LSRS este administrat de către Consiliul Director, conform prevederilor
prezentului Statut și dispozițiilor legale.

Capitolul VII - Dizolvarea și lichidarea.
Art.53
a)
b)
c)

LSRS se poate dizolva:
de drept, conform legii;
prin hotărârea instanței competente, conform legii;
prin hotărârea Adunării Generale, adoptată cu o majoritate de cel puțin două treimi din
membrii săi, la propunerea Consiliului Director.

Art.54
(1)

LSRS se dizolvă de drept prin:

a)
b)

împlinirea duratei pentru care a fost constituită (în acest caz durata este ilimitată);
realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită,
dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea
acestui scop;
reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit
timp de 3 luni.

c)
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(2)

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se
află sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Art.55
(1)

LSRS se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a)
b)
c)
d)
e)

când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
când asociația a devenit insolvabilă;
când sunt îndeplinite prevederile art. 14 din legea nr. 246/2005.

(2)

Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia
asociația își are sediul.

Art.56

Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la
data ședinței de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a
cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și
fundațiilor.

Art.57
(1)

Lichidarea patrimoniului LSRS va avea loc în condițiile prevăzute de lege.

(2)

În cazul dizolvării LSRS, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către
persoane fizice.

(3)

Aceste bunuri pot fi transmise numai către persoane juridice de drept privat sau de drept
public cu scop identic asemănător.

(4)

Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reușit să transmită
bunurile în condițiile alin. (2), și având în vedere că Statutul LSRS nu prevede o
procedură de transmitere a bunurilor, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de
instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(5)

În cazul în care asociația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit.
a) – c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul
Finanțelor, sau, după caz, de comuna sau orașul în a cărui rază teritorială își are sediul
asociația.
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(6)

Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare,
dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art.58

Lichidarea LSRS se va face în condițiile stabilite de legile în vigoare, inclusiv articolele 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 și 71 din legea nr. 246/2005, care stabilesc cadrul legal
pentru lichidarea unei asociații.

Capitolul VIII - Dispoziții Tranzitorii și Finale.
Art.59
(1)

Prin majoritate simplă, în sensul prezentului Statut, se înțelege votul favorabil a mai
mult de jumătate din voturile valabil exprimate, fără a lua în considerare abținerile.

(2)

În sensul prezentului statut, prin majoritate absolută se înțelege jumătate plus unu din
voturile membrilor LSRS.

Art.60

Membrii LSRS nu au dreptul să folosească unilateral numele sau însemnele acestuia sau
să reprezinte LSRS, fără aprobarea organelor de conducere ale acestuia.

Art.61
(1)

Regulamentul de Organizare și Funcționare este adoptat de Adunarea Generală, în termen
de cel mult 60 de zile de la data dobândirii personalității juridice în baza hotărârii
judecătorești de înființare definitivă și irevocabilă, și poate fi modificat prin hotărârea
Adunării Generale.

(2)

Regulamentul de Organizare și Funcționare completează prevederile prezentului Statut cu
alte norme de organizare și funcționare specifice.

Art. 62

Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare.

Președintele LSRS,
Roxana Alina BOTA
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