STATUTUL
Asociaţiei Profesionale
“COLEGIUL MEDIATORILOR”
Preambul:
Recunoscând faptul ca, in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului,
idealul oamenilor liberi care se bucura de eliberarea de frica si nevoi poate fi infaptuit
numai in cazul in care sunt create conditiile prin care fiecare sa beneficieze de drepturile
sale economice, sociale si culturale, precum si de cele civile si politice,
Constatând ca indeplinirea acestor conditii a generat sisteme sociale si mecanisme
specifice acestor sisteme, care in ansamblul lor s-au dovedit uneori ineficiente in
realizarea insasi a scopului pentru care au fost create,
Conştientizând ca drepturile esentiale ale omului si indeplinirea dezideratelor

ce

concura la realizarea acestora nu deriva din statutul de cetatean, ci se bazeaza pe
atributele personalitatii umane,
Considerând ca principiile medierii interactioneaza tocmai cu personalitatea umana,
dincolo de barierele drepturilor si obligatiilor cetatenesti,
Reiterând

interesul pentru institutia medierii, interes manifestat si de catre Uniunea

Europeana si exprimat in documentele oficiale ce recomanda implementarea acesteia in
statele membre ale Uniunii,
Luând act de obligatiile ce decurg din calitatea Romaniei de stat membru al Uniunii
Europene privind transpunerea in sistemul de drept national a acestor recomandari si
directive (precum Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008),
Încunoştiinţaţi de asumarea acestor directive si recomandari prin promulgarea in
Romania a Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator,
Având în vedere

normele si deciziile adoptate de catre Consiliul de Mediere din

Romania si totodata
Analizând

caracteristicile si evolutia civilizatiei contemporane – in general, cat si

specificul socio-economic al spatiului cultural romanesc – in special,
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Subsemnaţii :
Avramescu Arin – Alexandru, … (urmează datele personale de identificare, protejate
conform Legii nr.677 din 2001).

Bădilă Adrian – Cristinel, … (urmează datele personale de identificare, protejate conform
Legii nr.677 din 2001).

Brînzea Mihail, … (urmează datele personale de identificare, protejate conform Legii nr.677
din 2001).

Ciucă Anca – Elisabeta, … (urmează datele personale de identificare, protejate conform
Legii nr.677 din 2001).

Duşa – Gruia Smaranda, … (urmează datele personale de identificare, protejate conform
Legii nr.677 din 2001).

Eruşencu Silviu, … (urmează datele personale de identificare, protejate conform Legii
nr.677 din 2001).

Ionică Dan, … (urmează datele personale de identificare, protejate conform Legii nr.677 din
2001).
Teodorescu Elisabeta – Raluca, … (urmează datele personale de identificare, protejate
conform Legii nr.677 din 2001).
Ungureanu Dan, … (urmează datele personale de identificare, protejate conform Legii nr.677
din 2001).

În calitate de membri fondatori
► Recunoaştem ca este imperios necesara promovarea institutiei medierii in Romania.
► Considerăm ca actiunile de promovare a medierii se adreseaza in egala masura atat
mentalitatii individului, cat si mecanismelor de exercitare a autoritatii publice.
► Apreciem ca este oportuna implicarea printr-o forma organizata de asociere
profesionala a mediatorilor autorizati, care prin actiuni concertate sa faciliteze
constientizarea avantajelor medierii ca alternativa de solutionare a oricarui gen de dispute
si care sa promoveze garantarea accesului liber al cetateanului la institutia medierii, in
conditii de profesionalism si competenta specifice standardelor internationale in acest
domeniu.
Fapt pentru care – în baza Actului constitutiv, cât şi în conformitate cu legislatia
română si în consens cu normele de drept international si european aplicabile –
înfiinţăm
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“COLEGIUL MEDIATORILOR”
Asociatie profesionala, persoana juridica româna ce isi va desfasura activitatea conform
normelor de drept aplicabile si prevederilor prezentului

STATUT
Cap. I: DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, DURATA ŞI SEDIUL
Art. 1. (a) În baza acordului de voinţă al membrilor fondatori exprimat in Actul
constitutiv si conform dovezii disponibilitatii denumirii nr. 77327/ 06.10.2009, eliberata de
catre Ministerul Justitiei – Serviciul relaţii cu publicul si cooperare cu ONG, denumirea
persoanei juridice este : COLEGIUL MEDIATORILOR.
(b) Toate documentele ce emană de la această persoană juridică vor avea – în antet sau
în altă zonă destinată identificării emitentului – denumirea strictă: COLEGIUL
MEDIATORILOR. Completarea denumirii cu sigla si/sau alte date de identificare (Nr.
Registru naţional, cod fiscal, cod IBAN, etc.) este permisă în condiţiile prevăzute de lege,
Statut si Regulamente interioare legal adoptate.
Art. 2. “COLEGIUL MEDIATORILOR” este o asociaţie profesională a mediatorilor
autorizati, persoana juridica română, fara scop lucrativ, apolitica,, nonconfesionala,
nonguvernamentala şi nonprofit, înfiinţata în temeiul O.G. nr. 26/2000 completata si
modificata.
Art. 3. Durata previzibila de funcţionare este nelimitată. Orice limitare a acestei
durate poate interveni numai in conditiile expres prevazute de lege.
Art. 4. (a) “COLEGIUL MEDIATORILOR” are sediul la adresa: Str. Stănileşti, nr. 4 –
6, sector 1, Mun. Bucuresti, cod postal 013464 – ROMANIA.
(b) Asociatia profesională isi poate schimba sediul prin relocare la orice alta
adresa situata pe teritoriul Romaniei; poate deschide sedii secundare pe teritoriul
Romaniei; poate infiinta filiale si reprezentante, cu sau fara personalitate juridica proprie,
pe teritoriul Romaniei sau al altor state; poate apela la sedii virtuale si/sau la modalitati de
contact in mediul electronic, in conditiile respectarii normelor de drept aplicabile
respectivelor entităţi.

(c) Orice modificare sau completare privind sediul si datele oficiale de
contact vor fi anuntate Instanţei competente conform procedurilor legale.

3
STATUTUL Asociatiei Profesionale “COLEGIUL MEDIATORILOR”

Cap. II: SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI PROFESIONALE
Art. 5 “COLEGIUL MEDIATORILOR” are drept scop principal reprezentarea
intereselor profesionale ale membrilor sai – mediatori autorizati si/sau recunoscuţi in
Romania in conditiile legii, promovarea utilizării medierii ca metodă alternativă de
soluţionare a tuturor categoriilor de dispute, dezvoltarea profesiei de mediator şi
încurajarea practicării medierii la nivel national si international in toate mediile ce au
competenta in analizarea si solutionarea conflictelor."
Art. 6. In vederea realizarii scopului pentru care a fost constituită, asociatia
profesională isi propune sa atinga urmatoarele obiective:
A. Reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor săi, cât şi ale corpului
profesional al mediatorilor, în raport cu Consiliul de Mediere, cu orice altă formă
institutionalizată de reprezentare a mediatorilor creată în baza legii, precum şi cu entităţi
neinstitutionalizate de reprezentare a acestora, în relaţia cu reprezentanti ai societatii
civile, cu organe si institutii de stat române si străine, cu organizatii guvernamentale sau
nonguvernamentale, cu organisme internationale, cat si in relatiile cu clienti – potentiali
sau efectivi.
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În vederea realizarii acestui obiectiv asociatia profesionala:
asigură asistenta si suport in vederea dezvoltarii de bune relatii, atat intre
membri, cat si in relatiile acestora cu entităţile susmentionate;
asigură asistenţă membrilor pentru începerea şi dezvoltarea activităţii ca
mediatori, prin sprijin logistic (modele de formulare tip, modele de norme de
raportare, modele de registre, etc.), prin crearea unei baze de date (cu
caracter statistic) privind “practica in mediere” si prin elaborarea de studii si
editarea de publicatii specifice domeniului ;
asigură informarea permanentă a membrilor sai in domeniile de interes
statutare şi face recomandări membrilor sai pentru participarea la cursuri de
formare continuă, cât si la evenimente interne si internationale in domeniul
medierii;
va asigura organizarea de activitati de formare profesionala continua a adultilor,
in principal adresate membrilor sai, numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor
legale instituite de normele legale aplicabile acestui gen de activitati (inclusiv
cadrul juridic prevazut in Legea 192/2006, OG 26/2000) precum si dupa
dobandirea tuturor avizelor/ autorizatiilor/ acreditarilor necesare.
elaborează coduri de conduită pentru membrii săi in vederea

ridicarii

standardelor etice in domeniul medierii in Romania si înainteaza propuneri
forurilor decizionale in domeniu referitor la deontologia acestei profesii.
B. Promovarea activitatii de mediere in România.
In acest sens, Colegiul mediatorilor îşi propune:
participarea la campanii locale, regionale si nationale de promovare in randul
opiniei publice a conceptului de mediere şi de prezentare a modalităţilor
alternative de soluţionare amiabilă a conflictelor, astfel cum sunt acestea
definite prin documentele oficiale si practica in materie ce emana de la institutii
internaţionale, ale Uniunii Europene şi ale Statului român;
organizarea de evenimente de tip mese rotunde, ateliere de lucru, seminarii,
conferinte, etc., cu părţi interesate în domeniul medierii;
colaborarea pe bază de acord sau protocol încheiat cu părţi interesate în
domeniul medierii ;
promovarea asociatiei profesionale ca entitate reprezentativă, a activităţilor
acesteia şi a membrilor săi in relatiile cu tertii.
5
STATUTUL Asociatiei Profesionale “COLEGIUL MEDIATORILOR”

C. Dezvoltarea profesiei de mediator in Romania.
În vederea realizarii acestui deziderat, asociatia profesionala îşi propune:
iniţierea şi derularea de proiecte în vederea introducerii în practica uzuala – în
principal a organelor judiciare şi a administraţiei publice – a medierii, ca
modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor;
initierea unor proiecte de cercetare in domeniul medierii, cu scopul extinderii
aplicării acesteia si eventuala participare, activa sau reprezentativa, la
realizarea acestora;
iniţierea şi susţinerea unor schimburi de experienţă la nivel naţional şi
internaţional cu institutii si organizatii care au preocupări similare.

D. Dezvoltarea relatiilor internationale cu privire la mediere
In vederea realizarii acestui deziderat, Colegiul mediatorilor îşi propune:
identificarea, contactarea si dezvoltarea relatiilor cu potentiali parteneri
internationali;
promovarea si derularea unor proiecte comune cu partenerii internationali;
promovarea si dezvoltarea relatiilor de colaborare cu Institutii si Organizatii
internationale care au preocupari in domeniul rezolutiei conflictelor.
alte actiuni care servesc obiectivului acestui statut si in general ideii de
rezolvare alternativa a conflictelor.
E. Alte obiective, ce nu contravin conceptelor stipulate in prezentul Statut
In contextul experientei dobândite in activitatile desfasurate, al eventualelor
modificari legislative in materie, al evolutiei mediului de securitate intern si international,
Colegiul mediatorilor poate adopta in viitor si alte obiective, pastrând scopul statutar
pentru care a fost infiintat si respectand legalitatea mijloacelor uzitate in realizarea acestui
scop.
Cap. III: MEMBRI. Dobândirea şi incetarea calităţii de membru
Art. 7. Colegiul mediatorilor are următoarele categorii de membri:
a) membri fondatori – cei care au contribuit la infiintarea asociatiei profesionale,
respectiv semnatarii prezentului Statut;
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b) membri asociaţi – cei care ulterior se asociază fondatorilor prin exprimarea liber
consimtită a unei solicitari in acest scop, avizată favorabil de catre Consiliul director,
contribuind moral şi material la realizarea obiectivelor asociatiei profesionale, precum si la
completarea patrimoniului acesteia;
c) membri titulari – membri asociati (mentionati in paragraful anterior – ‘b’) care au
fost validati de catre Adunarea generala a Colegiului mediatorilor; membri titulari au
aceleasi drepturi si obligatii ca si membri fondatori; acestia pot fi mediatori autorizati
români sau străini, recunoscuti in România in conditiile legii;
d) membri de onoare – persoane fizice, cetateni români sau străini, care s-au
remarcat prin servicii deosebite in favoarea Colegiului mediatorilor sprijinind substantial
efortul acestuia în atingerea obiectivelor propuse prin prezentul Statut, acestia

fiind

exceptati de la obligatia de a detine calitatea de mediator.
Art. 8.
(a) Poate fi membru al Colegiului mediatorilor orice persoană fizică română sau
străină, care are calitatea de mediator autorizat si/sau recunoscut in România (cu
exceptia membrilor de onoare, acestia fiind exceptati de la obligativitatea calitatii de
mediator autorizat) si capacitate deplina de exercitiu a drepturilor sale – indiferent de
vârstă, sex, origine sociala, apartenenţă etnică sau religioasă, convingeri politice
individuale sau de alte criterii discriminatorii stipulate in Carta O.N.U. si in Carta
Europeana a Drepturilor Omului – si care in mod liber consimte sa adere la valorile,
scopul şi obiectivele acestei asociaţii profesionale, care solicită personal această calitate
angajându-se sa respecte prevederile cuprinse în prezentul Statut si a carei solicitare
este aprobată de catre organele decizionale ale acestei asociatii profesionale.
(b) Calitatea de membru se dobândeşte fie prin semnarea Actului Constitutiv al
Colegiului mediatorilor, fie ulterior prin parcurgerea procedurii de aderare stabilită de
Adunarea Generală a membrilor .
Art. 9. Incetarea calităţii de membru poate interveni:
a) la cerere;
b) prin deces
c) prin punere sub interdicţie;
d) prin pierderea definitivă a calităţii de mediator autorizat (cu exceptia membrilor de
onoare, acestia fiind exceptati de la obligativitatea calitatii de mediator autorizat);
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e) prin suspendare temporară decisă de Consiliul director şi înmânată în scris
respectivului membru, în cazul săvârşirii unor fapte îndreptate împotriva intereselor
asociatiei profesionale sau ale corpului profesional al mediatorilor;
f) prin excludere, hotărâtă de Adunarea generală a membrilor pentru fapte culpabile
a caror gravitate justifică aceasta măsură.
Cap. IV: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
Art. 10. Membri Colegiului mediatorilor au următoarele drepturi:
(a) de a participa la atingerea obiectivelor acestei asociatii profesionale;
(b) de a participa la şedinţele organului deliberativ;
(c) de a participa la sedintele organului executiv;
(d) de a pune în discuţie, prin includerea pe ordinea de zi a şedinţei organului
deliberativ, a oricărui subiect care are legătură cu activitatea asociatiei profesionale;
(e) de a vota asupra oricăror probleme puse în discuţia organului deliberativ, în cadrul
şedinţelor acestui organ ;
(f) de a convoca, în condiţiile prezentului Statut, şedinţa organului deliberativ;
(g) de a participa la acţiunile asociatiei profesionale;
(h) de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în scopul îndeplinirii acţiunilor statutare,
mijloacele aflate în patrimoniul Colegiului mediatorilor;
(i) de a renunţa la calitatea de membru.
Art. 11. Membrii de onoare au următoarele drepturi:
(a) de a participa, fără drept de vot, la şedinţele organului deliberativ;
(b) de a participa la acţiunile asociatiei profesionale;
(c) de a fi informaţi asupra obiectivelor si activitatilor asociatiei profesionale;
(d) de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate,
mijloacele aflate în patrimoniul asociatiei profesionale, cu informarea si aprobarea
Consiliului director;
(e) de a renunţa motivat la calitatea de membru de onoare.
Art. 12. Obligaţiile membrilor Colegiului mediatorilor sunt următoarele:
(a) de a susţine prin participare sau prin orice altă formă legală de exprimare, acţiunile
iniţiate de această entitate juridică;
(b) de a achita o cotizaţie stabilită de catre organele abilitate ale asociatiei
profesionale;
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(c) de a se supune hotărârilor şi deciziilor legale adoptate de catre organele de
conducere ;
(d) de a nu folosi bunurile asociatiei profesionale în scopuri personale sau contrare
hotărârilor si deciziilor organelor de conducere;
(e) de a se abţine de la orice fel de declaraţii sau acţiuni publice care ar prejudicia în
vreun fel imaginea Colegiului mediatorilor;
(f) de a nu promova convingeri rasiale, politice, religioase sau privind apartenenta la
orice grup sau minoritate (etnică, sexuală, etc.) care ar aduce atingere principiilor
fundamentale stipulate in art.1 al prezentului Statut, cât si imaginii Colegiului mediatorilor;
(g) de a nu iniţia acţiuni în numele Colegiului mediatorilor, fără o împuternicire
prealabilă emisa de catre organul de conducere competent.

Art. 13. Membri sunt răspunzători – sub toate formele pe care le îmbracă
răspunderea in contextul prezentei asocieri, pentru daunele produse direct sau indirect
asociatiei profesionale, prin fapta lor – în cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor obligaţii
dintre cele prevăzute la articolul precedent sau prevazute în actele elaborate si adoptate
ulterior , în baza prezentului Statut.
Cap. V: ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL
Art. 14. Colegiul mediatorilor are următoarele organe de conducere:
(a) Adunarea generala;
(b) Consiliul director;
(c) Cenzorul/Comisia de cenzori.
Art. 15. ADUNAREA GENERALA
(a) Adunarea generală este organismul de conducere al asociatiei profesionale şi este
alcatuit din totalitatea membrilor săi.
(b) Adunarea generală a membrilor are următoarele atribuţiuni:
-

stabileşte strategia si căile de atingere a obiectivelor asociatiei profesionale;

-

aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si execuţia bugetară;

-

alege şi revocă membrii Consiliului director ;

-

alege si revocă cenzorul sau, după caz, membrii Comisiei de cenzori;

-

modifică Statutul;

-

aprobă dizolvarea şi lichidarea persoanei juridice, precum şi stabilirea destinaţiei
bunurilor rămase dupa lichidare;
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-

îndeplineşte oricare ale atribuţii stabilite de lege şi care nu sunt prevăzute pentru
activitatea altor organisme de conducere.
(c) Adunarea generala se intruneste o data pe an in sedinta ordinara sau în şedinţă

extraordinară, la solicitarea Consiliului director sau la solicitarea a minim 25% din
membrii, ori de cate ori este nevoie.
(d) Sedintele ordinare sunt convocate de catre Preşedinte, cu cel putin o luna de zile
inainte de data stabilită, iar convocarea se face in scris şi se transmite către toti membrii,
cu precizarea datei si orei stabilite pentru începerea şedinţei, a locului de desfasurare,
precum si a ordinii de zi. Propunerile de modificare sau completare a ordinii de zi se
primesc pana in a 20-a zi de la data convocarii.
(e) Sedintele extraordinare sunt convocate de catre Preşedinte cu respectarea
aceloraşi condiţii ca cele stabilite pentru convocarea şedinţelor ordinare, la solicitarea
motivata a Consiliului director sau a cel putin un sfert din membrii ;
(f) Adunarea generala este legal intrunita daca la data sedintei se prezintă jumatate
plus unu din membrii, direct sau prin mandat de reprezentare. Daca la prima convocare
cvorumul nu este intrunit, data sedintei se reprogramează dupa cel puţin cincisprezece
zile, comunicarea urmand sa se faca in aceleasi conditii. La cea de-a doua convocare
cvorumul se considera intrunit, indiferent de numarul de participanti.
(g) Secretariatul Adunarii generale este asigurat de catre Consiliul director.
(h) Adunarea generală a membrilor adoptă hotărâri cu votul majorităţii simple a celor
prezenţi, iar cvorumul se considera indeplinit prin prezenta a cel putin jumatate plus unu
dintre membri asociatiei profesionale.
(i) Hotararile Adunarii generale care vizeaza insasi existenta asociatiei profesionale
sau modificarile esentiale cu privire la scopul si obiectivele acesteia stipulate in conditiile
prezentului Statut se vor putea lua numai cu votul a doua treimi din totalul membrilor
prezenti la data sedintei, iar Adunarea generala va fi legal intrunita daca la data sedintei
se prezinta doua treimi din totalul membrilor cu drept deplin de vot.
(j) În situaţii excepţionale stabilite prin decizie a Consiliului director, votul poate fi
exprimat şi prin mandat sau electronic.
Art. 16. CONSILIUL DIRECTOR
(a) Consiliul director este organismul de conducere şi administrare al Colegiului
mediatorilor, care asigură punerea in executare a hotararilor Adunării Generale a
membrilor.
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(b) Consiliul Director este format din : Presedinte, Vicepresedinte, Secretar General,
Trezorier şi 3 - 7 membri, aleşi de Adunarea generală a membrilor, pentru un mandat de
2 ani.
(c) Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului director, iar vicepreşedintele este
înlocuitorul de drept, în lipsa acestuia.
(d) Consiliul director exercita următoarele atribuţii:
stabileşte atribuţiile membrilor Consiliului director şi modul propriu de lucru;
prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, execuţia
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si
cheltuieli si proiectul programelor asociatiei profesionale;
aprobă bilanţul anual contabil;
încheie acte juridice în numele şi pe seama asociatiei profesionale;
aprobă organigrama şi strategia de personal;
elaborează şi face propuneri Adunării generale pentru eventuale modificări ale
Statutului sau strategiei asociatiei profesionale;
aprobă modificarea sediului asociatiei sau deschiderea unor sedii noi;
aprobă regulamente interne de funcţionare şi organizare a activităţii asociatiei
profesionale;
indeplineste operatiunile de secretariat pentru Adunarea generala;
aprobă primirea de noi membri si validează noii membri;
aprobă înfiinţarea de filiale ale asociatiei profesionale;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege si Statut sau stabilite prin hotarări
ale Adunarii generale;
(e) Consiliul director se întruneşte de regulă cel puţin o dată pe trimestru sau ori de
câte ori este necesar.
(f) Deciziile Consiliului director se adopta prin votul favorabil a minim doua treimi din
membri acestuia. Votul nefavorabil trebuie motivat. Boicotarea adoptarii de decizii prin
absenteism repetat sau vot nefavorabil nemotivat conduce la convocarea Adunarii
generale pentru a analiza situatia creata si a decide referitor la excluderea din Consiliu a
persoanei responsabile pentru respectiva situatie.
(g) Membrii Consiliului director nu pot fi reprezentaţi prin mandat în şedinţele
organismelor de conducere ale Colegiului mediatorilor. In situatii speciale acestia pot insa
participa prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (video- sau teleconferinta).
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Art. 17. CENZORUL/COMISIA DE CENZORI
(a) Cenzorul/Comisia de cenzori este organul de control financiar intern al asociatiei
profesionale.
(b) Cenzorul asociaţiei NU este desemnat la data constituirii, fiind aplicabile dispozitiile
art. 27 lit. 3 din OG nr.26/2000 modificată si completata.
Cap. VI: PATRIMONIUL
Art. 18. (a) Patriminoul iniţial este de 1500 (unamiiecincisute) RON si este constituit
prin aportul membrilor fondatori la data infiintarii Colegiului mediatorilor.
(b) Cheltuielile aferente constituirii patrimoniului si infiintarii asociatiei profesionale se
impart in mod egal intre membrii fondatori rezultând o contributie de 200 (douăsute)
RON/membru fondator.
(c) Cuantumul contributiei/membru fondator va fi echivalent cu taxa de aderare in
conditiile art.8 al prezentului Statut.
Art. 19. Patrimoniul asociatiei profesionale se constituie din următoarele surse:
(a) contribuţia iniţială a membrilor fondatori;
(b) cotizaţiile membrilor;
(c) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
(d) venituri realizate din activităţi economice directe;
(e) donaţii, sponsorizări sau legate;
(f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale ;
(g) alte venituri obtinute in conditii legale.
Art. 20. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia
română în materie, pe numele si la dispozitia Colegiului mediatorilor şi va fi folosit
exclusiv pentru realizarea obiectivelor statutare ale acestuia.
Art. 21. (a) Colegiul mediatorilor poate deschide conturi în lei şi în valută în orice
bancă din ţară si străinătate, conform legislatiei aplicabile persoanelor juridice in relatia cu
respectivele institutii financiare (banci, trezorerii, etc.)
(b) Reprezentarea asociatiei profesionale in relatia cu institutiile financiare
(dreptul de semnatura, modalitati si limite in accesarea conturilor, etc.) va fi
stabilita prin Regulament interior, cu aprobarea Consiliului director.
(c) Până la data primei sedinte a Consiliului director, care va adopta Regulamentul
interior si va desemna persoana/ persoanele cu drept de semnatura, se acorda si
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recunoaste acest drept in favoarea d-lui Adrian Bădilă – presedintele Colegiului
mediatorilor.
Cap. VII: DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIATIEI PROFESIONALE
Art. 22. Colegiul mediatorilor se dizolvă în următoarele situaţii:
(a) de drept:
- prin imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituit, daca in termen de trei
luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop, sau
- prin imposibilitatea îndeplinirii cvorumului Adunarii generale sau a Consiliului director in
conformitate cu prevederile Statutului, dacă această situaţie durează mai mult de un an
de la data la care, potrivit statutului, Adunarea generala sau Consiliul director trebuiau
constituite;
- prin reducerea numarului de membri sub limita prevazuta de lege, daca acesta nu a fost
completat timp de trei luni de la data constatării situaţiei;
(b) prin hotărâre judecătorească, in conditiile art. 56 din OG nr. 26/2000;
(c) prin hotararea Adunării generale a membrilor, conform prevederilor art.19 lit.’b’
si ‘i’ din prezentul statut.
Art. 23. Lichidarea asociatiei profesionale
(a) Bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept
public sau privat cu scop identic sau asemănător.
(b) Lichidatorii desemnati vor intocmi o lista (baza de date) cu potentialii beneficiari
(persoane juridice) ai bunurilor ramase şi îi vor înştiinţa pe aceştia cu cel putin doua luni
de zile inainte despre oferta de preluare a bunurile, conditiile de preluare, caracteristicile
bunurilor etc., data si locul preluarii.
(c) Beneficiarii trebuia sa isi exprime acordul in vederea preluarii cu cel putin o luna de
zile inainte de data limita comunicata in oferta de preluare.
(d) Organizatiile cu scop identic, precum şi cele nou înfiinţate au prioritate.
Cap. VIII: DISPOZIŢII FINALE
Art.24. Colegiul mediatorilor poate înfiinţa, ca asociat unic sau in participatiune
(asociat / actionar), societati comerciale, in conditiile legii.
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Art.25. Colegiul mediatorilor se poate asocia cu alte organizaţii de profil, si poate
adera la alte organizaţii cu obiective similare, indiferent de nationalitatea acestora sau
care au caracter international.
Art.26. Dispoziţiile prezentului Statut se completează cu normele legale aplicabile in
materie, precum si cu dispozitiile si regulamentele interne legal emise si validate de catre
organele abilitate ale Colegiului mediatorilor.
Art.27. Asociatia profesională « Colegiul mediatorilor » dispune de cont bancar,
ştampilă, sigiliu, fanion (drapel), insignă şi emblemă (conform anexă), proprii.
Art.28. Prezentul statut este redactat in 15 (cinsprezece) exemplare originale,
semnate olograf de catre fiecare din membrii fondatori si atestate de catre avocat.

SEMNĂTURILE:
1. AVRAMESCU ARIN – ALEXANDRU,
2. BĂDILĂ ADRIAN – CRISTINEL,
3. BRÎNZEA MIHAIL,
4. CIUCǍ ANCA – ELISABETA,
5. DUŞA – GRUIA SMARANDA,
6. ERUŞENCU SILVIU,
7. IONICĂ DAN,
8. TEODORESCU ELISABETA – RALUCA,
9. UNGUREANU DAN.

Nota: Urmeaza atestarea legala a documentului.
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