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    PROIECT 
 

REGULAMENT 
de Funcţionare a Consiliului Director  

al Asociaţiei Criminaliştilor din România 
 
 
 

Art. 1 Organele de conducere ale Asociației  

(1) Organele de conducere ale Asociaţiei Criminaliştilor din România sunt: Adunarea Generală, 
Consiliul Director, Comisia de cenzori.  

(2) Consiliul Director al Asociaţiei este organul de conducere şi de administrare al Asociaţiei şi 
asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 

Art. 2 Membrii Consiliului Director 

 (1) Membrii Consiliului Director sunt persoane care aderă fidel la scopul și obiectivele 
Asociației și care practică în mod consecvent principiile şi dispoziţiile prevăzute de Statut.  

 (2) Consiliul Director se compune din cincisprezece membri persoane fizice, aleşi de Adunarea 
Generală pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire a perioadei, care sunt: Președinte, 
prim-vicepreşedinte, trei vicepreşedinţi, secretar general, nouă membri: preşedinţii de secţii.  

 (3) Pot fi membri ai Consiliului Director persoane care au minim 3 ani vechime ca membru 
asociat şi au activat ca expert/specialist/magistrat sau cadru didactic universitar minim 10 ani în 
domeniul criminalistic din structurile Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, 
Ministerului Public, precum şi în învăţământul universitar la disciplinele drept şi criminalistică. 

 (4) Preşedintele Consiliului Director cumulează şi funcţia de Preşedinte al Asociaţiei. Acesta 
reprezintă Asociaţia în toate actele ei şi în raporturile cu terţii. 

  (5) Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii coordonează secţiile date în responsabilitate prin 
decizia Preşedintelui, răspund de executarea activităţilor stabilite de Consiliul Director, asigură 
punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi îndeplinesc atribuţiile stabilite în Regulamentul 
Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei Criminaliştilor din România. 
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  (6) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile stabilite în Regulamentul Intern de Organizare şi 
Funcţionare al Asociaţiei Criminaliştilor din România. 

  (7) Preşedinţii de secţii coordonează activitatea secţiilor şi răspund de executarea activităţilor 
stabilite de Consiliul Director, asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi 
îndeplinesc atribuţiile stabilite în Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei 
Criminaliştilor din România. 

  (8) Nu poate fi membru al Consiliului Director acea persoană care ocupă o funcţie de 
conducere în cadrul unei instituţii publice care cooperează sau are relaţii de serviciu cu acea instituţie.  

Art. 3 Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director 

(1) Membrii Consiliului Director se aleg şi revocă prin vot, de către Adunarea Generală, pentru 
un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire a perioadei. 

(2) Potrivit Hotărârii Adunării Generale, membrii Consiliului Director vor putea fi înlocuiţi 
oricând, urmând a fi validaţi la prima Adunare Generală, noii membri propuşi exercitându-şi mandatul 
cu puteri depline până la prima Adunare Generală.  

(3) În cazul în care un membru desemnat părăseşte Consiliul Director, el va fi înlocuit cu unul 
din membrii Asociaţiei (membru supleant) potrivit hotărârii Consiliului  Director.  

(4) În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligaţia să 
notifice în scris intenţia sa, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice înainte, demisia operând la data 
împlinirii preavizului. 

(5) Pentru motive temeinice, Adunarea Generală poate revoca membrii Consiliului Director al 
Asociaţiei. 

 (6) Funcțiile rămase libere se ocupă prin hotărârea Adunării Generale, la propunerea 
Consiliului Director. 

 (7) Ocuparea funcțiilor de conducere rămase vacante se realizează în cel mult 30 de zile de la 
vacantare. 

Art. 4 Încetarea calității de membru al Consiliului Director 

Încetarea calităţii de membru al Consiliului Director are loc în următoarele situaţii:  

a) expirarea mandatului; 
b) demisia scrisă depusă la Consiliul Director;  
c) absenţă nemotivată la trei şedinţe consecutive ale Consiliului Director; 
d) condamnarea de către organele de justiţie;  
e) retragerea din activitate pe motive medicale; 
f) deces.  

Art. 5  Atribuţiile Consiliului Director  

(1) În exercitarea competenței sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii: 

a) asigură conducerea/coordonarea activităţii Asociaţiei; 
b) propune Adunării Generale modificarea Statutului; 
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c) propune Adunării Generale excluderea, retragerea membrilor şi pierderea calităţii de 
membru al asociaţiei; 

d) elaborează/modifică organigrama Asociaţiei şi o supune spre aprobare Adunării 
Generale; 

e) stabileşte Strategia de dezvoltare a Asociaţiei şi Planul de măsuri pentru 
implementarea acesteia, pe care le propune  spre aprobare Adunării Generale; 

f) elaborează Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei 
Criminaliştilor din România, Regulamentul de Funcţionare a Consiliului Director şi alte 
Regulamente, pe care le propune  spre aprobare Adunării Generale; 

g) prezintă Adunării Generale Raportul de activitate pe perioada anterioară şi Programul 
anual de acţiuni al Asociaţiei, precum şi Raportul de activitate al comisiei de cenzori, Execuția 
bugetului de venituri şi cheltuieli, Situaţia financiară anuală şi Proiectul bugetului de venituri şi 
cheltuieli; 

h) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociaţiei, purtând semnătura 
Preşedintelui Asociaţiei sau prim-vicepreşedintelui, cu aprobarea membrilor Consiliului 
Director; 

 i) gestionează patrimoniul Asociaţiei conform celor convenite de Adunarea Generală;  
 j) aprobă eventuala asociere, afiliere la organizaţii similare din ţară sau străinătate;  
 k) aprobă cooperarea cu instituţii naţionale şi internaţionale;  
 l) ţine evidenţa tuturor activităţilor desfăşurate în vederea realizării scopului şi a 

obiectului de activitate al Asociaţiei;  
 m) numeşte vicepreşedinţii secţiilor; 
 n) coordonează activitatea Comisiei de etică şi disciplină; 
 o) angajează personal; 

   p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea 
Generală.   

(2) Consiliul Director, respectiv fiecare membru al acestuia, este personal răspunzător pentru 
toate daunele produse din culpa sa în exercitarea funcţiei, atât faţă de terţi, cât şi faţă de Asociaţie.  

(3) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, 
inclusiv persoane care nu au calitatea de membru fondator/asociat ori sunt străine de Asociaţie, pentru 
a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociaţiei sau cu orice alte atribuţii prevăzute în lege sau 
în statut. 

Art. 6 Întâlnirile de lucru ale Consiliului Director  

(1) Consiliul Director se întrunește se întrunește trimestrial sau ori de câte ori nevoile 
Asociaţiei o impun. 

(2) Convocarea Consiliului Director se face de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către 
prim-vicepreşedinte, în baza delegării, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată. 

(3) Cu cinci zile înainte de data organizării şedinţei Consiliului Director, secretarul general 
trimite agenda de lucru tuturor membrilor Consiliului Director, spre informare. 

(4) În cazul în care unul din membrii Consiliului Director nu poate participa efectiv la şedinţe, 
acesta poate mandata în scris un alt membru al Consiliului Director să îi reprezinte interesele în acest 
for de conducere. Un membru al Consiliului poate reprezenta prin mandat scris un număr maxim de 
alţi doi membri. 

(5) Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a cel puţin două treimi din membrii săi. 



4 
 

(6) Conducerea şedinţei se exercită de către Preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către prim-
vicepreşedinte sau unul dintre vicepreşedinţi. 

 (7) Hotărârile Consiliului Director sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor săi care şi-au 
exprimat în mod valabil votul. Exprimarea votului poate fi realizată prin vot fizic, prin fax cu 
confirmare de primire, prin e-mail cu confirmare de primire sau teleconferinţă. În cazul egalităţii de 
voturi, votul Preşedintelui este decisiv.  

(8) Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează într-un proces-verbal întocmit 
de secretarul general ce va fi semnat de toţi membrii prezenţi.  

(9) Şedinţele Consiliului Director pot avea loc on-line prin aplicaţii de tip Skype, Zoom sau 
Teams, ori în sistem videoconferinţă. 

(10) Membrul Consiliului Director care, într-o anumită problemă supusă hotărârii, este interesat 
personal sau prin soţul/soţia, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi 
până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar, 
membrul în cauză este răspunzător de daunele produse Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut 
obţine majoritatea cerută. 

Art. 7 Atribuțiile Președintelui Consiliului Director  

(1) Preşedintele Consiliului Director are puteri depline de reprezentare în relaţiile cu terţii, 
semnătura sa unică, fără a celorlalţi membrii ai Consiliului Director, fiind suficientă pentru angajarea 
valabilă a Asociaţiei.  

(2) Preşedintele Consiliului Director poate delega dreptul său de reprezentare oricăruia dintre 
ceilalţi membrii ai consiliului.  

(3) Preşedintele va fi înlocuit de prim-vicepreşedinte sau de unul dintre vicepreşedinţi, care îi 
va îndeplini atribuţiile, în cazul absenţei acestuia sau când se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini 
atribuţiile. 

(4) Preşedintele convoacă şi conduce şedinţele Consiliului Director, ori de câte ori este nevoie, 
întocmeşte Agenda de lucru a şedinţei consiliului şi conduce lucrările acesteia. 

(5) Preşedintele păstrează ştampila Asociaţiei.  

(6) Președintele îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea 
Generală. 

Prezentul Regulament va intra în vigoare după ce a fost prezentat şi aprobat de Adunarea 
Generală. 

 

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA 
Gl.bg.(r). prof.univ. dr. POPA GHEORGHE 
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