STATUTUL „ASOCIAŢIEI FACULTĂŢILOR DE DREPT LATINE”
PREAMBUL:
Facultăţile de Drept semnatare, conştiente de faptul că au în comun
aceeaşi cultură juridică, bazată pe tradiţia romană, pe principiile codificării şi
idealurile mişcării constituţionaliste, promovează înfiinţarea „Asociaţiei
Facultăţilor de Drept Latine”, ca mijloc de a impulsiona cooperarea între ele în
predarea şi cercetarea dreptului, cât şi în apărarea valorilor superioare ale
dispoziţiilor sale, în cadrul statelor de drept sociale şi democratice.
CAPITOLUL I
DENUMIRE, SEDIU ŞI OBIECTIVE
Articolul 1. Denumire şi durata.
1. Asociaţia se va numi „ASOCIAŢIA FACULTĂŢILOR DE
DREPT LATINE”, prescurtat „AFDL” şi se constiuie supunându-se expres
dreptului spaniol, în faţa autorităţilor căruia va fi înregistrată în mod
corespunzător.
2. Va fi de asemenea valabilă denumirea adoptată în oricare din
limbile de origine latină.
3. Această asociaţie este constituită pe termen nelimitat.
Articolul 2. Sediul social.
Sediul Asociaţiei se va stabili în oraşul Valladolid, Spania, la sediul
Facultăţii de Drept al Universităţii din Valladolid, Plaza de Universidad f/n,
putând totodată să-şi stabilească sedii secundare sau sucursale/filiale în oricare
dintre statele facultăţilor care îi sunt asociaţi.
Articolul 3. Obiective.
In conformitate cu cele arătate în întroducerea acestui statut, scopurile
Asociaţiei sunt:
a) Desfăşurarea cercetării juridice multidisciplinare în scopul lărgirii
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frontierelor cunoaşterii, pentru obţinerea de beneficiu naţional şi
regional;
b) Colaborarea în implementarea sau, după caz, revizuirea planurilor şi
programelor de studiu predate în facultăţile de drept, pentru păstrarea
concordanţei cu nevoile contemporane şi pentru a reuşi în acest mod pregătirea
de jurişti de calificare înaltă, care să fie un prototip al profesioniştilor cerut de
realitatea socială actuală;
c) Colaborarea în stabilirea de programe comune între toţi sau o parte a
Facultăţilor asociate, în special postuniversitare şi de doctorat;
d) Consolidarea prin predarea dreptului a apărării stricte a statului de
drept şi a democraţiei în statele facultăţilor asociate;
e) Stimularea mobilităţii profesorilor, cercetătorilor şi studenţilor pentru
a sprijini cunoaşterea reciprocă, promovarea educaţiei şi a diferitelor culturi ale
Statelor Facultăţilor Asociate;
f) Promovarea de publicaţii şi schimburi de doctrină juridică, în special
prin publicaţiile periodice proprii ale Asociaţiei şi o pagină Web de Internet;
g) Organizarea de conferinţe, congrese şi seminarii, pentru realizarea
schimbului de experienţă în diferitele domenii ale dreptului public şi
privat şi a disciplinelor auxiliare cu caracter istoric şi economic;
h) Incurajarea colaborării şi schimbului de acţiuni şi experienţe cu
asociaţii, instituţii şi organizaţii care să aibă scopuri asemănătoare cu cele ale
Asociaţiei.
CAPITOLUL II
PATRIMONIU ŞI MEMBRII
Articolul 4. Patrimoniul
Patrimoniul Asociaţiei se va constitui din:
a) Cotizaţiile obişnuite ale asociaţilor.
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b) Donaţiile, legatele, moştenirile, subvenţiile, ajutoarele, bursele sau alte
surse similare, care se vor primi de la orice persoană sau entitate, sau se obţin
prin participarea la programe sau proiecte competitive.
c) Orice alt venit rezultat din activităţile şi publicaţiile sale
Articolul 5. Destinaţia patrimoniului.
1. Patrimoniul Asociaţieie este destinat îndeplinirii scopurilor şi
acţiunilor asociaţiei, fără să se poată deturna spre altele care îi sunt
străine.
2. Adunarea Generală va stabili anual suma cotizaţiilor obişnuite.
Articolul 6. Membrii Asociaţiei
1. Asociaţia va fi alcătuită din membrii titulari şi onorifici.
2. Vor avea calitatea de membrii titulari, diferite Universități, prin
intermediul Facultăţilor de Drept ale Statelor care fac parte din Asociaţie, care
vor participa în acesasta, prin Decanii sau Directorii facultăţilor sau persoanele
delegate de aceştia.
3. Membrii titulari vor fi fondatori şi asociaţi. Membrii fondatori sunt
Universitățile, prin intermediul Facultăţile de Drept care subscriu actul
constitutiv al Asociaţiei. Vor fi membri asociaţi, cei care îndeplinesc cerinţele
prevăzute în articolele 7 şi 8.
4. Vor putea fi membrii onorifici acele entităţi educative sau indivizi
naţionali a unora dintre Statele Facultăţilor de Drept asociate , care au prestat
servicii excepţionale în educaţie, cercetare juridică sau în serviciul comunităţii
juridice naţionale sau internaţionale.
Articolul 7. Condiţiile de admitere.
Pentru a intra ca membrii titulari ai Asociaţiei , candidaţii vor trebui să
îndeplinească următoarele condiţii stabilite în continuare:
a) Să fie o Facultate de drept sau centru de învăţământ superior, care
predă materii ce duc la obţinerea de diplome de studii în domeniul dreptului,
care să permită exercitarea diferitelor profesii juridice.
b) Să se afle într-unul din Statele de limbă romanică derivată din latină.
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c) Să prezinte o cerere de aderare la Asociaţie, arătându-şi interesul de a
aparţine acesteia şi angajamentul său de îndeplinire fidelă a statutului său.
Această cerere va fi însoţită de o scurtă prezentare a originilor şi istoricului
Facultăţii, cât şi structura sa de studii, profesori şi studenţi.
d) Să achite taxa de admitere.
e) Să fie recomandat de cel puţin una dintre Facultăţile membre
fondatoare a Asociaţiei, sau cel puţin trei membri asociaţi.
f) Să fie acceptat ca membru de Adunarea Generală.
Articolul 8. Rezervarea dreptului de admitere.
1. Asociaţia îşi rezervă dreptul de a aproba admiterea de noi membrii,
fapt pentru care cererile vor fi evaluate conform criteriilor proprii de către
Adunarea Generală.
2. În aceste scopuri, cererile de admitere vor fi supuse primei Adunări
Generale Ordinare a Asociaţiei, care va avea loc, decizia adoptată trebuind să fie
notificată în cel mai scurt timp posibil de la adoptarea deciziei corespunzătoare.
Articolul 5. Drepturile membrilor.
1. Membrii titulari au următoarele drepturi:
a) de a vota în cadrul Adunărilor ordinare şi extraordinare;
b) de a alege şi a fi aleşi în oricare dintre organele Asociaţiei;
c) de a participa, prin organele sale, profesori, cercetători, studenţi şi alt
personal care să-şi presteze servicii în aceasta, în activităţile şi publicaţiile
organizate de Asociaţie, conform normelor care se stabilesc în fiecare caz;
d) celelalte care decurg din natura acestui Statut sau care rezultă din
legile aplicabile.
3. Membrii onorifici vor putea fi consultaţi în cadrul Adunărilor Generale
ale Asociaţiei, cât şi la activităţile şi publicaţiile Asociaţiei , fără a avea drept de
vot.
Articolul 10. Obligaţiile membrilor
Obligaţiile membrilor titulari sunt:
a) Să îndeplinească întocmai scopurile, programele şi Statutul;
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Asociaţiei, cât şi hotărârile Adunării Generale şi ale altor organe ale
Asociaţiei;
b) Să apere interesele şi prestigiul Asociaţiei, colaborând în vederea
atingerii obiectivelor sale, obiect şi acţiuni;
c) Să execute sarcinile şi dispoziţiile stabilite de Adunarea Generală şi alte
organe ale Asociaţiei îndrituite pentru aceasta;
d) Să intervină în actele academice, civice şi sociale organizate de
Asociaţie, contribuind în măsura posibilităţilor sale la succesul acestora;
e) Să contribuie la susţinerea Asociaţiei cu cotizaţiile stabilite de
Adunarea Generală;
f) Să participe la Adunările Generale;
g) celelalte care se desprind din natura acestui Statut sau ce rezultă din
legile aplicabile.
Articolul 11. Excluderea şi retragerea membrilor.
1. In cazul încălcării grave sau în repetate rânduri, de către un Membru
titular a obligaţiilor sale, Adunarea Generală îl va putea exclude cu votul a cel
puţin 2/3 din numărul membrilor Asociaţiei, la propunerea Consiliului Director
sau a oricărui alt membru.
2. De asemenea, se va putea retrage din Asociaţie în orice moment,
oricare membru titular care o doreşte, comunicându-i Consiliului Director .
3. In ambele cazuri, excluderea sau retrage va fi însoţită de pierderea
oricărui drept în Asociaţie, inclusiv a dreptului de rambursare a cotizaţiilor sau a
aportului adus,precum şi a dreptului asupra unei cotei părţi din patrimoniului
acumulat.
CAPITOLUL III.
ORGANIZAREA
Articolul 12. Organele Asociaţiei.
Structura conducerii Asociaţiei va fi stabilită pe baze democratice şi
participative, şi se va organiza prin următoarele organe:
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a) Adunarea Generală
b) Consiliul Director
c) Preşedintele Consiliului Director
d) Secretarul General
e) Comisiile Speciale
Articolul 13. Dispoziţiile comune ale tuturor organelor colegiale
1. Şedinţele organelor colegiale ale Asociaţiei, vor fi convocate în mod
adecvat într-un termen rezonabil de către cei care le prezidează. Convocarea, ce
va trebui să conţină ordinea de zi şi alte elemente necesare pentru desfășurarea
şedinţei, se va face cel puţin prin poştă electronică, la adresa desemnată de
fiecare component al organului.
2. Independent de locul în care se ţin şedinţele, se vor asigura mereu
mijloace de comunicare la distanţă, care să permită participarea membrilor fără
a asista personal, astfel cum hotărăşte Preşedintele organului în fiecare caz.
3. De asemenea, dacă nu se opune niciun component al organului, se vor
putea adopta decizii în scris şi fără şedinţă.
4. Pentru constituirea validă a organelor, vor trebui să participe la
şedinţă, personal sau prin mijloace de comunicare la distanţă, cel puţin jumătate
din membrii săi. Hotărârile ce se vor adopta prin majoritatea simplă a
participanţilor, în afara acelor cazuri în care prin acest Statut sau dispoziţii
legale s-ar cere alte majorităţi calificate. În caz de egalitate, Preşedintele sau cel
care va trebui să îl înlocuiască, va avea votul decisiv.
5. Nu se va admite reprezentarea la şedinţe, în afara celor de la Adunarea
Generală unde membrii titulari vor putea împuternici oricare alt membru titular,
în scris şi în concret pentru fiecare adunare în parte.
6. Adunările vor fi conduse de preşedintele organului, sau cel care trebuie
să îl înlocuiască în caz de absenţă, şi se va putea interveni în acestea în oricare
dintre limbile romanice derivate din latină.
7. Se va întocmi proces verbal la fiecare adunare de către Secretarul
organismului respectiv şi dacă nu ar exista, prin cel care este numit în aceste
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scopuri şi va fi vizat de Preşedintele acestuia. Procesele verbale vor fi aprobate
în aceeaşi adunare sau în cea imediat ulterioară, fără a prejudicia caracterul
executiv al hotărârilor adoptate. Pentru redactarea proceselor verbale se va
putea folosi oricare dintre limbile romanice derivate din latină. Toate procesele
verbale se vor comunica Secretarului General pentru arhivarea lor.
ADUNĂRILE
Articolul 14. Adunarea Generală.
1. Adunarea Generală a Asociaţilor, este organul suprem al Asociaţiei şi
va fi alcătuită din toţi membrii titulari.
2. Fiecare membru titular va putea lua cuvântul şi se va bucura de un vot
în Adunările Generale.
3. Membrii vor putea împuternici, în scris, pe alt membru al Asociaţiei să
îi reprezinte în şedinţa Adunării.
4. Şedinţele Adunării vor fi prezidate de Preşedintele Consiliului Director,
intervenind ca Secretar general al Consiliului respectiv. Hotărârile sale vor fi
certificate de Secretarul general cu avizul Preşedintelui.
Articolul 15. Competenţa Adunării.
1. Sunt de competenţa Adunării Generale următoarele :
a) Să aleagă Preşedintele şi membri Consiliului Director.
b) Să decidă asupra admiterii şi excluderii membrilor Asociaţiei.
c) Să aprobe conturile anuale cât şi bugetul, determinând cotizaţiile de
intrare şi cele periodice.
d) Să aprobe programul anual de activităţi al Consiliului Director şi
raportul său de gestiune.
e) Să cunoască raportul anual de lucru al Preşedintelui Consiliului
Director şi să-l aprobe după caz.
f) Să decidă dizolvarea Asociaţiei. În acest caz va determina în afară de
acesta numărul lichidatorilor, îi va numi şi va concretiza procedura de lichidare,
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precizând destinaţia pe care va trebui să i-o dea patrimoniului lichid rezultat,
dacă va exista.
g) Să aprobe modificarea acestui Statut.
h) Să decidă fuziunea, sciziunea sau transformarea Asociaţiei
i) Şi altele care în baza Statutului trebuie să se supună aprobării sale.
2. Pentru hotărârile stabilite în paragraful anterior, literele f), g) va fi
nevoie de o majoritate de două treimi a membrilor titulari care participă la
şedinţă, prezenţi, la distanţă sau reprezentaţi.
Articolul 16. Periodicitatea Adunărilor.
1. Adunarea cu caracter ordinar se va ţine în primele şase luni ale fiecărui
an, pentru a adopta cel puţin hotărârile prevăzute la literele c), d) şi e) al
articolului anterior.
2. De asemenea se va putea convoca Adunarea cu caracter extraordinar în
orice moment, atunci când Preşedintele Consiliului Director o consideră
convenabil, sau dacă o solicită cel puţin trei membrii titulari ai asociaţiei.
CAPITOLUL IV
COMPETENŢA ŞI COMPOZIŢIA CONSILIULUI DIRCTOR
Articolul 17. Competenţa şi compoziţia Consiliului Director
1. Componenţii Consiliului Director vor fi aleşi de Adunarea Generală,
pentru un mandat de patru ani, fiind reeligibili succesiv o singură dată.
2. Componenţii Consiliului Director al Asociaţiei, vor trebui să fie în mod
necesar membrii titulari ai Asociaţiei, deşi aceştia vor desemna în reprezentarea
lor o singură persoană fizică pe durata întregului mandat, această desemnare
trebuind să îl aibă titular pe acela care este sau a fost legat ca profesor sau
cercetător de membrul în cauză.
3. Consiliul va fi compus din minim trei sau maxim 9 membrii.
4. Preşedintele Consiliului Director va fi ales direct de Adunarea generală.
Consiliul va alege în cadrul său unul sau mai mulţi Vicepreşedinţi, un trezorier şi
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un Secretar General. Sarcinile de trezorier (cenzor) şi Secretar general pot fi
cumulate de aceeaşi persoană dacă astfel decide Consiliul Director.
Articolul 18. Competenţa Consiliului Director.
Sunt de competenţa Consiliului Director următoarele:
a) Gestiunea ordinară şi reprezentarea Asociaţiei în procese şi
extraprocesual.
b) Convocarea Adunării Generale şi executarea acordurilor acesteia.
c) Impulsionarea funcţionării Asociaţiei şi dezvoltarea activităţilor sale,
în cadrul obiectivelor sale;
d) Întocmirea situaţiei financiare anuale a Asociaţiei, a bugetului,
raportul de gestiune şi planul anual de activităţi.
e) Crearea în cadrul sau in afara cadrului său a Comisiilor Speciale
prevăzute în acest statut, cât şi acelea pe care le consideră convenabile.
f) Stabilirea regimului intern de funcţionare, conform regulilor generale
ale acestui Statut.
g) Celelalte atribuţii care conform Statutului le revin, cât şi oricare altele
care nu au fost atribuite în mod special niciunui alt organ.
Articolul 19. Atribuţiile conducerii Consiliului Director
1. Preşedintelui îi corespunde , prin delegare statutară, reprezentarea
Asociaţiei, fără a prejudicia atribuţiile de reprezentare care îi corespund însuşi
Consiliului Director, care va avea în orice caz facultatea de a decide în ultimă
instanță. Totodată președintelui îi revine și sarcina de impulsionare a activităţii
Consiliului Director, convocarea şi conducerea şedinţelor şi executarea
hotărârilor sale.
2. Vicepreşedinţilor le va reveni obligaţia, în ordinea în care au fost
desemnaţi, să înlocuiască Preşedintele atunci când este absent.
3. Secretarului General are obligaţia de a asista Preşedintele la convocări
şi la conducerea şedinţelor, executarea hotărârilor cât şi întocmirea procesului
verbal a acestora. De asemenea menţinerea şi păstrarea arhivelor Asociaţiei, şi
certificarea hotărârilor sale, cu avizul Preşedintelui.
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4. Trezorierului îi va reveni controlarea şi gestionarea resurselor
Asociaţiei şi celorlaltor bunuri, cât şi efectuarea contabilităţii.
CAPITOLUL V
COMISIILE SPECIALE
Articolul 20. Tipuri de Comisii Speciale.
1. Pentru desfăşurarea obiectivelor sale, şi în măsura în care le permite şi
le solicită activitatea, se vor constitui următoarele Comisii Speciale:
a) Predare juridică;
b) Investigare juridică;
c) Publicaţii;
d) Congrese, seminarii şi conferinţe;
e) Comisii regionale sau pe zone geografice.
2. În aceeaşi Comisie se vor putea reuni obiectivele a două sau mai multe
dintre comisii.
3. Membrii Comisiilor Speciale vor fi numiţi de Consiliul Director în
compoziţia şi mandatul pe care îl consideră convenabil în fiecare caz. Aceste
Comisii vor desemna la rândul lor un preşedinte, un Vicepreşedinte şi un
Secretar.
DISPOZIŢII FINALE
Acest Statut a fost aprobat de Adunarea Generală Constitutivă la 20 mai
2011, dată la care intră în vigoare, în oraşul Sibiu-România.
Prima Adunare Generală a fost constituită de primii membrii fondatori ai
„AFDL”: Facultatea de Drept din Valladolid- Spania, Facultatea de Drept al
Universităţii din Coimbra-Portugalia; Facultatea de Drept al Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept al Universităţii din Rennes-Franţa,
Facultatea de Drept al Universităţii din Burgogne-Franţa şi Facultatea de Drept
al Universităţii din Trento-Italia.
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DISPOZIŢII TRANZITORII
După trecerea primilor doi ani de la numirea Primului Consiliu Director,
vor trebui să se suspende jumătate dintre membrii săi, scop în care se va trage la
sorţi între ei, pentru ca reînnoirea sarcinilor să se facă în continuare pe jumătăţi.
Această măsură nu îl va afecta pe Preşedintele Consiliului Director şi nu va
împiedica realegerea pentru un nou mandat de patru ani a celor suspendaţi.
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