STATUTUL
ASOCIATIEI NATIONALE A MAGISTRATILOR
PENSIONARI DIN ROMANIA

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA SI SEDIUL ASOCIATIEI
ART.1
Denumirea asociatici este ASOCIATIA NATIONALA A MAGISTRATILOR
PENSIONARI DIN ROMANIA ( ANMPR ) potrivit dovezii disponibilitatii denumirii nr. 80419
din data de 27.01.2010, eliberata de Ministerul Justitiei.
Asociatia este persoana juridica de drept privat, autonoma, neguvernamentala, fara scop
patrimonial si apolitica.
Ea este compusa din pensionari, fosti magistrati - judecatori, procurori, din cadrul tuturor
instantelor si parchetelor precum si de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, magistrati asistenti si
alte categorii asimilate magistratilor conform prevederilor legale - care sunt beneficiarii unor pensii
de serviciu obtinute in conformitate cu legislatia aplicabila, respectiv, Legea nr. 303 / 2004 privind
statutul judecatorului si procurorului cu modificarile si completarile ulterioare si a legislatiei
anterioare acesteia, precum si a normelor juridice aplicabile magistratilor din Uniunea Europeana.
Durata de functionare a asociatiei este pe timp nedeterminat.
Asociatia devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul Asociatiilor si
Fundatiilor de la instanta judecatoreasca corespunzatoare teritorial sediului social.
In relatiile cu tertii, dovada personalitatii juridice se face cu certificatul de inscriere emis de
instanta judecatoreasca corespunzatoare sediului social al asociatiei.
Sediul social al asociatiei este in Bucuresti, Sector 4, Strada Savinesti nr. 5, bloc A, etaj 3, ap.18.
MEMBRII FONDATORI Al ASOCIATIEI
ART.2
Si-au exprimat vointa de asociere in vederea realizarii scopului asociatiei urmatoarele persoane :
1. GALCA IULIAN
2. ARSENIE GHEORGHE
3. ANGHENI ADRIAN
4. BALANESCU RODICA DORA
5. BANCIU MIHAI
6. BEJAN FLORICA
7. BODNAR FLORICA
8. CHIRACU FLORIN
9. CIOLAC SONIA
10. CISMARU FILOFTEIA
11. COJOCARU DUMITRU
12. COCIAS GALINA
13. COLESNIC VIORICA
14. DOBRE MIRCEA
15. DOBRILA GRATIELA
16. DUMITRASCU SERGIU-MIHAI
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17. DUMITRASCU ELENA
18. DUTA TITU
19. DONOSE GHEORGHE
20. ENACHE CLEMANSA
21. ENE NECTARA-NICOLETA
22. FRATEANU-ENACHE RUXANDRA-GABRIELA
23. GHEORGHE DOINA
24. IORDACHE MARIANA
25. IACOBINI CRISTINA-ANCA
26. ILIE RUXANDRA MARIA
27. IONITA TUNDE-EVA
28. IVASCU ADRIAN
29. LAZAR ROZALIA-ANA
30. LITA MARIN
31. LOVIN EDITA
32. LUNGU FULGA-CARMEN-GAROFITA
33. MANEA-DRAGULIN VASILE
34. MANTA MARIAN
35. MARCUI.ESCU ALEANDRA-AURORA
36. MEHEDINTI ADRIANA
37. MICLESCU HORIA ADRIAN
38. MIRESCU ANTOANETA
39. MOCUTA GHEORGHE
40. MURG LUCRETIA
41. MIHAI DESPINA
42. MINCU ELENA
43. NICULESCU VASILE
44. OGARCA NELU
45. OPREANU RODICA-MIRUNA
46. PETRE STEFANIA
47. POPA GHEORGIIE
48. POPA LIDIA-MARIETTA
49. POPESCU-BALDOVIN VASILICA-VICTORIA
50. POPESCU LUCIAN
51. RADU VIORICA
52. RISTEA AUREL
53. ROBU CONSTANTA
54. STANESCU MIHAI-SORIN
55. SLAVOIU IONEL
56. SPATARU ELENA
57. TILIMPEA GEORGETA
58. VOICU GABRIELA
59. MATEESCU GHEORGIIE-STEFAN
60. MIERTOIU MARIN
61. MANDROC AUGUSTIN
62. NEGREANU GEORGETA
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63. OPRESCU MARIA-SABINA
64. PAVEL VALENTIN
65. POPA ANUTA-PAULA
66. POREMBSCHI EUGEN
67. RIZEA PETRE
68. PREJMEREAN STEFAN
69. SAMSON FLORIN LIVIU
70. SIRBU TEODOR OVIDIU
71. SORTAN EUGENIA
72. STAN GHEORGHE
73. STANISOR ION-EMILIAN
74. STROE RUXANDRA
75. TANASACHE CORNELIA
76. TOMSA LIANA
77. TRUTA IOAN
78. OPREA SOFIA
79. IGNAT HERMINA
80. NEDA GHEORGHE
81. KIBEDI RATALIN BARBARA
82. ONICA DIMITRIE
PATRIMONIUL ASOCIATIEI
ART.3
Patrimoniul initial al asociatiei este constituit dintr-un activ patrimonial banesc in suma de 8.200
lei realizat prin contributia in cote egale de cite 100 lei din partea fiecarui membru fondator ca aport
propriu ce reprezinta taxa de inscriere a fiecarui membru in asociatie.
Ulterior infiintarii sale, in patrimoniul asociatiei intra mijloacele banesti realizate prin incasarea
cotizatiei de membru al asociatiei, in valoare de 20 lei pe luna. Plata cotizatiei se efectueaza numai
in contul bancar al asociatiei - lunar, trimestrial, semestrial sau cu anticipatie pentru intregul an
calendaristic, la inceputul fiecarui an. Pentru cei nou inscrisi in asociatie, plata este datorata,
incepand cu luna inscrierii, pentru restul lunilor ramase din anul in curs respectiv. Chitanta bancara
de plata ramane in posesia platitorului.
Contul bancar este publicat pe website-ul www.anmpr.ro al asociatiei.
Platile mai sus aratate pot sa fie efectuate si la sediul asociatiei, eliberandu-se platitorului, de
catre persoana imputernicita in acest scop, o chitanta doveditoare, pe care figureaza inscris contul
bancar in care este depusa suma platita.
Pe parcursul activitatii sale asociatia poate primi liberalitati sau donatii de la persoane fizice sau
juridice din Romania sau din strainatate, sub forma baneasca sau a altor bunuri. Patrimoniul
asociatiei nu poate fi folosit de aceasta decit pentru realizarea scopurilor si obiectivelor sale,
prevazute in statut, in interesul membrilor asociatiei si in conditiile legii romane.
Este interzisa folosirea patrimoniului pentru realizarea de donatii sau liberalitati in interesul altor
persoane juridice.
DOBINDIREA SI PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU AL ASOCIATIEI
ART.4
Orice persoana care a indeplinit activitarea de magistrat - judecator procuror, magistrat asistent
la Inalta Curte de Casatie si Justitie si alte categorii asimilate magistratilor conform prevederilor
legale - si este beneficiarul unei pensii de serviciu pentru aceaste activitati, poate deveni prin liberul
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sau consimtamint exprimat prin semnarea actului constituitv al asociatiei sau ulterior infiintarii
acesteia, a unei adeziuni. (in forma cuprinsa in anexa I la statut ) membru al asociatiei in
urmatoarele conditii :
 isi insuseste prevederile statutului asociatiei si se obliga sa aduca la indeplinire obiectivele si
scopurile pentru care a fost infiintata asociatia, precum si hotaririle Adunarii Generale a ANMPR;
 se obliga ca impreuna cu ceilalti membri sa realizeze in fapt prevederile statutului si sa nu
desfasoare ca persoana privata activitati de natura a submina rolul si scopul asociatiei;
Pierderea calitatii de membru al ASOCIATIEI NATIONALE A MAGISTRATILOR
PENSIONARI DIN ROMANIA ( ANMPR ) poate avea loc :
 prin renuntarea in scris a membrului asociatiei la calitatea de membru al asociatiei ;
 prin excluderea din asociatie in conditiile statutului a membrului pentru abateri grave de la
prevederile statutului sau exercitarea abuziva a calitatii de membru prin desfasurarea de
activitati de natura a submina rolul si scopul asociatiei, inclusiv imaginea publica a acesteia
si a membrilor sai ;
 prin neplata cotizatiei cu rea credinta pe o perioada mai mare de 6 luni ;
 prin deces ;
 prin pierderea calitatii de pensionar in conditiile legislatici pensiilor.
SCOPUL ASOCIATIEI
ART.5
Asociaţia pensionarilor se constituie in scopul:
a) apărării dreptului fiecăruia dintre membrii săi, precum si in caz de deces a urmasilor
acestora, la o pensie calculată şi acordată în conditiile Legii nr. 303 / 2004 privind statutul
judecatorului si procurorului, a Constitutiei Romaniei, a legislatiei privind statutul magistratilor in
Uniunea Europeana, precum si a directivelor principiilor si normelor din Uniunea Europeana;
b) reprezentării membrilor asociaţiei în raporturile cu Parlamentul Romaniei, Administratia
Prezidentiala, instituţiile administraţiei publice locale şi centrale, in fata instantelor judecatoresti în
vederea garantarii si apararii drepturilor legal castigate;
c) organizării de activităţi recreative, culturale şi sportive, pentru pensionari si familiile
acestora;
d) organizării unor activităti de ajutorare şi asistentă socială pentru pensionari, in colaborare cu
institutiile specializate ale administratiei publice;
e) reprezentarea in fata organismelor si institutiilor internationale de profil precum si a
institutiilor, organismelor internationale priviind apararea si garantarea drepturilor omului, inclusiv,
cele judiciare;
f) la cerere, de toate drepturile conferite prin prezentul statut si actul constitutiv al asociatiei,
vor beneficia si urmasii fostilor magistrati, care in prezent primesc pensie de urmas. Acestia nu vor
avea insa calitate de membrii ai asociatiei, insa, in cazul in care solicita sprijin, vor primi asistenta
juridiea oferita de asociatie .
DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR ASOCIATIEI
ART.6
Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi si obligatii
1. sa adere la asociatie si sa renunte in scris la calitatea de membru al acesteia cu respectarea
procedurii prevazute in statut ;
2. sa faca parte din organele de conducere ale asociatiei si sa hotarasca in mod liber, potrivit
constiintei sale exprimata prin vot asupra tuturor problemelor interesand asociatia si
realizarii scopurilor si obiectivelor acesteia ;
3. in cazul in eare este ales in organele de conducere ale asociatiei sa dea dovada de buna
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credinta si sa apere interesele membrilor asociatici cu respectarea legislatiei si a prevederilor
statutului asociatiei si sa aduca la indeplinire sarcinile ce-i sunt incredintate de conducerea
asociatiei ;
4. sa participe la lucrarile Adunarii Generale a asociatiei si la celelalte organe de conducere ale
acesteia si sa-si exprime in mod liber si neingradit opinia asupra problemelor analizate.
Membrii asociatici, in cazul in care sunt in imposibilitate sa participe la sedintele Adunarii
Generale pot mandata in scris un alt membru al asociatiei sa-i reprezinte si sa voteze in mod
valabil in locul sau. Aceasta mandatare poate avea loc printr-un inscris sub semnatura
privata atestat de catre Presedintele asociatiei ;
5. sa nu desfasoare activitati de natura a submina scopul, rolul si obiectivele asociatiei din care
face parte ;
6. Sa plateasca taxa de inscriere in asociatie in valoare de 100 lei si cotizatia lunara in valoare
de 20 lei. Neplata cotizatiei lunare pe o perioada mai mare de 6 luni atrage excluderea
respectivului membru din asociatie.
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI
ART.7
Organele de conducere ale ASOCIATIEI NATIONALE A MAGISTRATILOR PENSIONARI
DIN ROMANIA ( ANMPR ) sunt urmatoarele :
a. Adunarea Generala a ANMPR ;
b. Presedintele ANMPR ;
c. Vicepresedintii ANMPR ;
d. Comitetul Director al ANMPR ;
e. Secretariatul permanent al ANMPR ;
f. Secretarul general al secretariatului permanent al ANMPR ;
g. Comisia de cenzori a ANMPR ;
h. Comisia de Arbitraj a ANMPR ;
Adunarea Generala este organul suprem de conducere al asociatiei si este alcatuita din
totalitatea membrilor sai :
1. GALCA IULIAN
2. ARSENIE GHEORGHE
3. ANGHENI ADRIAN
4. BALANESCU RODICA DORA
5. BANCIU MIHAI
6. BEJAN FLORICA
7. BODNAR FLORICA
8. CHIRACU FLORIN
9. CIOLAC SONIA
10. CISMARU FILOFTEIA
11. COJOCARU DUMITRU
12. COCIAS GALINA
13. COLESNIC VIORICA
14. DOBRE MIRCEA
15. DOBRILA GRATIELA
16. DUMITRASCU SERGIU-MIHAI
17. DUMITRASCU ELENA
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18. DUTA TITU
19. DONOSE GHEORGHE
20. ENACHE CLEMANSA
21. ENE NECTARA-NICOLETA
22. FRATEANU-ENACHE RUXANDRA-GABRIELA
23. GHEORGHE DOINA
24. IORDACHE MARIANA
25. IACOBINI CRISTINA-ANCA
26. ILIE RUXANDRA MARIA
27. IONITA TUNDE-EVA
28. IVASCU ADRIAN
29. LAZAR ROZALIA-ANA
30. LITA MARIN
31. LOVIN EDITA
32. LUNGU FULGA-CARMEN-GAROFITA
33. MANEA-DRAGULIN VASILE
34. MANTA MARIAN
35. MARCUI.ESCU ALEANDRA-AURORA
36. MEHEDINTI ADRIANA
37. MICLESCU HORIA ADRIAN
38. MIRESCU ANTOANETA
39. MOCUTA GHEORGHE
40. MURG LUCRETIA
41. MIHAI DESPINA
42. MINCU ELENA
43. NICULESCU VASILE
44. OGARCA NELU
45. OPREANU RODICA-MIRUNA
46. PETRE STEFANIA
47. POPA GHEORGIIE
48. POPA LIDIA-MARIETTA
49. POPESCU-BALDOVIN VASILICA-VICTORIA
50. POPESCU LUCIAN
51. RADU VIORICA
52. RISTEA AUREL
53. ROBU CONSTANTA
54. STANESCU MIHAI-SORIN
55. SLAVOIU IONEL
56. SPATARU ELENA
57. TILIMPEA GEORGETA
58. VOICU GABRIELA
59. MATEESCU GHEORGIIE-STEFAN
60. MIERTOIU MARIN
61. MANDROC AUGUSTIN
62. NEGREANU GEORGETA
63. OPRESCU MARIA-SABINA
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64. PAVEL VALENTIN
65. POPA ANUTA-PAULA
66. POREMBSCHI EUGEN
67. RIZEA PETRE
68. PREJMEREAN STEFAN
69. SAMSON FLORIN LIVIU
70. SIRBU TEODOR OVIDIU
71. SORTAN EUGENIA
72. STAN GHEORGHE
73. STANISOR ION-EMILIAN
74. STROE RUXANDRA
75. TANASACHE CORNELIA
76. TOMSA LIANA
77. TRUTA IOAN
78. OPREA SOFIA
79. IGNAT HERMINA
80. NEDA GHEORGHE
81. KIBEDI RATALIN BARBARA
82. ONICA DIMITRIE
Adunarca Generala are urmatoarele atributii :
a. stabilirea scopurilor si obiectivelor generale ale asociatiei pensionarilor;
b. urmareste realizarea in concret a scopurilor si obiectivelor asociatiei de catre Comitetul
Director si aproba raportul de activitate anual al acestui organ de conducere;
c. hotaraste si intocmeste planul de activitate anuala al asociatici;
d. analizeaza si aproba planul de activitate anuala al asociatiei in situatia in care proiectul
acestuia este realizat de Comitetul Director;
e. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a bilantului contabil;
f. alegerea si revocarea Presedintelui si a Vicepresedintilor asociatiei;
g. alegerea şi revocarea membrilor Comitetului Director al asociatiei;
h. alegerea si revocarea Secretarului general al Secretariatului permanent al asociatiei, precum
si a membrilor acestui organ;
i. alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori, verifica si aproba raportul Comisiei
de Cenzori si da descarcare de gestiune;
j. alegerea si revocarea membrilor Comisiei de arbitraj a asociatiei;
k. modificarea statutului si a actului constitutiv al asociatiei; aceasta se va inregistra si devine
opozabila tertilor din momentul inscrierii in Registrul privind asociatiile si fundatiile deschis
la instanta judecatoreasca corespunzatoare sediului social al persoanei juridice; demesurile
pentru inscrierea modificarii statutului, actului constitutiv si a schimbarii sediului se
intreprind de catre Comitetul Director;
l. initiaza si promoveaza actiuni civile in justitie in numele si pe seama membrilor asociatiei,
atunci cind interesele acestora o cer si pentru chestiuni avind legatura cu scopul si obiectul
de activitate al asociatiei;
m. initiaza si promoveaza plingeri penale in justitie, in numele si pe seama membrilor
asociatiei, atunci cind interesele acestora o cer si pentru chestiuni avind legatura cu scopul si
obiectul de activitate al asociatiei;
n. initiaza si promoveaza plingeri la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului ( CEDO ), in
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numele si pe seama membrilor asociatiei, atunci cind interesele acestora o cer si pentru
chestiuni avind legatura cu scopul si obiectul de activitate al asociatiei;
o. initiaza si promoveaza plingeri si sesizari la Parlamentul European, Comisia Europeana,
Curtea de Justitie a Comunitatii Europene (CJCE), precum si catre alte organisme
internationale, in numele si pe seama membrilor asociatiei, atunci cind interesele acestora o
cer si pentru chestiuni avind legatura cu scopul si obiectul de activitate al asociatiei;
p. initiaza si promoveaza plingeri si sesizari la Parlamentul Romaniei, Avocatul Poporului,
precum si catre alte organisme interne, in numele si pe seama membrilor asociatiei, atunci
cind interesele acestora o cer si pentru chestiuni avind legatura cu scopul si obiectul de
activitate al asociatiei;
q. hotaraste si aproba initierea unor proteste publice ale asociatiei pentru probleme legate de
scopul si obiectul de activitate al asociatiei;
r. hotaraste si aproba asocierera la proteste publice ale asociatiilor profesionale ale
magistratilor aflati in activitate, precum si ale altor asociatii de pensionari din Romania
pentru probleme legate de scopul si obiectul de activitate al asociatiei;
s. dizolvarea şi lichidarea asociatiei, precum şi stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa
lichidare;
t. fuziunea asociatiei cu alte asociatii avind acelasi scop si acelasi obiect de activitate;
u. hotaraste asupra mentinerii sau revocarii sanctiunii excluderii din asociatie a unui membru al
asociatiei dispusa de catre Comitetul Director al asociatiei;
v. schimbarea sediului asociatiei sau ale filialelor dupa caz;
w. hotaraste asupra maririi sau micsorarii cuantumului taxei de inscriere si a cotizatiei lunare
platita de membrii asociatiei;
x. sa hotarasca editarea si publicarea unor publicatii proprii, sa aprobe primirea unor resurse
finaciare de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
y. sa hotarasca infiintarea unei case de ajutor reciproc pentru pensionarii magistrati precum si
acordarea unor ajutoare materiale pentru cei aflati in nevoie;
z. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau derivand din modificarea sau
completarea prezentului statut.
aa. este obligatoriu ca asociatia sa-si deschida site propriu.
Adunarea generala ordinara se intruneste in mod obligatoriu o data pe an si are drept de control
asupra activitatii Comitetului Director si a Comisiei de Cenzori.
Convocarea Adunarii Generale ordinare a asociatiei se face de catre Presedintele asociatiei sau la
cererea adresata acestuia de catre Comitetul Director.
Adunarile generale pot fi si extraordinare, acestea convocandu-se ori de cite ori este necesar
pentru rezolvarea unor probleme privind asociatia.
Adunarea generala extraordinara se convoaca de catre Presedinte in aceleasi conditii ca adunarile
generale ordinare.
Adunarea generala extraordinara mai poate fi convocata si la cererea scrisa a cel putin jumatate
plus unu din totalul membrilor asociatiei adresata Presedintelui sau Comitetului Director al
asociatiei.
In acest caz, Presedintele nu poate refuza convocarea Adunarii Generale a asociatiei.
Presedintele si Comitetul Director este obligat sa convoace Adunarea Generala ordinara cel mai
tirziu in luna noiembrie a anului in curs. In cazul in care convocarea adunarii generale este solicitata
de cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor asociatiei, data adunarii generale se
stabileste peste cel mult 15 zile de la data inregistrarii solicitarii scrise, formulata conform art.7
alin.8 din prezentul Statut.
Convocarea adunarilor generale ordinare sau extraordinare se realizeaza prin publicarea unui
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comunicat atat pe website-ul asociatiei, cat si prin publicarea aceluiasi comunicat intr-un ziar cu
acoperire nationala, cu conditia absoluta ca intre data publicarii comunicatului de convocare si data
de desfasurare a adunarii generale sa existe un interval de cel putin 10 zile.
Materialele ce fac obiectul analizei Adunarilor Generale ordinare sau extraordinare vor fi puse in
mod obligatoriu la dispozitia membrilor asociatiei, pentru studiu, de catre Comitetul Director, la
sediul asociatiei.
Aceste materiale in totalitate sau numai o parte dintre acestea, precum si orice alte informatii
utile membrilor asociatiei, pot fi postate pe website-ul asociatiei, Comitetul Director decizand in
acest sens.
Hotaririle Adunarilor Generale ordinare si extraordinare se iau in mod valabil cu votul
reprezentind jumatate plus unu din numarul voturilor liber exprimate ale membrilor prezenti la
adunare.
Adunarea generala ordinara, respectiv adunarea generala extraordinara, este considerata ca fiind
legal convocata si isi poate desfasura lucrarile, daca au fost respectate conditiile de convocare
prevazute la art.7, aliniatul 11 din prezentul Statut.
In cadrul Adunarilor Generale, membrii asociatiei care fac parte din organele executive si si-au
exercitat puterea decizionala in adoptarea unor acte sau masuri supuse analizei si cenzurii organului
suprem de conducere, nu au dreptul de a vota in mod valabil in cazul in care este supusa analizei
Adunarii Generale activitatea organului executiv din care acestia fac parte.
Sedintele Adunarilor Generale ordinare sau extraordinare sunt conduse de Presedintele ANMPR
sau in cazul in care este in imposibilitate de a-si exercita functia sau nu este prezent la adunare, de
catre unul din Vicepresedintii asociatiei desemnat de Adunarea Generala.
Presedintele si Vicepresedintii, membrii Comitetului Director sunt incompatibili de a-si exercita
dreptul de decizie atunci cind acesta se refera la acte juridice in care au un interes propriu contrar
scopului si intereselor asociatiei. In aceasta situatie, cei in cauza sunt obligati a comunica in scris
starea de incompatibilitate si la ce anume act juridic se refera pentru ca Adunarea Generala sa
aprecieze asupra starii de incompatibilitate.
Presedintele asociatiei
Mandatui Presedintelui Asociatiei Nationale a Magistratilor Pensionari din Romania ( ANMPR )
este de 2 ani. El este organ executiv al asociatiei.
Acesta este ales de Adunarea Generala ordinara sau extraordinara a ANMPR in conditiile
statutului dintre magistratii pensionari membrii ai asociatiei.
Presedintele are urmatoarele atributii :
a) reprezinta si apara interesele asociatiei in raport cu tertii in Romania si in strainatate;
b) prezideaza sedintele Adunarilor Generale si ale Comitetului Director;
c) semneaza hotaririle Adunarilor Generale ordinare si extraordinare ale asociatiei;
d) contrasemneaza deciziile Comitetului Director;
e) convoaca sedintele Comitetului Director, conduce si coordoneaza activitatea acestui organ
de conducere;
f) semneaza actiunile civile, plingerile penale si celelalte sesizari cuprinse in capitolul referitor
la Adunarea Generala;
g) este imputernicit sa faca declaratii publice referitoare la activitatea asociatiei;
h) poatc hotari formarea unor comisii sau colective de lucru in vederea intocmirii de
documente sau pozitii oficiale in legatura cu realizarea scopului si a obiectului de activitate
al asociatiei;
i) hotaraste in intervalul dintre sesiunile Adunarilor Generale initierea unor proteste publice ale
asociatiei pentru probleme legate de scopul si obiectul de activitate al asociatiei;
j) hotaraste in intervalui dintre sesiunile Adunarilor Generale asocierea la proteste publice ale
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asociatiilor profesionale ale magistratilor aflati in activitate, precum si ale altor asociatii de
pensionari din Romania pentru probleme legate de scopul si obiectul de activitate al
asociatiei;
k) indeplineste orice alte atributii ce-i sunt conferite de statut sau care sunt dispuse de
Adunarea Generala ordinara sau extraordinara si realizeaza atributiile Adunarii Generale in
intervalul dintre sesiunile acesteia.
Vicepresedintii asociatiei
Acestia sunt in numar de doi, alesi de Adunarea Generala pentru un mandat de 2 ani.
Ei au atributii executive in cadrul asociatiei.
Acestia indeplinesc atributiile Presedintelui si realizeaza in concret atributiile Adunarii Generale
in intervalul cind Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si aduce la indeplinire
atributiile.
Vicepresedintii indeplinesc orice alte atributii ce le sunt conferite de statut sau care sunt dispuse
de Adunarea Generala ordinara sau extraordinara si realizeaza atributiile Adunarii Generale in
intervalul dintre sesiunile acesteia.
Vicepresedintii fac parte de drept din Comitetul Director, iar functia in acest organism este
suspendata de drept in perioada in care unul dintre ei realizeaza atributiile Presedintelui.
Comitetul Director
Asigura punerea in executare a hotaririlor Adunarii Generale ordinare sau extraordinare sub
conducerea Presedintelui asociatiei.
Pot fi alesi in Comitetul Director persoane care sunt membri ai asociatiei.
In exercitarea competentei sale, Comitetul Director are atributiile Adunarii Generale precum si
urmatoarele alte atributii :
a. prezinta Adunarii Generale rapoarte de activitate pe perioada anterioara privind realizarea
obiectivelor si scopurilor asociatiei, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul
contabil, proiectul bugetului de venituri si precum si proiectul privind programul, scopurile
si obiectivele viitoare ale asociatiei;
b. convoaca Adunarea Generala si adunarile generale extraordinare ori de cite ori este cazul
pentru rezolvarea problemelor privind obiectivele si scopurile asociatiei;
c. incheie acte juridice in numele asociatiei si pentru aceasta;
d. indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala, aplica masura excluderii din
asociatie in conditiile statutului;
e. reprezinta asociatia in relatiile cu tertii, persoane fizice, persoane.juridice, in conditiile
stabilite de statut si Adunarea Generala, atunci cind Presedintele si Vicepresedintii se afla in
imposibilitate temporara de a-si desfasura activitatea;
f. propune Adunarii Generale dizolvarea si lichidarea asociatiei;
g. are si celelalte atributii enumerate in capitolul "Atributiile Adunarii Generale".
h. pentru perioade scurte de timp (1-2 luni), în situaţii în care se impun acţiuni şi lucrări
urgente ce ţin strict de realizarea scopurilor şi obiectivelor asociaţiei, Comitetul Director va
putea angaja temporar o persoană care să îndeplinească atribuţiuni administrative si de
secretariat, cu un salariu de maximum 400 lei/lună.
Comitetul Director este compus din 7 membri alesi de Adunarea Generala pe o perioada de 2 ani.
El lucreaza valabil sub conducerea Presedintelui sau a Vicepresedintilor, in componenta de 7
membri, iar hotaririle se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor sai.
Comitetul Director lucreaza in sedinte colegiale convocate de Presedinte ori de cite ori este
nevoie in intervalul dintre sesiunile Adunarilor Generale a asociatiilor.
ln cazul in care Presedintele este in incapacitate temporara de a-si exercita functiile, Comitetul
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Director, sau ori care alt membru al asociatiei desemnat prin mandat de catre Comitetul Director,
are capacitate juridica deplina de reprezentare a ASOCIATIEI NATIONALE A
MAGISTRATILOR PENSIONARI DIN ROMANIA ( ANMPR ) in fata tuturor institutiilor si
organismelor prevazute in statut pentru realizarea obiectivelor si scopurilor asociatiei si isi
desfasoara activitatea curenta in mod valabil fara convocarea Presedintelui.
Secretariatul permanent al ANMPR
Activitatea curenta a asciatiei este asigurata de catre secretariatul permanent al ANMPR.
Acest organ este format dintr-un secretar general, pensionar, magistrat si 2 membri. Acestia sunt
membri ai asociatiei, si desfasoara activitate neremunerata, fiind alesi de Adunarea Generala.
Secretarul general este ales de Adunarea Generala, si intocmeste procesele verbale de sedinta ale
Adunarii generale si Comitetului Director.
Activitatea acestuia este de principiu neremunerata. Secretarul general conduce si coordoneaza
activitatea personalului ce compune secretariatul permanent al ANMPR.
El poarta raspunderea in fata asociatiei, a Comitetului Director si a Presedintelui in legatura cu
realizarea activitatii si a scopurilor asociatiei concretizata in activitatea secretariatului permanent.
Secretariatul permanent este subordonat si controlat ierarhic Presedintelui si Comitetului
Director, precum si Adunarii Generale.
Secretariatul permanent tine si administreaza arhiva asociatiei, este depozitarul documentelor de
inregistrare legala a asociatiei; tine registrul privind membrii fondatori si a membrilor care adera
ulterior infiintarii la asociatie.
Tot acest organism incaseaza si tine evidenta platii cotizatiilor membrilor si le raporteaza
documentar Comitetului Director si apoi Comisiei de Cenzori impreuna cu celelalte acte contabile
sau alte documente interesind activitatea asociatiei.
Comisia de Cenzori
Este compusa din 3 membri alesi de Adunarea Generala a asociatiei pe o perioada de 2 ani.
In exercitarea competentei sale, Comisia de cenzori indeplineste urmatoarele atributii:
a. verifica modul in care este administrata patrimonial asociatia de catre Comitetul Director al
asociatiei sau ale filialelor, dupa caz;
b. intocmeste rapoarte pe care le prezinta Adunarii Generale;
c. participa la sedintele Comitetului Director fara drept de vot;
d. indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala a
asociatiei;
e. verifica situatia patrimoniala si intocmeste raportul financiar privind lichidarea asociatiei.
Ea asigura controlul financiar intern al asociatiei la expirarea fiecarui an financiar si prezinta un
raport Adunarii Generale, care dupa verificare il aproba sau infirma. In cazul in care Adunarea
Generala infirma constatarile raportului, aceasta poate recurge pentru verificarea anului financiar la
un expert autorizat. Raportul expertului autorizat este supus aprobarii Adunarii Generale.
Comisia de cenzori poate fi desarcinata si inlocuita cu alta Comisie de cenzori de catre Adunarea
Generala a asociatiei cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti la adunare.
Comisia de arbitraj
Este compusa din 3 membri alesi de Adunarea Generala pentru un mandat de 4 ani.
Ea examineaza si hotaraste asupra temeiniciei si legalitatii statutare a masurii excluderii din
asociatie, luate de catre Comitetul Director, Adunarea Generala, ca masura statutara a membrilor
asociatiei. Sesizarile pe care le solutioneaza ii sunt adresate de catre membrii exclusi, se
inregistreaza in evidentele Comitetului Director si sunt solutionate cu majoritatea simpla a
membrilor comisiei de arbitraj.
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Hotaririle Comsiei de arbitraj trebuie motivate si sunt definitive.
Persoanele cu drept de semnatura in banca sunt cei alesi si Comitetul I)irector si Secretarul
General.
REGISTRELE ASOCIATIEI
ART. 8
Asociatia va tine urmatoarele registre:
1. Registrul privind evidenta membrilor asociatiei
Acest registru va cuprinde in ordine cronologica inregistrari privind membrii fondatori si
membrii care au aderat la asociatie.
Mentiunile din registru vor atesta numele si prenumele, domiciliul, CNP, data aderarii, data
pensionarii si documentul care atesta aceasta calitate si persoana din cadrul secretariatului
permanent care face inregistrarea.
Acelasi registru va cuprinde si data precum si motivul pentru care membrul asociatiei pierde
aceasta calitate.
2. Registrul privind evidenta taxelor si cotizatiilor membrilor
Acest registru va cuprinde in ordine cronologica inregistrarile din registrul privind evidenta
membrilor asociatiei, sumele platite de fiecare membru cu titlu de taxa de inscriere si
cotizatiile lunare incasate de secretariatul permanent de la fiecare membru, cu mentiunea
datei, a documentului de plata, a persoanei care face incasarea si a documentului eliberat de
catre asociatie in contul sumelor primite.
De asemenea se va mentiona persona care efectueaza completarea registrului.
3. Registrul privind evidenta mandatelor de reprezentare a membrilor asociatiei
Acest registru cuprinde evidenta mandatelor pe care unii membri ai asociatiei le acorda altor
membri pentru situatia in care nu se pot prezenta la sedintele ordinare sau extraordinare ale
asociatiei.
Inregistrarea se face cronologic si va cuprinde numele si prenumele mandantului si al
mandatarului.
Modelul mandatului de reprezentare este aratat in anexa nr. 2 la statut.
4. Registrul privind evidenta proceselor verbale si a hotararilor asociatiei
Acest registru va cuprinde in ordine cronologica totaliatte proceselor verbale intocmite in
cadrul asociatiei precum si hotararile adoptate de catre organele abilitate.
5. Asociatia va deschide si alte registre sau documente impuse de legislatia financiarcontabila.
DOCUMENTELE CARE ATESTA CALITATEA DE PENSIONAR
ART. 9
Calitatea de pensionar poate fi atestata pentru a deveni membru al asociatiei cu:
1. Decretul Prezidential de pensionare;
2. Decizia de pensionare emisa de organele administrative potrivit legislatiei pensiilor.
ART. 10
ASOCIATIA NATIONALA A MAGISTRATILOR PENSIONARI DIN ROMANIA (ANMPR)
va coopera in vederea realizarii obiectului de activitate si a scopului asociatiei cu asociatiile
profesionale ale magistratilor, procurori sau judecatori aflati in activitate, cu alte asociatii ale
pensionarilor din Romania, cu organizatii nonguvernamentale privind apararea drepturilor omului,
sau cu profil .juridic, atit din tara cit si din strainatate.
De asemenea, asociatia va colabora si coopera cu Parlamentul European si celelalte organisme
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ale Uniunii Europene in legatura cu problematica privind scopul si obiectul de activitate al
asociatiei.
Asociatia va realiza contacte constructive cu Parlamentul Romaniei, Presedentia Romaniei,
Guvernul Romaniei, ministere sau alte organe ale Administratiei Publice, in vederea realizarii
scopului si obiectului de activitate ale societatii.
FUZIUNEA, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI
ART. 11
ASOCIATIA NATIONALA A MAGISTRATILOR PENSIONARI DIN ROMANIA (ANMPR)
poate fuziona cu alte asociatii de magistrati sau asimilati acestora, avind acelasi scop si obiect de
activitate. in conditiile statutului si ale legislatiei Romaniei.
Dizolvarea si lichidarea ASOCIATIEI NATIONALE A MAGISTRATILOR PENSIONARI
DIN ROMANIA (ANMPR) se fac prin aplicarea in mod corespunzator a prevederilor capitolului IX
"Dizolvarea si lichidarea" din OG nr. 26 / 2000 cu modificarile si completarile ulterioare.
Incetarea activitatii asociatiei are loc in urmatoarele situatii :
a. au fost indeplinite scopul si obiectivele asociatiei, iar Adunarea Generala hotaraste
dizolvarea si lichidarea acesteia;
b. scopul si obiectivele asociatiei nu pot fi realizate intrucat numarul membrilor s-a redus sub
25 asa cum prevede legislatia Romaniei;
c. asociatia nu mai dispune de mijloacele financiare necesare desfasurarii activitatii curente
pentru care a fost creata.
Membrii fondatori au hotarit ca persoana imputernicita sa realizeze procedura legala de
dobindire a personalitatii juridice a ASOCIATIEI NATIONALE A MAGISTRATILOR
PENSIONARI DIN ROMANIA (ANMPR) sa fie dl. MICLESCU HORIA ADRIAN, cetatean
roman, nascut la data de 04.07.1954, fiul lui Constantin si Stela, domiciliat in Bucuresti, sector 1,
strada Clucerului nr. 23A, etaj 1, ap.1, posesor al C.I. seria EP, nr. 001054, eliberata la data de
10.03.2004 de I.G.P.D.E.P., C.N.P. 1540704400463.
Incheiat, astazi 04.02.2010 in Bucuresti, in 6 exemplare, fiecare avind acecasi valoare
juridica.
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