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STATUTUL 
Asociaţiei Române de Filosofie a Dreptului 

Secţie naţională a 
Asociaţiei Internaţionale de Filosofia Dreptului şi Filosofie Socială 

(IVR) 
 
I. Denumirea, sediul Asociaţiei şi al secretariatului 

1. Se înfiinţează astăzi, 30 iulie 1991, Asociaţia Română de Filosofie a Dreptului – secţie naţională a 
Asociaţiei Internaţionale de Filosofie a Dreptului şi Filosofie Socială (IVR). 

2. Asociaţia Română de Filosofie a Dreptului fiinţează în cadrul Institutului de Cercetări juridice al 
Academiei Române. Institutul de Cercetări Juridice are personalitate juridică şi sediul în Bucureşti, Casa 
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr.13. 

3. Sediul Asociaţiei şi al secretariatului acesteia este în Bucureşti, la sediul prezent al Institutului de 
Cercetări Juridice. 

 
II. Scopul 

1. Asociaţia Română de Filosofie a Dreptului este organizaţie ştiinţifică neguvernamentală, 
independentă, fără scop lucrativ, care urmăreşte continuarea tradiţiilor naţionale din domeniul ce îi este propriu, 
dezvoltarea şi progresul filosofiei dreptului în plan naţional, beneficiind de rezultatele obţinute în plan mondial 
şi propunându-şi să contribuie la dezvoltarea şi progresul filosofiei dreptului. 

2. Asociaţia Română de Filosofie a Dreptului îşi realizează scopurile prin metodele activităţii 
ştiinţifice şi prin difuzarea publică a cunoştinţelor de specialitate, şi anume prin: 

a) promovarea cercetării şi dezbaterii problemelor filosofiei dreptului; 
b) publicarea unor lucrări de filosofie a dreptului; 
c) organizarea în ţară a unor manifestări ştiinţifice privind filosofia dreptului; 
d) cooperarea cu instituţii şi organizaţii ştiinţifice naţionale cu profil similar sau apropiat, cooperarea 

prioritară cu organizaţiile ştiinţifice cu profil similar care au calitatea de secţii naţionale ale Asociaţiei 
Internaţionale de Filosofia Dreptului şi Filosofie Socială, în vederea îmbogăţirii propriei activităţi şi a 
promovării cercetării pluri- şi interdisciplinare; 

e) stimularea creativităţii ştiinţifice şi a cunoaşterii de specialitate, inclusiv prin acordarea de distincţii 
şi recompense, prin sprijinirea publicării lucrărilor de specialitate în revistele Institutului şi în alte publicaţii de 
profil; 

f)  Cooperarea cu organizaţii naţionale şi cu organizaţiile internaţionale de profil, sprijinirea 
contactului membrilor Asociaţiei cu specialişti din alte ţări şi a participării membrilor Asociaţiei la congrese, 
conferinţe, mese rotunde etc. în străinătate; 

g) Contribuţia la pregătirea studenţilor în domeniul filosofiei dreptului şi a formării de specialişti în 
acest domeniu ; 

h) Promovarea filosofiei dreptului în învăţământul universitar şi în cadrul doctoratului. 
 

III. Membri 
1. Poate deveni membru al Asociaţiei Naţionale Române de Filosofie a Dreptului şi a A.I.F.D.F.S. 

(IVR) orice persoană fizică interesată în problemele filosofiei dreptului. Pot fi admişi membrii ai Asociaţiei 
teoreticieni şi practicieni ai dreptului, specialişti în filosofie, licenţiaţi în drept, filosofie, psihologie şi alte 
ştiinţe socio-umane, precum şi studenţii facultăţilor de drept şi filosofie. Pot fi admişi ca membri şi alte 
persoane, cu aprobarea unanimă a membrilor Comitetului Director. 

2. Calitatea de membru se dobândeşte prin votul majorităţii simple a Comitetului Director al 
Asociaţiei. 

3. Calitatea de membru se pierde dacă acesta părăseşte Asociaţia sau prin deces. Se consideră ca 
renunţare la calitatea de membru, neplata cotizaţiei timp de doi ani consecutivi. 

4. Studenţii – membrii ai Asociaţiei – sunt scutiţi de plata cotizaţiei şi au drept de vot consultativ. 
5. Membrii Asociaţiei au dreptul: 
a) de a alege şi de a fi aleşi în organele conducătoare ale asociaţiei; 
b) de a participa cu drept de vot deliberativ la luarea deciziilor privind     organizarea şi activitatea 
Asociaţiei; 
c)  de a primi informaţii asupra activităţii Asociaţiei: 
d) de a se bucura de sprijinul asociaţiei în activitatea pe care o întreprind în domeniul filosofiei 
dreptului. 
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IV. Organizare 
1. Asociaţia Română de Filosofie a Dreptului se constituie în conformitate cu prevederile legislaţiei 

române. 
2. Pot fi create filiale ale Asociaţiei în centre universitare, dacă există un număr suficient de membri 

pentru îndeplinirea, în mod corespunzător a obiectivelor Asociaţiei, fiecare dintre aceste filiale putând adopta 
propriul statut. Statutele filialelor vor fi în concordanţă cu Statutul Asociaţiei. Filialele Asociaţiei sunt afiliate la 
Asociaţia Internaţională de Filosofia Dreptului şi Filozofie Socială prin Asociaţia Română de Filosofie a 
Dreptului. 

3. Filialele create depun la sediul Asociaţiei un cuantum stabilit de către Adunarea Generală din suma 
cotizaţiilor încasate anual. 

4. Principalele organe ale Asociaţiei sunt : 
a) Adunarea generală; 
b) Comitetul Director. 

 
Adunarea Generală 
a) Adunarea generală este organul suprem al Asociaţiei Române de Filosofie a Dreptului. Orice 

membru prezent la şedinţa Adunării generale dispune de un vot şi de dreptul de a lua cuvântul. Membrii absenţi 
îşi pot exprima poziţia în scris. Această poziţie poate fi transmisă Adunării generale de către conducerea 
acesteia; 

b) Adunarea generală ordinară a Asociaţiei are loc anual, în aceiaşi lună sau la o dată pe care o 
stabileşte Comitetul Director; 

c) Adunarea generală este convocată de către Comitetul Director sau la cererea majorităţii absolute a 
membrilor Asociaţiei, cu cel puţin o lună înainte de data fixă; 

d) Preşedintele asociaţiei asigură conducerea Adunării generale; 
e) Adunarea generală alege preşedintele, vicepreşedintele şi pe ceilalţi membrii ai Comitetului 

Director; 
f) Adunarea generală se pronunţă, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, asupra organizării şi 

activităţii asociaţiei, asupra destinaţiei fondurilor asociaţiei, asupra modului în care Comitetul Director îşi 
îndeplineşte mandatul şi aprobă conturile; 

g) Adunarea generală este statutar constituită cu participarea a jumătate plus unu din membrii 
asociaţiei. Hotărârile adunării generale se iau cu votul a jumătate plus unu al celor prezenţi; 

h) Adunarea generală se pronunţă cu majoritate de două treimi asupra modificării Statutului şi 
dizolvării Asociaţiei. 

 
Comitetul Director 
a) Organul executiv al Asociaţii este Comitetul Director alcătuit din: 

- preşedinte; 
- vicepreşeinte; 
- secretar; 
- trezorier; 
- trei membri; 

b)  Preşedintele Comitetului Director reprezintă Asociaţia în relaţiile cu autorităţile publice şi cu alte 
organisme; 

c) Hotărârile Comitetului Director se iau majoritatea simplă de voturi a membrilor săi; 
d) Comitetul Director va numi doi cenzori pentru verificarea activităţii financiare a Asociaţiei; 
e) Mandatul Comitetului Director este de un an. 

 
V. Veniturile 

1.Veniturile Asociaţiei provin din taxa de înscriere şi cotizaţiile anuale ale membrilor, din donaţii, din 
taxele de participare la manifestările ştiinţifice organizate de către Asociaţie şi rămase după acoperirea 
cheltuielilor făcute. 

2. Asociaţia se constituie fără patrimoniu iniţial. 
3. Cuantumul taxei de înscriere în asociaţie şi cotizaţia anuală se stabilesc de către Adunarea Generală 

de constituire; taxele de participare la manifestaţiile ştiinţifice organizate de către Asociaţie se stabilesc de către 
Comitetul Director. 

 
VI. Dispoziţie tranzitorie 

Până la prima şedinţă a Adunării generale se constituie un Comitet Director provizoriu. 
 

VII. Intrarea în vigoare a Statutului 
Prezentul statut intră în vigoare la data de 01.01.1991.  
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