
 1  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ST A T U T U L 

 

 LSRS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2  

ST A T U T U L 

L I G I I ST UD E N  

- LSRS - 

 

A rt. 1.  L iga Studen ilor , prescurtat LSRS, 

 drept privat  

prevederile legii. 

A rt. 2.  Durata pentru care se constituie LSRS  

A rt. 3.  Sediul LSRS este în St

 

 A rt. 4.  Sigla LSRS este o carte deschis , cadrate de 

frunze de lauri dispuse circular; culorile LSRS sunt albastru, auriu i ro u. 

 A rt. 5.  Membrii fondatori ai sunt Sebastian-Ioan 

Burduja, Costin- . 
 

Capitolul II 

 
 

A rt. 6.  (1) LSRS  

str tate, promovând i, 

României  de perspectivele intoarcerii lor in  

studiilor. 

(2) Scopul principal al LSRS   academice, 

 lor la 

dezvoltarea României. 

A rt. 7.  LSRS  

a) identificarea problemelor specifice ale 

 

b) încurajarea  strânse respect reciproc între 

membrii LSRS ; 

c) informarea  de participare la 

  

d) a 

de a contribui la dezvoltarea României; 
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e) 

 dupa terminarea studiilor; 

f) promovarea unei imagini pozitive a României în lume prin exemplul rezultatelor si 

valorii  i prin organizarea specifice; 

g) ini ierea de parteneriate cu  locale,  

pentru mobilizarea resurselor necesare realizarii 

LSRS, 

; 

h) promovarea unor  strânse de prietenie, sprijin reciproc  

studen i de tineret ; 

i) i cei din România în 

vederea schimbului de  i pentru promovarea unui nou spirit ional 

bazat pe principiile meritului, ,   

j) informarea  cu privire la o

academice ,  sprijinirea lor in procesele de 

aplic  ; 

k) consolidarea i a sprijinirea 

ii legaturilor lor cu România, dezaprobarea  de negare a 

valorilor romanesti /sau ; 
l)  

valorilor . 
 
A rt. 8  În vederea realizarii obiectivelor sale, LSRS urmatoarele activitati: 
 
a)  

LSRS  

b) ; 
c) LSRS; 
d) precum 

; 
e) sociale si culturale precum simpozioane, colocvii, 

 si targuri educationale,  
f)  ilor romani din strainatate cu rezultate 
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g)  un website al organizatiei, care con ine forumul LSRS i include o 

platform  pentru facilitarea  

-politic; 
h) ilor români din str in tate, prilej cu care sunt 

acestei i

a pe plan academic, cultural, economic,  

politic; 
i)  pentru strangerea de fonduri pentru buna functionare a LSRS

 
j)  

 
k) constituie un fond propriu 

; 
l) lor 

. 
m)  din România; 

n) 

cultural si politic; 

o)  . 

Capitolul III 

Membrii LSRS 
 

A rt. 9.  Calitatea de membru cu drepturi depline al LSRS   

politic ,  LSRS. 

A rt. 10.  Calitatea de membru absolvent al LSRS  automat membrilor cu 

drepturi depline ai LSRS - i poate fi de asemenea acordat  oric rei 

persoane tate.  

A rt. 11.  Calitatea de membru asociat al LSRS 

 dar nu este 

 

 scopurile LSRS. 

A rt. 12.  darea statutului de membru de 

onoare 
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a, si pentru servicii deosebite aduse LSRS. 

A rt. 13.  (1) membru asociat pe baza liberului 

Consiliul 

Director a LSRS, prin care se obli prezentul statut, iar Consiliul Director 

aprobarea sau respingerea cererii. 

(2) In cazul cerere 

 solicitantul este student sau ab .  

A rt. 14.   LSRS   

a) de drept, prin retragere, în urma cererii scrise a membrului LSRS; 

b) prin excludere ; 

c) prin deces; 

A rt. 15.  Membrii LSRS pot demisiona în orice moment, cu efect imediat. 

A rt. 16.  Membrii LSRS drepturi: 

a) s  participe LSRS,  sunt membri cu drepturi depline sau 

membri ; 

b)  în cadrul S, dac  sunt membri cu drepturi depline sau 

membri ; 

c) iile de conducere din LSRS,  sunt membri cu drepturi 

depline sau membri ; 

d)  participe la proiectele  LSRS; 

e) beneficiez  a LSRS în vederea 

LSRS  

f) LSRS; 

g) LSRS;  

h) - tuturor forurilor LSRS. 

A rt. 17.  Membri LSRS : 

a)   Statutul LSRS 

adoptate de ; 

b) Consiliului Director i ale Generale;  

c)   Consiliului Director, în termenul stabilit de acesta; 

d) 

LSRS, daca sunt membri cu drepturi 

depline  
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e) 

 sau Consiliul Director; 

f)  

 

g)  în numele LSRS  sens din partea acesteia, 

atât ; 

h)  e în scris retragerea din LSRS; 

i)   

j) nu participe la le sau imaginea LSRS; 

k) Statutului LSRS 

membrilor; 

l)  din timp Consiliul Director 

calitate de membru al LSRS 

numele LSRS. 

A rt. 18.  Membri  membrii de onoare pot 

deveni membri cu drepturi depline membri , bucurându-se de toate 

drepturile  

 

Capitolul IV 

Structura  

A rt. 19.  (1) LSRS sunt: 

a)  

b) Consiliul Director; 

c) Comisia de Cenzori. 

(2) Reprezentarea LSRS se va realiza prin semnarea 

de doc Secretarul General LSRS. 

 

 

 

 

A rt. 20.   este forul suprem de conducere, cu rol deliberativ, format 

din totalitatea membrilor LSRS, membrilor de onoare membrilor . 

A rt. 21. - (1)   principale: 

a) Statutul LSRS; 
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b) al LSRS; 

c) LSRS, stabilind limitele 

valorice pentru care Consiliul Director poate dispune asupra activelor (inclusiv 

LSRS; 

d) alege Comisiei de Cenzori; 

e) alege LSRS; 

f) alege Consiliului Director ; 

g) aportul anual al Comisiei de Cenzori; 

h) rapoartele de activitate ale Consiliului Director; 

i)  al LSRS, inclusiv LSRS; 

j) asupra excluderii membrilor LSRS; 

k) LSRS; 

l) LSRS    

m) LSRS 

prezentului Statut gii, respectând  Art.60 din legea nr.246/2005. 

   

LSRS, în conformitate cu prevederile Statutului Regulamentului de 

. 

A rt. 22.  (1)  

nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea Consiliului Director , a Comisiei de C enzori sau a cel 

LSRS. Convocarea  în sesiuni ordinare se face cu 

10 3 

zile calendaristice  

(2) Sesiunea erale 

neîndeplinirea acestui cvorum, Consiliul Director 

zile o 10 de zile de la data primei 

 

(3) La sesiunea  pot participa, la solicitarea m  Consiliului 

Director,  din partea altor sau 

guvernamentale.  

(4) Sesiunile se ca întruniri 

cu participarea  a membrilor LSRS; atunci când  unui cvorum reprezentativ nu 

 în acest format LSRS în întreaga lume, 

Secretarul General LSRS Consiliul Director 
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ho în format de tele-

, prin Internet.  

A rt. 23.  (1)  se face cu majoritate 

 în caz de egalitate a voturilor exprimate, Consiliul Director stabileste prin majoritate 

 

(2) Adoptarea sau modificarea Statutului 

  prin votul a cel putin . 

A rt. 24.  Alte ale sunt  

în .  

 

-a 

Consiliul Director 

 

A rt. 25.  Consiliul Director este organul de conducere  al LSRS, compus din 7 

pers alese ,  

a) P edinte;  

b) Secretar General; 

c) V  ; 

d)  ; 

e)  Proiecte; 

f)  ; 

g) T rezorierul. 

A rt. 26. - (1) Consiliul Director  principale: 

a) LSRS între întrunirile ; 

b) , 

adoptând decizii în acest sens; 

c) propune spre adoptare sau modificare ; 

d) propune excluderea membrilor LSRS; 

e) LSRS; 

f) asocierea LSRS cu alte persoane fizice sau juridice; 

g) LSRS   

h) LSRS 

  

i) sesiuni a ;  
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j) c  

ordinea de zi a acesteia; 

k) d LSRS; 

l) s LSRS  

m) în cazu LSRS Statutul 

LSRS, Consiliul Director îl poate suspenda cu o majoritate  din 

ul membrilor ; 

n) , propune spre adoptare, 

LSRS Statutului LSRS; 

o) Adunarea General

acesteia, inclusiv celor dispuse cu privire la aspe

LSRS. 

 (2) Consiliul Director  

LSRS, în conformitate cu prevederile Statutului Regulamentului de O rganizare 

. 

A rt. 27. - (1) Consiliul Director 

pre LSRS, a Comisiei de Cenzori¸ sau a cel 

 3 Consiliului Director în  o 5 

2 zile 

calendaristice , modul  

(2) Consiliului Director 

LSRS are 5 

 5 zile de la data primei 

 

(3)  Consiliului Director  

a mem atunci 

LSRS în întreaga lume,  

Consililui Director în format de tele-c , prin Internet.   

A rt. 28.  (1) În cadrul Consiliului Director  

(2) Deciziile Consiliului Director . 

A rt. 29.  (1) Alegerile pentru Consiliul Director area ordine: 

secretar general, ; 

(2) Mandatul Consiliului Director este de patru ani; 
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(3) În cadrul Consiliului Director  trebuie sa 

fie membri cu drepturi depline ai LSRS; 

(4) Membrii Consiliului Director i de conducere la orice nivel în cadrul 

; 

 (5) Consiliului Director sunt 

. 

A rt. 30.  (1) Pre  Secretarul General LSRS au 

Statut . 

 (2) În cazul în care  sau un alt membru al Consiliului Director 

  

Secretarul General . 

 A rt. 31. - Alte norme de org Consiliului Director 

în . 

 

-a 

              

 

 A rt. 32.  (1)  LSRS este garantul scopurilor, 

LSRS;  

(2)  si aplicarea Statutului 

organismelor LSRS; 

(3)  LSRS LSRS 

societate. 

A rt. 33.  (1)  este ales de  

(patru) ani; m ; P LSRS 

 

(2) LSRS  Consiliului Director; în 

-i revin,  emite decizii; 

 (3) În cazul în care  

Secretarul General; 

 intervine în caz de demisie a acestuia sau în caz de 

 

(5) În termen de 7 zile de la data în c  al 

LSRS, Secretarul General P  , cu 

aprobarea Consiliului Director . 
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A rt. 34.  (1) LSRS  

a) elabor

Statutului LSRS; 

b) conduce de regul   Consiliului Director; 

c) activitatea Consiliului Director; 

d) s

probleme, emise de  Consiliul Director; 

e) c LSRS  Consiliului Director, 

asumându-  

f)  LSRS, Secretarul General, oficiale cu persoanele 

 

g) propune A rii Generale alegerea sau revocarea Secretarului General; 

h) Secretarului General;  

i) iile Secretarului General, în conformitate cu 

Regulamentul de O rganizare si Functionare; 

j) V , Secretarul General , 

modul în care acestea sunt realizate; 

k) propunerile Consiliului Director ce privesc 

, moda  

l) propune problematica ce va face obiectul ordinii de zi Consiliului Director , 

î Secretarul General; 

m) poate angajeaza patrimoniul LSRS, în limitele mand  

Consiliul Director; 

n)  LSRS; 

o) 

membrilor; 

p) c Consiliul Director or ; 

q)  Consiliul Director; 

r) a

membrilor Consiliului Director Regulamentului de O rganizare si 

Functionare. 

      (2) Consiliului Director , parte din 

Consiliului Director . 
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-a 

    Secretarul General 

 

 A rt. 35.  (1) Secretarul General 

, Statut . 

 (2)  ac   a 

LSRS . 

A rt. 36.  (1) Secretarul General este propus de   

4 (patru) ani. Mandatul Secretarului General 

alegerilor. Secretarul General LSRS 

Secretarul General nou ales. 

 (2) În cazul în care Secretarul General LSRS 

 

. 

Secretar General intervine în caz de demisie a acestuia sau în caz 

. 

(5) În termen de 7 zile de la data în ca Secretar General al 

LSRS, P  va numi un Secretar General 

curs, la propunerea Consiliului Director.  

(6) Secretarul General poate fi demis la propunerea ui, prin votul majoritar al 

membrilor ; 

 A rt. 37.  Secretarul General  

organelor de conducere ale LSRS  

a) LSRS, efec necesare pentru 

aducerea la îndeplinire a scopului si obiectivelor LSRS

 si Statut Regulamentul de O rganizare 

 

b) le Consiliului Director ; 

c) conduce personalul din executivul LSRS

aprobat de  Consiliul Director

personalului;  

d) 

acordul ; 

e) V  
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f) spunde Consiliului Director  de activit

LSRS; , cu delegare din partea 

edintelui; 

g) 

LSRS; 

h)  

i) r - nte de lucru ale LSRS;  

j)  documentele LSRS; 

k) r LSRS, administrând actele LSRS; 

l) LSRS  

m) organizeaz  -media;  

n) c   

membrilor;  

o) s  Consiliul Director cu privire la ; 

p) Adunarea Genera , Consiliul Director 

; 

q) a Secretarului General cu prevederile statutare privind 

Consiliului Director Regulamentului de 

O rganizare si Functionare. 

A rt. 38.  (1) În activitatea sa, Secretarul General 

Consiliul Director la propunerea Secretarului General, respectiv a 

edintelui LSRS; Consiliul Director; 

            i se stabilesc prin Regulamentul de 

 

A rt. 39.  Consiliului Director ,  Secretarului 

General sunt stabilite prin Regulamentul de , aprobat de Adunarea 

. 

 

-a 

 

 
A rt. 40.  (1)  LSRS  pe domenii specifice, cu împuternicire din 

partea , nu au dreptul de a angaja patrimonial LSRS, dar au a

Regulament ; 
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(2) În cazul în care un Vicepre edinte LSRS 

e Secretarul 

General;  

A rt. 41.    de activitatea lor , a Secretarului 

General , au  

a) se întâlnesc în cadrul Consiliului Director ori de câte ori este necesar;  

b) propun proiecte în cadrul Consiliului Director; 

c)   sau a Secretarului 

General;  

d) interesele lor cele ale membrilor LSRS ce au absolvit sau 

stud la  

e) a  între Consiliul Director membrii LSRS; 

f) a  LSRS Regulamentul de 

 

 

-a 

T rezorierul 

A rt. 42.  (1) T rezorierul LSRS 

Regulamentul de 

 

A rt. 43.  T rezorierului sunt  

a) LSRS conform legii;  

b) este consultat de Consiliul Director  

c) po  Secretarul General LSRS, 

nd aspectele financiare ale LSRS; 

d) ela enit

; 

e) 

LSRS, numai cu aprobarea Consiliului Director; 

f)  -

LSRS; 

g) periodic  

a patrimoniului; 
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h) or de la membri, în conformitate cu deciziile 

Generale; 

i) LSRS 

  

j) -co LSRS 

în termenele leg  

k) LSRS, 

Consiliului Director 

Generale  

l)  

m) LSRS nele juridice non-profit, precum si cu 

persoanele juridice inerii de s ile LSRS; 

n)  referitoare la  

de Internet a LSRS;  

o) Consiliului 

Director Adunarii Generale, la predarea mandatului; 

p) T rezorierului LSRS Regulamentul de O rganizare 

 

 
6-a 

Comisia de Cenzori 

 

A rt. 44.  (1) Comisia de Cenzori in 3 persoane, 

Generale. 

(2) Membrii Comisiei de Cenzori nu pot fi membri ai Consiliul Director.  

(3) Comisia de Cenzori  

a) LSRS;  

b) înto anuale sau ori de câte ori este cazul 

Generale;  

c) Statut sau stabilite de .  

(4) Comisia de Cenzori  

(5) Membrii Comisiei de Cenzori Consiliului Director , 

 

(6) ale Comisiei de Cenzori sunt  în 

ionare. 
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Capitolul V 

 

 

A rt. 45.  (1) Un membru al LSRS , 

 sanc iunea excluderii unui membru din LSRS se poate 

 

a) da lcat prevederile Statutului; 

b)  rârile  sau ale Consilului Director; 

c) LSRS

publice împotriva hotarârilor luate prin vot de organismele de conducere ale LSRS la 

toate nivelurile sau împotriva conducerii LSRS; 

d) LSRS

 

(2) Membrul LSRS 2 (doi) ani de la data 

excluderii, dac  Adunarea General  decide în acest sens.  

A rt. 46.  Calitatea de membru al 

finiti . 

A rt. 47.  (1) Calitatea de membru al Consiliului Director 

termen, în caz de retragere, revocare sau sau 

 p  ; 

 (2) Un membru al Consiliului Director , 

, în cazul în care aduce prejudicii morale sau materiale LSRS 

Statutului LSRS.  

 (3)  în care se dezbate propunerea de 

revocare, membrii Consiliului Director 

membru al Consiliului Director , cvorumul necesar pentru ca prima întrunire a Consiliului 

Director  

A rt. 48.  (1) Organismele de conducere care pot hotarâ sanc iuni se pot sesiza i din oficiu. 

            (2) Procedura de aplicare i contestare a sanc iunilor se face potrivit Regulamentului de 

 

            (3) Sanctiunea intr  în vigoare din momentul ramânerii ei definitive. 
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A rt. 49.  (1) Persoana care a fost exclus  poate face cerere de reînscriere în LSRS, în 

conditiile prev zute în prezentul Statut, dupa trecerea unei perioade de minimum trei ani de la 

excluderea sa;  

            (2)  poate acorda derog  
 

Capitolul VI 

Patr imoniul LSRS 

 

A rt. 50.  (1) Patrimoniul LSRS se constituie din: 

a)  

b) ; 

c) Statut. 

(2) Veniturile LSRS provin din:  

a)  

b)  

c) LSRS;  

d) , în co ;  

e) 

privat     

    sau mixt, sau legate testamentare;  

f)  

g)  

h) a  

A rt. 51.  (1) LSRS 

acestora se a  de , la propunerea Consiliului Director a 

bugetar . 

(2) LSRS  

A rt. 52.  (1) Gestionarea patrimoniului LSRS se va face cu respectarea prevederilor legale, 

 -profit al LSRS; 

(2) Fondurile proprii ale LSRS LSRS 

 

(3) Patrimoniul LSRS Consiliul Director, conform prevederilor 

prezentului Statut ale. 
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Capitolul VII 

 
 

A rt. 53. - LSRS se poate dizolva:  

a) de drept, conform legii;  

b) pri râ , conform legii;  

c) rârea , ad

, la propunerea Consiliului Director . 

A rt. 54.  (1) LSRS  

 

b) realizarea sau

nu se produce schimbarea acestui scop;  

 nu a 

fost complinit timp de 3 luni. 

(2) 

 

A rt. 55.  (1) LSRS 

interesate: 

 

publice; 

 contrare 

ordinii publice; 

te un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 

  

e) când sunt îndeplinite prevederile art.14 din legea nr.246/2005. 

(2) 

 

A rt. 56.   . În termen de 15 

zile de   se depune la  

 Registrul a  

f  

 A rt. 57.  (1) Lichidarea patrimoniului LSRS va avea loc  
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(2) În  LSRS,  pot transmite 

persoane fizice.  

(3) Aceste bunuri pot fi transmise numai  drept privat sau de drept 

public cu scop . 

(4) 

  Statutul LSRS 

de transmitere bunurilor,  lichidare vor fi atribuite de 

 unei persoane juridice cu  

(5) În  pentru motivele  art. 55 alin. (1) lit. 

a) -   Ministerul 

 caz, de comuna sau  . 

(6)  Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, 

-  

A rt. 58.  L ichidarea LSRS 

articolele 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

 

 

 

Capitolul VIII 

ranzitorii  

 

A rt. 59.  (1) Statut votul favorabil 

a ma  

 

voturile membrilor LSRS. 

 A rt. 60.  Membrii LSRS 

LSRS,  

A rt. 61.  (1) este adoptat de Adunarea 

, în termen de cel mult 60 de zile de la data dob  în baza 

 

  

(2) e c

Statut cu alte norme de organizare specifice. 

A rt. 62.  Prezentul Statut  

 


