
    ROTARY CLUB DANUBIUS GIURGIU 
 

STATUTUL 

ROTARY CLUB DANUBIUS GIURGIU 
. 

 

ART 1: DENUMIRI: 

Numele acestei asociaţii va fi ROTARY CLUB DANUBIUS GIURGIU. 

 (Membru al Rotary International) 
 

ART 2: FORMA JURIDICA 

Clubul este persoana juridica romana, având forma de asociaţie nonprofit, fara scop patrimonial, ce isi desfăşoară activitatea in conformitate cu 

prezentul statut si in baza Legii nr. 21/1924. 
 

ART. 3: LIMITE DE TERITORIU 

Limitele teritoriale ale clubului sunt: zona Judeţului Giurgiu. 
 

ART. 4: DURATA 

Durata de funcţionare a Clubului Rotary Danubius Giurgiu este nelimitata. 
 

ART 5 SEDIUL 

Sediul clubului este in România, Judeţul Giurgiu, oraşul Giurgiu , Soseaua Prieteniei nr. 17; acesta va fi si sediul executiv al clubului. 

Sediul va putea fi schimbat prin hotărârea adunării generale cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

Clubul va putea deschide filiale, sucursale, alte unităţi etc. 

 ART. 6: SCOPUL 

Rotary are drept scop cultivarea idealului de a servi, ideal la care aspira orice profesiune onorabila si mai precis, se angajează: 

1 .Sa-si puna in valoare relaţiile si contactele pentru a servi interesul general; 

 2. Sa observe regulile de înalta probitate in exerciţiul oricărei profesii;  

3.Sa recunoască demnitatea oricărei ocupaţii utile; 

4.Sa considere profesia fiecărui Rotarian ca un vector de acţiune in serviciul societăţii; 

5.Sa aplice idealul de a servi in viata privata, profesionala si publica;  

6.Sa faca sa progreseze intelegerea intre popoare, altruismul si respectul păcii prin intermediul relaţiilor amicale intre membrii diferitelor profesiuni, 

uniţi prin idealul de a servi. 

ART 7: OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Clubul Rotary Danubius Giurgiu desfăşoară următoarele activităţi:  

-Elaborează si derulează programe si acţiuni specifice clubului cu caracter nonprofit si fara scop lucrativ. 

              -Initiaza/organizeaza acţiuni si studii in domenii ca: învăţământ, ştiinţa, cultura, sănătate, sport si dezvoltare economica zonala. 

 _Organizează cursuri de calificare si recalificare. 

- Desfăşoară activităţi educative si de consultanta in reorientarea profesionala. 

- Iniţierea de programe de colaborare profesionala conform clasificărilor Clubului 

- Realizează schimburi de informaţii si experienţa cu alte cluburi. 

- Iniţiază programe si organizează acţiuni umanitare de solidaritate in toate domeniile vieţii publice precum si orice alte acţiuni de sponsorizare 
 

ART. 8: PATRIMONIUL 

Patrimoniul social iniţial al Clubului este de ________________________________ lei, suma avansata de membrii fondatori. 

Veniturile Clubului se vor constitui din contribuţii de inscriere, cotizaţii, donaţii de la persoane fizice si juridice din tara si străinătate, legate, ctc. 

Cotizaţia lunara pentru fiecare membru este de 100 RON lunar si poate fi modificata prin hotărâre a adunării generale. 
 

ART 9: ORGANE DE CONDUCERE SI CONTROL 

Organele de conducere ale Clubului Rotary Dabius Club sunt: Adunarea Generala si Comitetul de conducere. 

Organul de control al activităţii financiar contabile este: Comisia de Cenzori. 

 

 ADUNAREA GENERALA este organul suprem de conducere al Clubului. Adunarea Generala decide: 

a)Asupra prestaţiilor si cotizaţiilor la care vor fi supuşi membrii; 

 b)Asupra admiterii si excluderii membrilor,  

c )Asupra numirii comitetului de conducere si comisiei de cenzori; 

 d)Determina atribuţiile comitetului de conducere si comisiei de cenzori; 

 e)Controleaza activitatea si gestiunea comitetului de conducere si comisiei de cenzori; 



f)Revoca individual sau colectiv mandatele membrilor organelor de conducere si control, cand prin culpa si actele lor ar periclita intersul clubului 

Toate actele care nu sunt atribuite prin statutul organelor de conducere si control, aparţin de drept adunării generale, care le va exercita conform 

statutului. 

Toti membrii au drept de vot egal. 

In afara de excepţiile mai jos statornicite, si in lipsa de alte dispozitiuni exprese, nu se va putea lua o decizie decât daca vor fi răspuns convocării cel 

puţin jumătate plus unu (majoritatea absoluta) din numărul membrilor. La a doua convocare se va putea decide cu majoritatea absoluta a celor prezenţi, 

oricare ar fi numărul lor. 

Deciziile privind dizolvarea asociatiunii, sau transformarea scopului social, trebuie sa intruneasca cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor prezenţi 

si absenţi 

Adunarea Generala va putea încuviinţa înfiinţarea de unităţi economice daca acestea sunt in legătura cu scopul principal al clubului. 

 

 

Propunerile sau actele făcute in scris, fara deliberare, vor avea puterea de deciziune daca vor fi semnate de unanimitatea membrilor si procesele verbale 

ale Hotărârile Adunării Generale vor putea fi semnate de Preşedinte si Secretar. 

 Adunarea Generala aproba bugetul clubului si bilanţul acestuia. 

 

;,   ART 10 : REUNIUNI 

l.             a) Acest club va tine o reuniune săptămânala, in ziua si Ia ora fixata prin-regulamentul sau interior. 

b) In caz de urgenta sau pentru motive serioase, comitetul clubului va putea muta reuniunea obişnuita intr-una din zilele următoare reuniunii 

precedente si precedând reuniunea următoare, sau ora sau locul reuniunii 

c) Daca o reuniune survine intr-o zi de sărbătoare, in caz de deces al preşedintelui clubului sau ca urmare a unei epidemii sau dezastru care sa 

afecteze intreaga localitate, comitetul clubului va putea decide sa suprime o reuniune. Comitetul clubului dupa voie sa anuleze doua reuniuni 

maximum, in timpul unui an rotarian, pentru motive nespecificate in acest statut, cu condiţia ca, clubul sa nu anuleze mai mult de doua reuniuni 

consecutive. 
 

2. Alegerea conducătorilor clubului va trebui sa aiba loc inainte de 31 decembrie, respectând dispoziţiile Regulamentului Interior. 
 

ART. 11: COMPONENTA  

1. Calificări generale Acest club se va compune din persoane adulte care se bucura de o onorabilitate indiscutabila si de un bun renume comercial sau 

profesional. 

 2.Categorii de membri Acest club poate admite patru categorii de membri: activi, decani activi, retraşi din afaceri si de onoare.  

3. Membrii activi 

Pentru a fi admis in aceasta categorie, trebuie sa : 

(I) fie proprietar, asociat sau director al unei afaceri sau al unui cabinet profesional serios si cu buna reputaţie 

(II) fie investit cu puteri de decizie intr-o societate sau cabinet profesional serios si cu buna reputaţie 

(III) fie instalat in calitate de agent local sau de sef de sucursala al unei afaceri sau al unui cabinet profesional serios si cu buna 

reputaţie, si sa fie investit cu puteri de decizie. 

Tipul afacerilor sau profesiunii reprezentate trebuie neapărat sa constituie ocupaţia profesionala si activa a membrului si locul sau de munca sau 

de reşedinţa trebuie sa fie situat in limitele teritoriale ale clubului, fie in limitele municipale ale oraşului in care este situat clubul, fie in limitele 

teritoriale ale unui club imediat învecinat, fie intr-o localitate imediat învecinată, cu excepţia clasificărilor religioase. 

Organele de informare si Corpurile diplomatice sau dispoziţiile 4. ale prezentului articol se încadrează la membrii activi suplimentari. 

Membrii activi cu calitatea de membri fondatori se bucura de toate drepturile acordate lor prin lege. 

4, Membrii activi suplimentari 

a) La propunerea unuia din membrii sai activi, acest club poate alege ca membru activ suplimentar o persoana exercitând aceeaşi activitate profesionala, 

industriala sau comerciala cu cel care o prezintă si a cărui clasificare va ti aceeaşi cu aceasta din urma. Calificările cerute pentru acest membru activ 

suplimentar sunt identice cu cele fixate la 1. si 3. ale prezentului articol. Acest membru activ suplimentar este deci,din toate privinţele, un membru activ, 

cu excepţia ca cl nu poate propune un membru activ suplimentar, in conformitate cu dispoziţiile prezentului alineat. 

b) Acest club, dupa ce s-a asigurat consimţământul deţinătorului clasificării, poate in egala măsura sa aleagă ca membru activ suplimentar: 

(I) un vechi membru activ al unui alt Club Rotary; 

             (ll) un vechi membru al unui Club Rotary al cărui loc de munca sau reşedinţa se găseşte in limitele teritoriale ale clubului care poseda de altfel toate 

calităţile cerute, fiind de la sine inteles ca: 

«1. in nici un caz nu va fi ales mai mult decât un membru activ suplimentar pentru fiecare din categoriile susmenţionate in conformitate cu       

dispoziţiile prezentului paragraf, pentru fiecare clasificare, 

«2. orice membru ales astfel la categoria (I) va fi părăsit vechiul sau club numai pentru ca el nu-si mai exercita activitatea comerciala sau 

profesionala in limitele teritoriale ale clubului; 

«3. orice membru astfel ales la categoria (II) va fi membru al unuia sau mai multor cluburi Rotaract in timp de cel puţin 4 ani si a părăsit vechiul                 

club numai pentru ca a atins limita de vârsta sau pentru ca s-a instalat in afara limitelor teritoriale ale clubului; 

 H4 Desi fiind din toate punctele de vedere un membru activ, acest membru suplimentar nu va putea propune alt membru activ suplimentar in 

conformitate cu prevederile figurând la 4a) de mai sus; 

«5. Daca membrul activ deţinător al clasificării demmisioneaza sau devine membru decan activ, sau daca, din orice alt motiv el încetează sa 

reprezinte clasificarea, poziţia membrului sau membrilor activi suplimentari aleşi conform 4a) si b) se va modifica dupa cum urmează: 

(I) daca nu este decât un membru activ suplimentar, el va deveni automat membru activ deţinător al clasificării, 

(II) daca sunt mai mulţi decât un membru activ suplimentar, clubul va trebui sa aleagă unul dintre aceştia ca membru activ deţinător 

al clasificării; 

(III) alegerea unuia dintre membrii activi suplimentari cu titlu de membru activ in conformitate cu prevederile 4.b).2. nu modifica cu 

nimic statutul niciunuia dintre ceilalţi membrii activi suplimentari. 
 

5. Membrii decani activi 

a). Orice membru activ al acestui club sau membru retras din afaceri care a făcut parte dintr-unul sau mai multe cluburi in calitate de membru activ si membru 

retras din afaceri si care: 

 

(I)  a fost membru al unuia sau mai multor cluburi timp de cel puţin 15 ani sau 

(II)   a împlinit şaizeci de ani sau peste, fiind membru al unuia sau mai multor cluburi in timp de cel puţin 10 ani, sau 

a împlinit şaizeci de ani sau peste, fiind membru al unuia sau mai multor cluburi in timp de cel putin 10 ani. 

(III) este un conducător in funcţie sau a fost conducator al Rotary International, va deveni automat si imediat membru activ. 



 

 

b) .  Acest club poate alege ca membru decan activ orice fost membru al unui club. care, in momentul in care el l-a prăsit pe acesta din urma era deja 

membru decan activ sau corespundea condiţiilor cerute pentru a purta acest titlu. 

 

c) Orice membru decan activ va avea toate drepturile, privilegiile si responsabilităţile 

unui membru activ, dar: 

(I) el   nu   va   reprezenta   o   clasificare   comerciala   sau profesionala in sânul clubului; 

(II) el nu va avea dreptul de a propune membri activi suplimentari conform 4a). de mai sus; 
 

 Acest club va putea admite ca reprezentant al clasificării îndeplinite de membrul decan activ orice persoana din aceeaşi clasificare având titlurile necesare. 
 

6, Membrii retraşi din afaceri 

a) O persoana retrasa din viata comerciala activa comerciala sau profesionala corespunzând criteriilor impuse de 3. al Articolului V al 

Statutului acestui club, poate fi aleasa membru retras din afaceri. Orice membru retras din afaceri trebuie sa plătească un drept de 

admitere, numai daca nu este vorba vechi membru activ al aceluiaşi club; 

b) Daca membrii activi sunt in situaţia de de a-si pierde clasificarea fara ca aceasta sa fie vina lor, comitetul clubului poate lua decizia de 

a-I alege ca membrii retraşi din afaceri; 

c) Un membru retras din afaceri are aceleaşi drepturi si responsabilităţi ca si un membru activ, cu excepţia ca el nu reprezintă o 

clasificare, nu poate deveni membru decan activ dacat in cazul prevăzut la 5a) al prezentului Articol si nu poate propune un alt membru 

activ suplimentar in conformitate cu prevederile 4a). 
 

2, Membru al unui singur club 

Nu este permis sa fii simultan membru activ sau retras din afaceri al mai multor cluburi Rotary. In egala măsura nu este permis sa fii 

simultan membru activ, decan activ sau retras din afaceri si membru de onoare al aceluiaşi club. 
 

?L Membrii de onoare 

1 .  Orice persoana care s-a distins prin servicii de mare valoare in realizarea principiilor rotariene poate fi aleasa ca membru de onoare al 

acestui club. 

2. Membrii de onoare sunt exceptaţi de la dreptul de acceptare si de cotizaţie, nu au drept de vot, nu pot sa fie numiţi in vreo funcţie in 

club, nici reprezentând o clasificare, dar ei pot asista la toate reuniunile si se pot bucura de toate celelalte prerogative ale membrilor 

acestui club. Un membru de onoare nu va pretinde nici un drept sau privilegiu intr-un alt club decât al sau. 
 

9. Religie. Organe de Informare si Corpuri diplomatice 

Pot fi admişi in club ca membrii activi si sub clasificările sus menţionate reprezentanţii mai multor culte, mai multor ziare sau organe de 

informare si diplomaţii mai multor guverne, cu condiţia ca aceşti reprezentanţi sa corespunda intrutotul clasificărilor specificate in prezentul statut. 
 

10. Funcţiuni publice 

1. Funcţionarii din administraţia publica aleşi sau numiţi pe o perioada limitata nu pot fi admişi in club sub clasificarea funcţiei lor. Aceasta 

restricţie nu se aplica totuşi profesorilor de scoli, colegii si altor instituţii publice de invatamant, nici reprezentanţilor aleşi si numiţi ai 

puterilor judecătoreşti. 

2. Orice membru activ al acestui club, ales sau numit intr-o funcţie publica pe o perioada limitata, poate face parte in continuare ca membru 

activ sub clasificarea pe care o deţinea imediat înaintea alegerii sau numirii pe perioada cat el va ocupa asa-zisa funcţie publica. 
 

11. Personalul Rotary International 

Acest club poate păstra ca membru, daca acesta poseda calităţile cerute, orice Rotarian care accepta o slujba Ia Rotary International si aceasta atat 

timp cat  isi păstrează funcţiile. 
 

 

ART. 12: CLASIFICĂRI 
 

¥1. Clasificări 

a) Fiecare membru activ al acestui club va fi clasificat in funcţie de ocupaţia sa profesionala. 

b) Clasificarea adoptata pentru fiecare membru activ trebuie sa fie cea care reprezintă activitatea principala si recunoscuta a clasei, societăţii sau 

instituţiei căreia ii este ataşat sau de unde este recunoscuta activitatea sa profesionala principala. 

c) Modificări - Comitetul poate, daca considera necesar, modifica clasificarea unui membru dupa ce 1-a avertizat totuşi si I-a acordat o audienta in acest 

sens. 
 

¥2. Restricţii 

Fiecare ramura a activităţii profesionale, industriale sau comerciale nu poate fi reprezentata decât de un membru activ, cu excepţia clasificărilor Religie, 

Organe de informare si Corpuri diplomatice, care pot număra mai mult de una fiecare si cu excepţia referitoare la membrii activi suplimentari. 

 

ART 13 : ASIDUITATE 

1. Fiecare membru al acestui club va trebui sa participe la reuniunile.săptămânale. Pentru a fi considerat prezent, orice membru trebuie sa asiste la cel 

puţin 60% din reuniunile clubului sau sa compenseze absenta sa conform cu una  sau cealaltă din clauzele următoare:  

a) fie in cele doua săptămâni precedând sau urmând tinerea reuniunii suplimentare a clubului: 

(I)Sa asiste la cel puţin 60% dintr-o reuniune a altui club sau club provizoriu, sau 

(ll)Sa participe - la cererea clubului sau - la reuniunea reglementara a unui club sau club provizoriu Interact sau Rotaract, sau al unei 

Unităţi de dezvoltare comunitara (UDC) provizorie sau oficiala, sau 

(Ill)Sa ia parte la un congres al Rotary International, un Consiliu Legislativ, o Adunare Internaţionala, un Colocviu destinat 

conducătorilor si foştilor conducători sau la orice alta reuniune convocata de Preşedintele R.I., orice reuniune a comisiei de district sau o reuniune 

intre orase a cluburilor Rotary anunţata reglementar; 

(IV)Sa fie prezent la locul si ora stabilite pentru a asista la reuniunea unui alt club Rotary care nu s-a reunit la locul si ora obişnuita; 

(V)Daca un membru călătoreşte in afara tarii sale de reşedinţa mai mult de 14 zile, el nu este supus restricţiei in măsura in care el poate 

asista la reuniuni in aceasta alta tara, in orice moment cat durează deplasarea sa. Fiecare din participările sale va fi considerata ca o compensarea 

unei reuniuni a clubului sau in timpul sejurului sau in străinătate. 

b) fie, in acelaşi moment in care se tine reuniunea reglementara a clubului: 
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(I)          sa fie direct pe drumul de a merge sau de a se intoarce de la una din reuniunile la alineatul (III) de mai sus, sau 

(II)        sa îndeplinească o misiune cu titlu de conducător sau membru al unei comisii R.I., sau de administrator al Fundaţiei Rotary, sau 
 

(III) sa se ocupe de înfiinţarea unui nou club in calitate de reprezentant special al guvernatorului din districtul sau, sau 

(IV) sa lucreze in contul Rotary in funcţie de salariat al R.I., sau 

(V) sa participe personal si activ la realizarea unei acţiuni de întrajutorare desfăşurata de district, de RI sau de Fundaţia Rotary 

intr-un colt îndepărtat care nu-i oferă nici o posibilitate de a-si compensa absenta, sau 

(VI) sa îndeplinească o misiune autorizata de catre comitetul acestui club in contul Rotary, daca aceasta il împiedica sa asiste la o 

misiune a clubului. 
 

2. Aviz de compensare 

In cazurile precizate la alineatele a (II) si a (III) si b ale 1. din prezentul articol, prezenta membrului nu va fi luata in considerare daca nu va fi avizat clubul. In 

cazurile precizate la alineatele a (I) si a (II) aceasta notificare ar putea fi făcuta fie de membrul însuşi, fie de secretarul clubului vizitat. 

 
 

3. Dispense 

Absenta unui membru va fi considerata scuza daca: 

a) absenta se datorează unei maladii grave sau unei infirmităţi sau unui sejur de peste 2 săptămâni intr-o tara unde nu este club Rotary, in 

care caz el se găseşte in imposibilitatea sa asiste la reuniunea reglementara si comitetul clubului a acceptat sa-l dispenseze. In aceasta 

eventualitate nu se va tine cont de   xj**/ absenta lui pentru calculul asiduităţii întregului club. 2. Membrul prevede sa călătorească intr-o tara 

care nu are Club Rotary, atunci el trebuie sa informeze secretariatul clubului inainte de plecarea sa, sau daca nu are posibiliatea, sa comunice 

acest fapt in scris din numita tara. înainte de a aproba o asemenea absenta, comitetul clubuliu va trebui sa se asigure ca voiajul clubului nu 

permite sa compenseze absenta sa in conformitate cu prevederile 1.1 din acest articol. 
 

b) Daca el este membru decan activ si 

(I) a făcut parte din unul sau mai multe cluburi timp de cel puţin 20 de ani si a atins vârsta de 65 de ani; 

(II) a facut parte dintr-unul sau mai multe cluburi timp de cel puţin 15 ani si a atins vârsta de 70 de ani, cu condiţia ca el sa fi cerut 

in scris secretariatului clubului sau de a fi eliberat de obligaţiile sale de asiduitate. Daca dispensa este aprobata de către 

comitetul clubului nu se va mai tine cont de absentele sale in calculul asiduităţii intregului club. 
 

ART. 14: COMITETUL DE CONDUCERE AL CLUBULUI 

1. Clubul este administrat printr-un comitet a cărui componenta este determinata de regulamentul interior. 

2. Cu excepţia dispoziţiilor fixate de prezentul articol, deciziile comitetului pentru toate problemele privind clubul nu vor putea fi modificate decât 

printr-un recurs in fata clubului. 

Comitetul exercita un control general asupra tuturor conducătorilor si comisiilor si poate, pentru motive valabile, sa declare vacanta o funcţie 

oarecare. El constituie un tribunal de apel pentru toate deciziile comisiilor si membrilor care ocupa o funcţie. Un recurs poate fi exercitat in fata 

clubului aupra tuturor deciziilor comitetului, dar pentru ca o decizie sa fie infirmata de către club trebuie obţinut minimum de voturi si sunt 

necesare 2/3 din voturile membrilor prezenţi. Votul are loc la o reuniune obişnuita, cu condiţia totuşi ca membrii clubului sa fi fost informaţi de 

secretar cu cel puţin 5 zile inainte. 

3. Conducătorii clubului sunt: un preşedinte, un preşedinte - ales, unul sau mai mulţi vicepreşedinţi care fac parte din comitet, un secretar, un 

trezorier si un sef de protocol, care pot sau nu sa faca parte din comitetul clubului, cu condiţia ca aceasta sa fie fixata prin/regulament 

interior.   

4. 1. Conducătorii clubului vor fi aleşi conform regulamentului  interior al clubului si, cu excepţia unor dispoziţii speciale care pot sa fie 

raportate preşedintelui, fiecare dintre ei va intra in funcţie la 1 iulie p următor alegerii sale si va execita funcţiile sale in timpul mandatului sau 

pana când succesorul sau a fost ales si a intrat in funcţie. 

2. Preşedintele clubului va fi ales, conform regulamentului interior al clubului, in timpul perioadei precedând cu cel mult doi ani si cel 

puţin18 luni ziua cand isi va asuma funcţia de preşedinte. El va trebui sa fie membru al comitetului si presedinte-ales in timpul anului precedând 

imediat mandatul sau de preşedinte. Va intra in funcţie la 1 iulie al anului rotarian pentru care a fost ales si-si va îndeplini sarcina pentru perioada 

prevăzuta sau pana cand succesorul sau a fost ales si a intrat in funcţie. 

3. Fiecare conducător si membru al clubului trebuie sa fie membru activ (sau activ suplimentar), decan activ sau retras din afaceri, bine 

considerat in club Presedintele-ales al clubului va trebui sa asiste la seminarul de pregătire al preşedinţilor aleşi si Ia reuniunea de district in 

scopul de a dobândi o mai buna intelegere a sarcinilor si responsabilităţilor interne ale funcţiei sale viitoare. Daca el va fi scuzat de guvernator, va 

trimite un reprezentant al clubului sau, insarcinat expres de a-i intocmi un raport. 
 

 

ART 15: DREPTUL DE A FI  ADMIS  SI DE A COTIZA 
 

Fiecare membru activ, decan activ sau retras din afceri al clubului va avea de plătit un drept de admitere si o cotizaţie anuala fixata de dispoziţiile 

regulamentului interior, fiind de la sine inteles ca orice membru decan activ sau retras din afaceri care făcea deja parte din club ca membru activ nu va 

plaţi din nou dreptul de a fi admis. 
 

 

ART. 16: DURATA 
 

VL1. Durata de activitate Membrii sunt numiţi pentru durata de existenta a clubului si nu inceteaza sa faca parte decât din una din cauzele prevăzute in 

cele ce urmează: 
 

¥.2 Radierea 

a) Un membru pierde automat titlul sau cand inceteaza sa posede calităţile cerute pentru a aparţine categoriei sale de membri, numai daca nu i-a fost 

acordata o permisiune de către comitetul clubului conform dispoziţiilor următoare: 

(1) Daca membrii activi sunt in situaţia de a pierde clasificarea lor fara ca sa li se poată imputa vreo gresala, comitetul clubului poate lua 

decizia de a-I alege ca membri retraşi din afaceri sau 

 

 



 

(II) Daca membrii activi părăsesc teritoriul clubului, comitetul le poate acorda o permisiune speciala de absente de maximum u n  

an, care sa Ie permită sa viziteze Clubul Rotary din oraşul in care se vor stabili si se vor face cunoscuţi, cu condiţia ca 

clasificarea lor comerciala profesionala sa ramana neschimbata si sa continue sa se* achite de obligaţiile lor de asiduitate si de 

orice fel de, asiduitate si de orice fel de alte obligaţii inerente titlului deV Rotarian, sau \ 

(III) Daca membrii activi părăsesc teritoriul clubului, comitetul poate decide de a-i autoriza sa-si conserve statutul de membru, cu 

condiţia ca clasificarea lor comerciala sau profesionala sa ramana neschimbata si ca ei sa continue sa se achite de obligaţiile 

lor de asiduitate si de orice alte obligaţii inerente titlului de Rotarian, sau, 

(IV) Daca membrii activi pierd clasificarea lor fara vreun motiv care sa Ic fie imputabil, ei pot sa o conserve si sa obtina o permisie 

speciala de absenta de maximum un an, permitandu-le sa-si găsească un serviciu in clasificarea lor sau in alta, durata in care 

ei vor continua sa-si indeplineasca îndatoririle de asiduitate si toate obligaţiile interne la titlul lor de membru; numai la 

termenul scadent al permisiei dc absenta aceşti membri inceteaza sa faca parte din club. 
 

b) Membrii retraşi din afaceri redevin automat membrii activi atunci când se reintegrează in viata comerciala sau profesionala activa, cu condiţia ca. 

clasificarea lor sa fie vacanta Daca clasificarea nu este vacanta ei vor ramane membri retraşi din afaceri. 

c) Orice membru de onoare va inceta sa fie in aceasta poziţie pe 30 iunie care va urma alegerii sale; totuşi, comitetul clubului va putea, daca considera 

ca este bun, sa ia decizia de a confirma acest titlu de la u n  an la altul. 
 

¥.3.Reintegrarea: 

Orice membru activ care si-a pierdut titlul in conformitate cu prevederile ¥.2. de mai sus, poate sa-si depună din nou candidatura sub aceeaşi 

clasificare sau sub o alta In caz de realegere el nu va avea de plătit din nou drepul de admitere. 
 

¥.4.Radierea - Neplata drepturilor 

1. Orice membru care nu si-a plătit cotizaţia intr-un termen de 30 de zile dupa data fixata va fi invitat sa-si achite obligaţiile printr-o scrisoare din 

partea secretarului, trimisa la ultima sa adresa cunoscuta. Daca nu o face in cele 10 zile care urmează transmiterii acestui aviz, el inceteaza automat sa faca 

parte din club. 

2. Un membru astfel radiat va putea, la cererea sa si daca comitetul considera oportun, sa fie admis din nou dupa achitarea varsamintelor sale, cu 

condiţia totuşi ca el sa nu fi fost înlocuit in clasificarea sa prin admiterea unui nou membru. 

 

¥.5. Radierea - Lipsa de asiduitate 

a) Fiecare din membri (cu excepţia membrilor fondatori) din acest, club trebuie: 

1. Sa asiste la (sau sa compenseze) cel puţin 60% din re săptămânale ţinute in timpul primei sau celei de-a doua jumătăţi a anului  

Fiscal. 

2. Sa asiste la cel puţin 30% din reuniunile reglementare ale acestui'-' club in timpul primei sau celei de-a doua jumătăţi a anului 

fiscal. 

Daca un membru nu îndeplineşte asa zisele condiţii de asiduitate, el va fi automat radiat, cu dreptul de a fi dispensat de comitetul 

clubului pentru motive valabile. 
 

b) Fiecare din membri (cu excepţia membrilor fondatori) desi acest club care nu a asistat sau compensat 4 reuniuni săptămânale consecutive, 

va fi radiat automat, cu dreptul de a fi dispensat de comitetul clubului pentru motive valabile. 
 

¥.6. Radierea - Alte cazuri 

a) Orice membru care încetează de a poseda calitatilile cerute de către titlul de membru al clubului poate sa fie exclus prin votul comitetului 

reunit in acest scop si intrunind o majoritate de 2/3 din voturi. 

b) Radierea oricărui membru poate fi pronunţata de către comitetul clubului pentru u n  motiv pe care acesta il va considera suficient, prin 

votul comitetului reunit in acest scop si intrunind o majoritate de 2/3 din voturi. 

c) In caz de excludere pentru unul sau celalalt din aceste motive (a sau b), membrul va fi avizat in scris cu cel puţin 10 zile in avans, asupra 

intenţiilor comitetului si i se va da ocazia de a-si formula răspunsul in scris. El va avea in egala măsura dreptul de a se infatisa in fata 

comitetului pentru a-si expune cazul sau. Avizul in cauza ii va fi remis in propriile sale mâini sau in plic recomandat la ultima adresa 

cunoscuta. 

d) Daca excluderea s-a pronunţat, secretarul va informa in scris membrul intr-un interval de 7 zile. Membrul exclus va putea in cele 14 zile 

următoare datei de expediţie a avizului, sa avertizeze in scris secretarul ca el are intenţia, fie de a prezenta un recurs in fata clubului, fie de 

a opta pentru u n  arbitraj, asa cum este prevăzut in articolul XIV al prezentului statut. Daca membrul decide sa execute u n  recurs, 

comitetul clubului va fixa data la care el va fi analizat la o reuniune reglementara a clubului, in cele 21 de zile care urmează primirii 

avizului de recurs transmis in scris. Un preaviz de cel puţin 5 zile va fi dat in scris fiecărui membru al clubului pentru a anunţa aceasta 

reuniune si subiectul particular si numai membrii clubului vor fi autorizaţi sa asiste la recurs. 

e) Daca comitetul a exclus u n  membru in conformitate cu paragraful de mai sus, clubul nu va putea admite un nou membru sub clasificarea 

rămasa vacanta atat timp cat perioada de apel nu a expirat sau cat timp decizia arbitrilor nu a fost anunţata 

f) Decizia comitetului va fi definitiva daca un recurs nu a fost exercitat in fata clubului si daca arbitrajul nu a fost cerut; dar in caz de recurs 

decizia clubului va fi definitiva. 
 

¥.7. Demisia 

Demisia unui membru al clubului va trebui sa fie adresata in scris preşedintelui sau secretarului si acceptata de comitet, cu condiţia ca acel membru sa 

fi vărsat toate sumele pe care le datorează clubului. 

  

¥.8. Dreptul asupra fondurilor clubului  

Orice persoana care nu mai face parte din club ca urmare a radierii, excluderii sau
  
demisiei, pierde prin acest fapt orice drept asupra fondurilor sau 

bunurilor clubului. 
 

 

ART 17 COMISIA DE CENZORI 
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Comisia de cenzori este organul propriu de control financiar contabil si se compune din 3 membrii desemnaţi de Adunarea Generala pentru un 

exerciţiu financiar. Comisia de Cenzori realizează controale financiar contabile ori de cate ori Comitetul dc Conducere o dispune si isi prezintă raportul sau 

de verificare si control anual. 
 

 

ART. 18: PROBLEME LOCALE. NAŢIONALE SI INTERNATIONALE 
 

¥.1. Bunăstarea generala a colectivităţii, a tarii si a lumii trebuie intotdeauna sa intereseze membrii clubului si tot ceea ce le afectează poate fi studiat si 

discutat in mod util, cu sinceritate, in cursul reuniunilor clubului pentru a-i tine pe membri Ia curent si a le permite sa-si formeze o opinie personala. In 

acelaşi timp, clubul nu trebuie sa-si exprime nici o opinie asupra unei probleme controversate public. 

¥.2. Clubul nu poate susţine sau recomanda un candidat la alegeri publice si nu trebuie, in cursul reuniunilor, sa discute meritele sau defectele unor 

asemenea candidaţi. 

¥.3.a). Clubul nu trebuie nici sa adopte, nici sa faca sa circule rezoluţii sau opinii, nici sa conducă o acţiune colectiva care vizează probleme mondiale 

sau de politica internaţionala. 

b). Clubul nu trebuie sa faca direct apel la cluburi, la public sau guverne, nici sa transmită circulare, discursuri sau proiecte vizând sa decidă asupra 

unor probleme internaţionale de natura politica. 

 ¥.4. Începuturile Rotary 

1. Clubul se va strădui sa sublinieze diverse aspecte ale serviciului rotarian, in decursul unei săptămâni de comemorare, care va debuta in 

ziua înfiinţării lui Rotary, adică pe 23 februarie. In  fiecare an aceasta săptămâna va fi cunoscuta sub denumirea de Săptămâna înţelegerii 

Mondiale si a Păcii. 

2. Aceasta săptămâna va oferi ocazia de a analiza realizările trecute si va fi in egala măsura deosebit de oportun sa examineze programele ce 

a r  putea fi dezvoltate pentru favorizarea păcii, intclegerii, bunăvoinţei in localitate si in întreaga lume. 

 

 

ART. 19: REVISTE ROTARIENE 

 

. In cazul in care clubul nu a fost dispensat de către Consiliul Central al RI.sa se supună condiţiilor prezentului articol, conform dispoziţiilor 

Regulamentului Interior R.I., fiecare din membrii sai activi, decani activi sau retraşi din Cluburi devin  automat abonaţi, prin adeziunea la club, de către 

Consiliul Central al RI si aceasta pe întreaga durata a adeziunii. 

Acest abonament va fi pentru 6 luni si va continua atat cat membrul va face parte din club si pana la sfârşitul semestrului in cursul căruia el va inceta sa 

aparţină clubului. 

¥.2. Contravaloarea abonamentului fiecărui membru va fi încasata de către club cu 6 luni in avans si transmisa la secretariatul R I sau la administraţia 

publicaţiei regionale, in conformitate cu decizia Consiliului Central al R.I. 
 

 

ART.20:   ACCEPTAREA   SCOPULUI   ROTARY   SI   RESPECTAREA  STATUTULUI  SI  R E G U L AM E NT U L U I   IN T E R IO R  
 

Prin plata dreptului sau de admitere si a cotizaţiei sale, un membru accepta ipso facto (asa cum sunt) principiile exprimate prin Statutul Rotary si se 

angajaza sa le respecte in aceasi măsura, cat si Statutul si Regulamentul interior al clubului sau. Numai in aceste condiţii el se va bucura de privilegiile 

clubului. Nici un membru nu va fi dispensat de respectarea Statutului si al Regulamentului interior sub pretextul ca nu a primit exemplarele acestor 

documente. 
 

 

ART 2 1  AR B IT R AJ  
 

Daca intervine un dezacord intre unul sau mai mulţi membri sau foşti membri pe de o parte si club sau unul d i n  membrii comitetului pe de a l t a  parte, 

fie constand dintr-o pretinsa infracţiune fata de respectarea statutului sau regulamentului interior, fie la excluderea unui membru al clubului sau asupra oricărei 

probleme neputand sa fie rezolvata in mod satisfăcător in conformitate cu procedurile deja prevăzute, se va recurge la arbitraj. Fiecare din pani va desemna u n  

arbitru si aceşti arbitri vor alege un expert. Singuri, membrii unui club Rotary vor putea exercita funcţiuni de arbitru sau expert. 

Decizia luata de catre arbitrii sau de expert i n  caz de dezacord intre aceştia din urma, va fi decisiva si va obliga cele doua parti sa o respecte. 
 

 

ART 22: REGULAMENT INTERIOR 
 

Clubul va adopta un regulament interior compatibil cu prezentul statut, cat si cu Statutul si Regulamentul Interior al R.I. (si cu regulile de procedura 

pentru administraţia regiunilor, acolo unde ele au fost stabilite). Acest regulament interior va fi autentificat de catre un cabinet notarial si va putea fi modificat 

daca va fi cazul in condiţiile prevăzute de numitul regulament. 
 

ARI*.23: INTERPRETARE 
 

In  toate dispoziţiile prezentului statut cuvântul membru si prenumele care ii s u n t  raportate, se aplica i n  egala măsura femeilor cat si bărbaţilor. 

 

ART.24: AMENDAMENTE 

¥ . l . Da t e  

Facand excepţie prevederile ¥.4. ale acetui articol, prezentul statut nu poate fi modificat decât de Consiliul de Legislaţie sau de către Congresul 

Rotary International, conform cu ceea ce stabileşte Regulamentului interior al R.I. pentru modificarea dispoziţiilor sale. 

 ¥.2. Propuneri 

Prezentul Statut, cu excepţia dispoziţiilor ¥.4. ale prezentului articol, nu vor putea fi modificate decât la propunerea unui club, a unei conferinţe d e  

district, ale Consiliului general sau a Conferinţei R.I. in Marea Britanie si Irlanda, a Consiliului de Legislaţie sau a Consiliului Central al R.I. 

 ¥.3. Procedura 

1. Orice propunere de amendament a prezentului Statut va trebui sa-i parvină Secretarului General al R.I., cel mai târziu pe 1 mai ale anului 

rotarian precedând pe cel in cursul căruia se va reuni Consiliul de Legislaţie. 

2. Cu cel mult 120 de zile inainte de reuniunea Consiliului de Legislaţie, Secretarul General va adresa tuturor membrilor numitului Consiliu, 

cat si secretarului fiecărui club, u n  exemplar al tuturor propunerilor de amendament care se supun regulilor. 
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3. Consiliul va examina toate propunerile de amendament si de subamendament care i-au fost supuse analizei in mod corespunzător si se va 

pronunţa referitor la ele. 
 

¥.4. Articolele 1 (Denumire) si I I  (Limite de teritoriu) ale prezentului statut pot fi amendate la orice reuniune săptămânala a clubului Ia care este 

întrunită majoritatea, printr-un vot afirmativ al majorităţii membrilor prezenţi si votanţi, cu condiţia totuşi ca membrii clubului sa fi fost informaţi cu cel puţin 

10 zile inainte ca aceste amendamente sa fie supuse analizei Consiliului Central al R.I, pentru ca acesta sa le aprobe; ele nu devin efective decât dupa ce au 

fost aprobate. 

In cazul in care un refuz de cedare sau partaj al unui teritoriu pentru organizarea u n u i  club suplimentar va trebui sa fie reconsiderat la cererea 

guvernatorului de district sau Consiliului Central, conform dispoziţiilor paragrafului 2.020.4 ale Regulamentului Interior al R.I., va fi necesar u n  vot cu 

majoritatea de 2/3 pentru a confirma decizia negativa l u a t a  precedent.
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