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STATUTUL 

ASOCIAȚIEI ZIARIȘTILOR INDEPENDENȚI din ROMÂNIA (AZIR) –  

secția română a Asociației Jurnaliștilor Europeni (AEJ) 

 
 

Capitolul I 
 

Denumire, fondatori, statut juridic, sediu, durata, obiect de activitate 
 

Denumire 
 

Articolul 1. Denumirea Asociației este „Asociația Ziariștilor Independenți din 
România – secția română a Asociației Jurnaliștilor Europeni”(AEJ – cu sediul 
la Bruxelles). Prescurtat, în siglă: „AZIR – secția română a AEJ”. 
 

Fondatori 
 

Articolul 2. Fondatorii Asociației, menționați în actul constitutiv, semnat de toți 
cei cinci membri fondatori în fața notarului, sunt: Despois Jela, Armant Goșu, 
Mihai Creangă, Stanciu Teodora, Toma Roman. 
 

Statut juridic 
 

Articolul 3. Asociația funcționează ca persoană juridică de drept privat, având 
toate drepturile și obligațiile prevăzute de ordonanța Guvernului nr. 26 din 2000. 

AZIR este o asociație profesională de creație publicistică, jurnalistică a 
jurnaliștilor/ziariștilor, oamenilor de cultură, intelectuali, publiciști, bloggeri, 
freelanceri, din România. 
 

Sediu 
 

Articolul 4. Asociația are sediul în București, ..... Sediul poate fi transferat la orice 
altă adresă în București, prin decizia Consiliului Director. 
 

Durata 
 

Articolul 5. Asociația s-a înființat în 2004, pe durată nedeterminată. Pe parcursul 
activității, Adunarea Generală a asociaților poate adopta modificări la Statut și la 
Actul Constitutiv, modificări ce vor deveni parte integrantă a acestor acte. 
 
 



AZIR  Statut 2020 

2 
 

Obiectul de activitate 
 

Articolul 6. Asociația, fără scop patrimonial/lucrativ, reunește jurnaliști/ziariști, 
oameni de cultură, intelectuali, publiciști, bloggeri, freelanceri cu simț civic, 
susținători ai valorilor democratice europene și hotărâți să apere statutul presei de 
a fi a patra putere în stat, libertatea de informare și de expresie, independența 
jurnalistului și depune eforturi de a fi recunoscută ca fiind de utilitate publică 
pentru societate. 

AZIR are ca scop principal: promovarea creației publicistice și jurnalistice 
ca domeniu distinct al vieții sociale, economice, politice, culturale, sportive, de 
divertisment etc., consacrarea profesiei de jurnalist/ziarist ca profesiune de 
creație, cu importanță publică și socială recunoscută, apărarea drepturilor, 
libertăților și demnității profesionale ale jurnaliștilor/ziariștilor și a libertății presei 
scrise, audiovizuale și on-line (electronice), în concordanță cu legile naționale și 
cu prevederile internaționale. 

 
Asociația, care își reprezintă membrii în relațiile cu orice organism și 

instituție, are drept obiect: 
 

a) să susțină și să participe activ la formarea unei conștiințe europene; 

b) să aprofundeze cunoașterea problemelor pe care le presupune existența 
României ca stat membru în Uniunea Europeană și să aducă la cunoștința 
opiniei publice activitățile instituțiilor europene; 

c) să faciliteze, prin toate mijloacele care-i stau la dispoziție, accesul 
membrilor săi la surse de informare europene, contacte cu colegi ziariști din 
Uniunea Europeană, schimburi de experiență, stagii, participări la colocvii, 
conferințe; 

d) să ajute, prin mijloacele care-i stau la dispoziție, pe membrii aflați 
provizoriu în dificultate, atât material, cît și prin aducerea la cunoștința 
opiniei publice a dificultăților pe care le întâmpină în exercitarea liberă a 
profesiei; 

e) să atragă fonduri din zona publică sau privată și fonduri europene, în 
următoarele scopuri: 

 
1. organizarea de dezbateri, întâlniri, congrese naționale și 

internaționale, pe teme specifice profesiei de jurnalist; 
2. formarea profesională continuă a jurnaliștilor, publiciștilor, 

bloggerilor, freelancerilor; 
3. întărirea solidarității în probleme de interes comun; 
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4. stabilirea și desfășurarea unor acțiuni și activități cu jurnaliști și 
asociații de jurnaliști din țară, cu oameni de cultură, intelectuali, 
publiciști, bloggeri, freelanceri, cu instituții publice sau private, în 
vederea unor acorduri de sprijin reciproc în probleme de interes 
comun; 

5. schimburi de experiență ale jurnaliștilor, oamenilor de cultură, 
intelectualilor, publiciștilor, bloggerilor, freelancerilor cu asociații, 
instituții publice sau private din Uniunea Europeană; 

6. invitarea unor membri ai unor instituții precum Parlamentul 
European, Consiliul Europei, CEDO, NATO, UNESCO, ONU, FIJ, 
FEJ, ca și ai instituțiilor statului român, în vederea susținerii unor 
conferințe, colocvii, dezbateri etc. 

 
 

Capitolul II 
 

Membri. Drepturi și îndatoriri 
 
Articolul 7. Asociația poate avea membri activi, membri susținători și membri de 
onoare. 
 

a. Membrii activi sunt: membrii Consiliului Director, membri ai 
Asociației implicați permanent în activitatea Asociației, noii membri ce 
se angajează în promovarea scopurilor Asociației; 

 
b. Membrii susținători sunt cei care susțin, fie financiar, fie moral, fie 

public, Asociația. Admiterea sau respingerea calității de membru 
susținător a unei persoane se decide de către Consiliul Director, cu 
informarea ulterioară a Adunării Generale. 

 
c. Membrii de onoare sunt persoane care nu activează obligatoriu și care 

primesc propunerea Consiliului Director, cu consultarea Adunării 
Generale, de a accepta acest titlu. Statutul de membru de onoare poate 
fi conferit și acelor ziariști care au suferit amenințări, persecuții sau 
tentative de intimidare, din cauză că și-au îndeplinit exemplar obligația 
de a informa corect societatea cu privire la încălcări ale democrației sau 
drepturilor omului de către persoane sau instituții publice sau private. 

 
Articolul 8. Poate deveni membru al Asociației orice ziarist, om de cultură, 
intelectual, publicist, blogger, freelancer, publicist de presă scrisă (pe hârtie sau 
on-line), de radio sau televiziune, care, prin activitatea sa de creație desfășurată, 
aderă la principiile Uniunii Europene, respectă principiul independenței activității 
jurnalistice și respectă prevederile prezentului statut. Calitatea de membru al 
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Asociației se dobândește pe baza unei cereri scrise a solicitantului, în urma 
deliberării Consiliului Director, supuse aprobării Adunării Generale. 
 
Articolul 09. Calitatea de membru se păstrează prin participarea la activitățile 
Asociației, prin plata regulată a cotizației, prin respectarea statutului și a 
principiilor Asociației, prin comportament moral. Scutirea de plată a cotizației se 
hotărăște de Consiliul Director, în condiții bine determinate, legate de pierderea 
temporară a oricărei surse de venituri, la cererea membrului respectiv. 
 
Articolul 10. Calitatea de membru se pierde prin excludere sau prin demisie. 
Demisia se anunță prin cerere adresată Consiliului Director. Excluderea este 
posibilă în următoarele situații: 

1. absență, fără motive întemeiate, de la activitățile Asociației, vreme de un 
an, și/sau neplata cotizației; 

2. încălcarea gravă a statutului și a principiilor Asociației, comportament 
imoral, prejudicierea imaginii Asociației. În acest caz, excluderea  se face 
prin decizia Consiliului Director, prin notificarea prealabilă și audierea 
celui în cauză. În cazul neprezentării la audiere a celui în cauză, Consiliul 
Director va decide excluderea lui, îi va comunica decizia în scris și îi va 
informa pe toți membrii Asociației. 

 
Articolul 11. Membrii efectivi ai Asociației plătesc o cotizație anuală, a cărei 
valoare este fixată anual de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului 
Director. 
 
Articolul 12. Membrii Asociației au obligația să participe la Adunarea Generală 
ordinară și extraordinară, să participe la evenimentele organizate de Asociație, să 
facă propuneri pentru alegerea Consiliului Director. De asemenea, membrii 
Asociației pot fi aleși în Consiliul Director. 
 
Articolul 13. Membrii Asociației au obligația să respecte hotărârile Adunării 
Generale, să plătească periodic cotizația, să participe la activități, să respecte 
Statutul și Regulamentul de ordine interioară al Asociației și să nu aducă 
prejudicii imaginii Asociației. 
 
Articolul 14. Membrul care încetează, dintr-un motiv sau altul, să facă parte din 
Asociație pierde drepturile asupra fondului social creat. 

 
 
 
 
 
 



AZIR  Statut 2020 

5 
 

Capitolul III 
 

Patrimoniul 
 

Articolul 15. Patrimoniul Asociației Ziariștilor Independenți din România este 
constituit din suma de 600 lei (șasesutelei). 
 

Finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare se asigură din: 
cotizațiile anuale, donațiile sau contribuțiile voluntare, venituri proprii, donații 
acordate de persoane fizice și juridice, eventuale subvenții de la bugetul de stat, 
orice alte resurse necontravenind legilor țării. Asociația Ziariștilor Independenți 
din România dispune de cont bancar. 
 

Patrimoniul se poate completa cu donații, sponsorizări, cotizații, inclusiv 
din partea unor persoane străine, cu venituri realizate din organizarea unor 
activități specifice, cu dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor 
disponibile, în condiții legale, cu dividendele societăților comerciale înființate de 
Asociație, cu venituri realizate din activități economice directe și cu alte venituri 
prevăzute de lege. 
 

Asociația poate avea în proprietate sau în folosință, prin contracte de 
închiriere civilă, contracte de locație de gestiune, contracte de comodat sau acte 
de concesiune, bunuri imobile, terenuri și clădiri, echipamente specifice, precum 
și orice alte dotări necesare și specifice activității pe care o realizează (sau o 
promovează). 
 

Capitolul IV 
 

Organizarea Asociației Ziariștilor Independenți din România 
 

Articolul 16. Organele de conducere ale Asociației Ziariștilor Independenți din 
România sunt:  
- Președintele,  
- Adunarea Generală,  
- Consiliul Director.  
 
Articolul 17. Pentru buna funcționare, organizare și control, Asociația Ziariștilor 
Independenți din România are următoarele organisme: 
- Secretariatul General; 
- Comisia de Reconciliere și Arbitraj; 
- Cenzorul (Comisia de cenzori). 
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Adunarea Generală 
 

Articolul 18. Adunarea Generală se compune din totalitatea membrilor Asociației 
și are puteri depline în realizarea scopurilor stabilite prin acest statut. Membrii de 
onoare și membrii susținători pot fi consultați, dar nu au drept de vot. 
 
Atribuțiile Adunării Generale sunt următoarele: 

 
- aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli; 
- alegerea și revocarea prin vot  deschis a Consiliului Director și a Președintelui 
Asociației;  
- modificarea Statutului; 
- discutarea raportului anual al Consiliului Director și al cenzorului;  
- ratificarea listei noilor aderenți propuse de Consiliul Director  
- fixarea cuantumului cotizației; 
- alegerea membrilor Comisiei de reconciliere și de arbitraj; 
- alegerea cenzorului; 
- decizia de afiliere/fuziune cu alte asociații similare; 
- dizolvarea Asociației. 
 
Articolul 19. 
a). Adunarea Generală ordinară se reunește o dată pe an, la sediu sau în orice alt 
loc indicat în convocare. 
b). Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de către Președinte, 
Consiliul Director sau de către cel puțin o treime din membrii cu drepturi depline, 
având la bază un motiv care să reclame urgența sau care să impună luarea unei 
decizii ce nu suportă amânare. 
c). Adunarea Generală ordinară se convoacă cu cel puțin 60 zile înainte de data 
fixată și este statutară în prezența unui cvorum de 50% + 1 din numărul membrilor 
cu drepturi depline ai Asociației. 
d). Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată cu cel puțin 7 zile înainte 
de data fixată și este statutară în prezența unui cvorum de 50% + 1 din numărul 
membrilor cu drepturi depline ai Asociației. 
e). În cazul în care nu se realizează cvorumul de 50% + 1 din numărul de membri 
cu drepturi depline ai Asociației, Adunarea Generală se reprogramează în 
maximum 15 zile, prin reconvocare. 
f) La reconvocarea Adunării Generale, cvorumul nu mai este necesar. 
g). Ordinea de zi a Adunării Generale a Asociației Ziariștilor Independenți din 
România se supune aprobării membrilor și va fi consemnată în procesul verbal al 
ședinței, semnat de persoana aleasă pentru redactare și certificat de către 
Președintele Asociației. 
h). Votul în cadrul Adunării Generale poate fi deschis sau secret, în funcție de 
cum decid, prin vot deschis, membrii Adunării Generale. 
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i). Un membru al AZIR care nu poate participa la Adunarea Generală, ordinară 
sau extraordinară, își poate delega votul, în scris, prin e-mail sau scrisoare, unui 
alt membru care participă efectiv la acea adunare. Cel care își deleagă votul 
transmite direct secretarului general motivarea absenței și numele persoanei care 
îl va reprezenta (prin e-mail sau scrisoare). Voturile delegate nu contribuie la 
asigurarea cvorumului, stabilit conform literei c) a articolului 19. 
j). Deciziile și hotărârile Adunării Generale sunt valide dacă primesc votul a două 
treimi din numărul membrilor prezenți cu drepturi depline, la care se adaugă 
delegările. 

 
Consiliul Director 

 
Articolul 20. Între două Adunări Generale, Asociația este condusă de Consiliul 
Director. Consiliul Director este format din cinci membri, aleși prin vot de către 
Adunarea Generală. 
 
Articolul 21. Consiliul Director este ales și mandatat pentru o perioadă de 
minimum doi ani. Fiecare membru al Consiliului Director poate fi reales, într-o 
funcție sau alta, ori de câte ori Adunarea Generală decide, prin vot. 
 
Articolul 22. Componența Consiliului Director este următoarea: 
- Președinte AZIR 
- Vicepreședinte AZIR 
- Secretarul General AZIR 
- Membru CD 
- Membru CD 
 
Articolul 23. Consiliul Director este organul executiv al Asociației. Consiliul 
Director decide asupra activităților sale și veghează la buna funcționare a 
Asociației, după liniile directoare stabilite anual de Adunarea Generală, în virtutea 
misiunii Asociației Ziariștilor Independenți din România. 
 
Articolul 24. Consiliul Director se reunește o dată pe lună, la convocarea scrisă 
sau telefonică a Președintelui, cu stabilirea datei, locului și orei de întâlnire. 
 
Articolul 25. Deciziile Consiliului Director sunt luate cu majoritate simplă de 
voturi (50% + 1) din numărul celor prezenți. Cvorumul este legal îndeplinit prin 
prezența a 3 membri. În urma ședinței Consiliului Director, se consemnează într-
un proces verbal toate deciziile luate în acest for. 
 
Articolul 26. Consiliul Director poate încredința unora dintre membrii săi 
anumite sarcini / responsabilități. 
 



AZIR  Statut 2020 

8 
 

Președintele Asociației Ziariștilor Independenți din România 
 
Articolul 27.  
a). Președintele Asociației Ziariștilor Independenți din România este ales prin vot 
de către Adunarea Generală, cu un mandat de cel puțin doi ani. 
b). Președintele este reprezentantul legal al Asociației, în raport cu terții ( 
autorități / organisme publice și/sau private, persoane fizice și juridice). 
c). Președintele reprezintă în instanță Asociația sau poate delega această 
responsabilitate vicepreședintelui / secretarului și unui avocat / unei case de 
avocatură. 
d). Președintele conduce ședințele Consiliului Director și ale Adunării Generale. 
e). Președintele poate participa la întâlnirile Asociației Jurnaliștilor Europeni-AEJ 
(Congresul anual și Comitetul Executiv AEJ). 
 

Vicepreședintele Asociației Ziariștilor Independenți din România 
 
Articolul 28.  
a). Vicepreședintele este ales, prin vot, de către Adunarea Generală, cu un mandat 
de cel puțin doi ani. 
b). Vicepreședintele susține pe Președinte, în activitățile curente. 
c). Vicepreședintele poate fi mandatat / delegat de către Președinte pentru a 
reprezenta Asociația Ziariștilor Independenți din România în raport cu terții, 
conform articolului 27, litera b) din acest statut. 
d). Vicepreședintele poate participa la întâlnirile AEJ (Congresul anual și 
Comitetul Executiv AEJ). 

 
 

Secretarul General al Asociației Ziariștilor Independenți din România 
 

Articolul 29. 
a). Secretarul General al Asociației Ziariștilor Independenți din România este ales, 
prin vot, de către Adunarea Generală. El asigură legătura permanentă cu membrii 
Asociației și răspunde de corespondența Asociației, informând pe membrii 
Consiliului Director. 
b). Secretarul General al Asociației Ziariștilor Independenți din România poate fi 
delegat / mandatat de către Președintele Asociației Ziariștilor Independenți din 
România pentru reprezentarea Asociației în raport cu terții, conform articolului 
27, litera b) din acest statut. 
c). Secretarul participă la întâlnirile Congresului anual AEJ și ale Comitetului 
Executiv AEJ. 
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Membrii din Consiliul Director al Asociației Ziariștilor Independenți din 
România 

Articolul 30. 
a). Membrii AZIR din Consiliul Director sunt aleși prin vot, de către Adunarea 
Generală și susțin activitatea executivă a Consiliului Director. 
b). Aceștia pot primi însărcinări din partea Consiliului Director vizând buna 
funcționare a Asociației. 
 

Secretariatul Asociației Ziariștilor Independenți din România 
 

Articolul 31. Secretariatul asigură legătura dintre membrii Asociației, Președinte 
și Consiliul Director și face cunoscută Consiliului Director corespondența 
Asociației cu alte organizații, asociații sau persoane particulare. 
 

Comisia de Reconciliere și Arbitraj 
 

Articolul 32.  
a). Comisia de Reconciliere și Arbitraj este formată din trei membri și este aleasă 
prin vot de către Adunarea Generală, dintre ceilalți membri AZIR care nu fac parte 
din Consiliul Director. 
b). Comisia de Reconciliere și Arbitraj este însărcinată cu rezolvarea litigiilor și 
conflictelor legate de încălcarea statutului. 
c). Comisia de Reconciliere și Arbitraj stabilește un regulament de organizare și 
funcționare aprobat de Consiliul Director. 
 

Cenzorul (Comisia de cenzori) 
 
Articolul 33.  
a). Cenzorul (Comisia de cenzori) este ales(aleasă) prin vot de către Adunarea 
Generală, dintre membrii săi care nu fac parte din Consiliul Director și Comisia 
de Reconciliere și Arbitraj. Mandatul cenzorului este de minimum doi ani. 
b). Cenzorul (Comisia de cenzori) reprezintă organul de control al Asociației, care 
asigură controlul financiar intern al acesteia, potrivit legislației în vigoare.  
c). Comisia de cenzori este aleasă pe minimum doi ani și este alcătuită din trei 
membri, care nu pot face parte din Consiliul Director.  
d). Cenzorul (Comisia de cenzori) are obligația să fie prezent(ă) cu ocazia fiecărei 
întruniri ordinare a Adunării Generale, pentru a examina veniturile, cheltuielile și 
bilanțul contabil.  
e). Atribuțiile Cenzorului (Comisiei de cenzori) sunt următoarele: 
- verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației; 
- întocmește rapoarte și le prezintă Consiliului Director; 
- poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot; 
- îndeplinește orice atribuții stabilite de Adunarea Generală AZIR 
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Capitolul V 

 
Modificarea statutului. Dizolvarea Asociației. 

 
Articolul 34.  
a). Statutul poate fi modificat de către Adunarea Generală, prin vot. 
b). Consiliul Director sau cel puțin o treime din membrii Asociației pot convoca 
Adunarea Generală extraordinară, în vederea modificării unor prevederi statutare. 
c). Modificarea se anunță tuturor membrilor, inclusiv celor de onoare și 
susținători, cu cel puțin o lună înainte. 
d). Modificările de statut nu vor avea efect decât după aprobarea prin hotărâre a 
Adunării Generale, care întocmește în acest sens un proces-verbal. 
e). Dizolvarea Asociației se poate face prin votul a trei pătrimi din membrii AZIR. 

 
 

Capitolul VI 
 

Buget și bilanțuri contabile 
 

Articolul 35.  
a). Bugetul de venituri și cheltuieli al AZIR este propus de Consiliul Director și 
este aprobat de Adunarea Generală, în ședință ordinară. 
b). Bugetul poate fi modificat / rectificat de Consiliul Director și aprobat de 
Adunarea Generală extraordinară. 
c). Bilanțul contabil se face de către un contabil autorizat și va fi prezentat 
Adunării Generale ordinare, care se supune descărcării de gestiune a 
Președintelui. 
 
 

Capitolul VII 
 

Dispoziții finale 
 

Articolul 36. Durata Asociației este nedeterminată. Dizolvarea ei se face conform 
articolului 34, litera e). 


