
LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE 

Incheiere din 14.01.2009 

Dosar 178/300/2009, Judecatoria Sector 2 

Str. Siriului nr. 37, bl. 19D, sc. 1, et. 3, ap. 9, Sector 1, 

Bucuresti 
 

 

CONSILIUL DIRECTOR al Asociației LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN 

STRĂINĂTATE, denumită în continuare LSRS, cu sediul in Str. Siriului nr. 37, bl. 19D, sc. 1, et. 

3, ap. 9, Sector 1, Bucuresti, înregistrată în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor conform încheierii 

din data de 14.01.2009, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în Dosarul nr. 178/300/2009, în 

temeiul dispozițiilor art. 22 alin. (1) și (4) din Statut, precum și ale art. 19 din Regulamentul de 

organizare și funcționare al asociației,  

CONVOACĂ 

 

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR LSRS în data de 02.10.2021 între orele 18 si 19 

(EET), în format on-line, la adresa web www.lsrs.ro/voteaza și https://lsrs.ro/adunare-generala-

lsrs-2021/, unde se vor accesa condica electonică de prezență și buletinul de vot electronic, iar in 

cazul în care la data şi orele sus mentionate nu sunt întrunite condiţiile de cvorum prevăzute de 

Statut, atunci Adunarea Generală se reconvocă pentru data de 03.10.2021, intre orele 18 si 19 

(EET), în format on-line, la aceeasi adresa web www.lsrs.ro/voteaza și https://lsrs.ro/adunare-

generala-lsrs-2021/, unde se vor accesa condica electronică de prezență și buletinul de vot 

electronic, cu următoarea 

 

ORDINE DE ZI 

 

I. Modificări, completări și adăugări aduse Statutului LSRS, pentru mai buna funcționare a 

asociației: 

  

a. Se modifică Art. 8, alineatul k după cum urmează: 
Apără și susține valorile democratice și pluraliste a unei societăți deschise, în mod deosebit 

libertatea de exprimare, libertatea de întrunire, libertatea conștiinței, dreptul la informație, 

dreptul la vot liber, dreptul de asociere în România; 

 

b. Modificarea Art. 9 din Statutul Asociației după cum urmează : 

 

„Capitolul III - Membrii LSRS. 

 

Art.9  

(1) Calitatea de membru al LSRS poate fi acordată oricărui voluntar activ încadrat cu contract 

de voluntariat în conformitate cu legea voluntariatului, Legea nr. 78/2014, indiferent de 

etnie, religie, sex, apartenență politică sau orientare sexuală, care aderă la scopul și obiectivele 

LSRS. 

(2) Calitatea de abonat al LSRS poate fi acordată oricărei persoane care îşi exprimă interesul 

pentru activitățile LSRS și aderă la scopul și obiectivele LSRS.„ 

 

http://www.lsrs.ro/voteaza
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c. Art. 10 se abrogă. 

d. Art. 11 se abrogă. 

e. Modificarea art. 12 alin. 1 din Statutul Asociației, după cum urmează: 

 

Art.12  

(1) „Dobândirea calitatii de membru se defășoară în următoarele condiții:  

a) Solicitantul este student român al unei instutiții academice din străinătate indiferent de 

etnice, religie, sex, apartenență politică sau orientare sexuală, care aderă la scopul și 

obiectivele LSRS; 

b) Solicitantul este abosolvent al unei instutiții academice din străinătate indiferent de 

etnice, religie, sex, apartenență politică sau orientare sexuală, care aderă la scopul și 

obiectivele LSRS; 
c) Solicitantul este student și/sau absolvent roman al unei instituții academice din România 

și/sau orice persoană care îşi exprimă interesul pentru studiul în cadrul unei 

instituţii academice din străinătate, dar nu este absolventă sau studentă în cadrul 

unei astfel de instituţii, indiferent de etnie, religie, sex, apartenenţă politică sau 

orientare sexuală, şi care aderă la scopurile LSRS 

d) Solicitantul va adresa Consiliului Director al LSRS o cerere de aderare prin care va indica 

dacă îndeplinește condițiile de la art. 12, alin 1, punctele a), b), c) ale prezentului Statut (în 

cazurile menționate mai sus, solicitantul va atașa dovada că este student sau absolvent 

român al unei Facultăți din străinătate și/sau au unei instituții academice din România);  

e) Cererea va fi analizată de oricare dintre membrii Consiliul Director în condițiile și 

termenele stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare LSRS. Aprobarea cererii 

de aderare se va face de către membrul Consiliului Director care a analizat cererea, prin 

decizie cu privire la acordarea calității de membru LSRS; 

f)      De la data acordarii calității de membru LSRS, membrii sunt obligati să respecte 

prevederile  prezentului Statut și ale Regulamentului de organizare și funcționare.” 
 

f.  Modificarea art. 13 alin. 2 din Statutul Asociației, după cum urmează: 

 

Art. 13. (2) „Dintre personalitățile ce dețin calitatea de membru de onoare LSRS, la recomandarea 

Consiliului Director, Adunarea Generală a membrilor LSRS va putea numi un președinte de onoare al 

LSRS. De asemenea, dinstincția poate fi acordată unuia dintre membrii LSRS care îndeplinesc condițiile 

de la art. 9 alin. 1 ale prezentului Statut, precum și unuia dintre membrii fondatori ai LSRS, pentru 

implicarea deosebită în activitatea asociației şi pentru servicii deosebite aduse LSRS.” 

g.  Modificarea art. 13 din Statutul Asociației  – se introduce alieantul 3, după 

cum urmează : 
 

Art. 13. (3) Calitatea de „Prieten LSRS” poate fi acordată de Consiliului Director unei organizații, 

asociații sau instituții a căror activitate a avut un impact deosebit asupra studenților români din 
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străinătate și asupra realizării lor academice și profesionale în România, și pentru servicii deosebite 

aduse LSRS. 

h. Modificarea art. 14 din Statutul Asociației, după cum urmează : 

 

Art. 14. „Pierderea calităţii de membru al LSRS poate avea loc în următoarele condiţii: 
a) de drept, prin retragere, în urma cererii scrise a membrului LSRS; 

b) de drept, la expirarea duratei contractului de voluntariat; 

c) prin excludere, ca efect al unei sancţiuni; 

d) prin deces;” 
 

 

i. Modificarea art. 16 din Statutul Asociației, după cum urmează:  

 
Art.16  

(1)    Membrii LSRS  care îndeplinesc condițiile de la art. 9 alin. 1 au următoarele drepturi: 

a) să participe activ la toate şedinţele LSRS; 

b) să voteze în cadrul Adunării Generale LSRS; 

c) să fie propuşi şi aleşi în funcţiile de conducere din LSRS; 

d) să propună și să participe la proiectele și acțiunile LSRS; 

e) să beneficieze de baza materială a LSRS în vederea desfășurării unor activități 

corespunzătoare scopului și obiectivelor LSRS, în condițiile legii; 

f) să fie informați cu privire la activitățile LSRS; 

g) să se retragă din LSRS; 

h) să-și exprime în mod liber opiniile în cadrul tuturor forurilor LSRS. 

  

(2)   Abonații LSRS care îndeplinesc condițiile de la art. 9 alin. 2 ale prezentului Statut au 

următoarele drepturi: 

a)  să fie informați cu privire la activitățile LSRS; 

b) să se retragă din bazele de date ale LSRS prin dezabonare de la una sau de la toate 

platformele LSRS; 

c) să-și exprime în mod liber opiniile cu privire la activitățile LSRS la care sunt abonați prin 

contactarea oricărui membru al Consiliului Director sau în scris la adresa contact@lsrs.ro 

. 

 
j. Modificarea art. 18 din Statutul Asociației, după cum urmează:  

 

Art.18 „Abonații LSRS și membrii de onoare, dacă îndeplinesc condițiile necesare, pot deveni 

membri, bucurându-se de toate drepturile noii categorii în care se încadrează.” 

k.  Modificarea art. 18’ din Statutul Asociației, după cum urmează: 

 

Art. 18’ „ Lista membrilor LSRS se regaseste pe pagina de web – www.lsrs.ro -  a Ligii 

Studentilor Romani din Strainatate (Catalogul Membrilor), conține doar membrii care și-au 

mailto:contact@lsrs.ro
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exprimat acordul ca datele lor să fie împărtășite pe portalul dedicat membrilor și este accesibilă 

tuturor membrilor inscriși pe pagina de web www.lsrs.ro și validați de către Consiliul Director. 

Lista actualizată trimestrial în Catalogul Membrilor poate cuprinde numele și prenumele fiecărui 

membru actual al asociației, instituția de invatamant, numele institutiilor academice unde sunt 

sau au fost studenți membrii LSRS.” 

 

l. Modificarea art. 20 din Statutul Asociației, după cum urmează: 

Art. 20 „Adunarea Generală este forul superior de conducere, cu rol deliberativ, format din totalitatea 

membrilor LSRS, cu excepția membrilor de onoare.” 

 

m. Modificarea art. 26 alineatul 1 din Statutul Asociației – introducerea unui noi atribuții: 

q. Oferă distincția de ”Prieten LSRS” 

 

 

II. Modificari, completari si adaugari aduse Actului Constitutiv al LSRS. 

 

a. Modificarea a actualei componente a Consiliului Director prin numirea Președintelui LSRS și 

a membrilor Consiliului Director al Asociației, lista de candidați fiind următoarea: 

 

a) Președinte – Robert Stredie 

b)  Secretar General – Decebal Mihai Mohîrță 

c)  Vicepreședinte Comunicare – Roxana Gabriela Ungurenuș 

d)  Vicepreședinte Relații Externe – Sebastian Șerban SAU Tobias Francesco Hügle 

e)  Vicepreședinte Resurse Umane – Ruxandra Daniela Trîmbițaș 

f)  Vicepreședinte Filiale – Ioan-Gabriel Crețu  

g)  Trezorier – Mădălina Dragomir. 

 

În cazul în care există mai mult de un candidat pentru o singură poziție, cel care întrunește mai 

multe voturi va fi desemnat pentru funcția respectivă, cu respectarea prevederilor Statutului 

LSRS. 

 

Lista cuprinzând numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor 

nominalizate se regăsește pe site-ul web al LSRS la adresa www.lsrs.ro/candidati . 

 

Ca urmare a desemnării noului Președinte al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de 

președinte LSRS al domnului Robert Stredie. 

 

Ca urmare a desemnării noului Secretar General al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului 

de secretar general al LSRS al doamnei Irina Preoțescu. 

 

III. Actualizarea Statutului LSRS și a actului constitutiv al LSRS prin introducerea tuturor 

modificărilor și completărilor efectuate asupra acestora până în prezent.      

 

http://www.lsrs.ro/candidati
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IV. Împuternicirea Președintelui desemnat potrivit punctului II de mai sus în vederea semnării 

documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală LSRS conform ordinii 

de zi propuse mai sus. 

 

************************************************************************************************************* 

 

Cât priveşte desfăşurarea adunării convocate prin prezenta, Consiliul Director reaminteşte 

membrilor că, potrivit Statutului LSRS şi normelor legale în vigoare: 

 

– Au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale LSRS toţi membrii cu 

drepturi depline și cei absolvenți înregistraţi în evidenţele asociației. 

 

– Membrii prezenți la Adunarea Generală semnează „condica” electronică a Adunării Generale 

prin cu răspuns ”Da” la prima întrebare referitoare la prezență, indicând numele, prenumele și 

optând pentru categoria corespunzătoare de membru (calitatea de membru asociat/absolvent/cu 

drepturi depline) din formularul de condică electronică de prezență care va putea fi regăsit la 

www.lsrs.ro/voteaza și https://lsrs.ro/adunare-generala-lsrs-2021/, respectiv în cazul 

reconvocării Adunării Generale pentru data de 03.10.2021, procedura va fi aceeași. 

 

– Conform Statutului, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale este necesară prezenţa, 

sau după caz accesarea platformei on-line în condițiile prevăzute de convocator a cel puțin 

jumătate din numărul membrilor cu drept de vot ai asociației. Hotărârile Adunării Generale, la 

prima convocare, se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor cu 

drept de vot ai asociației. Dacă nu sunt întrunite condițiile de cvorum la prima convocare din 

data de 02.10.2021, în urma centralizării semnatarilor in condica electronica de prezență - 

jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot ai asociației, adunarea se va 

reconvoca pentru data de 03.10.2021 in vederea dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi 

prezentată în convocator.  

– Adunarea care se va întruni la a doua convocare, in data de 03.10.2021, va putea să hotărască 

asupra punctelor de pe ordinea de zi, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu 

majoritatea voturilor exprimate de membrilor cu drept de vot ai asociației, prezenți, sau care au 

accesat platforma on-line în condițiile prevăzute de convocator. 

 

– Pentru adoptarea modificărilor asupra Statutului, Actului Constitutiv şi Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare este necesar votul a cel putin două treimi din numărul membrilor cu 

drept de vot ai asociației la prima convocare, in data de 02.10.2021, respectiv prin votul a cel 

puțin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot prezenți (conform condicii electronice 

de prezență), sau care au accesat platform on-line, în condițiile prevăzute în prezentul 

convocator, la a doua convocare din data de 03.10.2021. Pentru validitatea deliberărilor propuse 

prin acest convocator, cvorumul necesar a fi întrunit este de două treimi din numărul membrilor 

semnatari ai condicii electronice. 

 

– Procedura de votare, condica electronică de prezență, precum și formularul de vot vor fi 

disponibile la adresa: www.lsrs.ro/voteaza si la https://lsrs.ro/adunare-generala-lsrs-2021/ . 
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– Prezenta convocare va fi adusă la cunoștinta membrilor LSRS prin: email către adresele 

personale ale membrilor LSRS, asa cum sunt înscrise în Catalogul Membrilor LSRS; precum și 

prin postare pe site-ul organizației https://lsrs.ro/adunare-generala-lsrs-2021/, dar și la 

adresa www.lsrs.ro/voteaza care poate fi accesată din contul de membru de pe platfoma LSRS. 

 

Consiliul Director al Asociației Liga Studenților Români din Străinătate 

 

Data: 21 Septembrie 2021 

http://www.lsrs.ro/
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