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CAPITOLUL I : DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1.  ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA este 

constituită potrivit prezentului Statut, fiind persoană juridică de drept privat ai cărei membrii asociaţi 
fondatori sunt: 
 
1.   BROTOIU FLORIN GEORGE, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti,  
2. BUTNARIU COSTEL PAUL, cetăţean român, domiciliat în Mun. Iași,  
3. MUNTEAN MARIA, cetăţean român, domiciliată în Mun. Tîrgu Mureș,  
 
 în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/30.01.2000, astfel cum a fost 
modificată şi completată prin O.G. nr. 37/2003, Legea nr. 246/2005 și Legea nr. 305/2008 ; 

 
și în baza acordului intervenit și exprimat în mod liber, membrii asociați au constituit ”ASOCIAȚIA 

NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA”, au întocmit Actul Constitutiv şi 
Statutul acesteia, care cuprind prevederile referitoare la organizarea şi funcţionarea ANCMMR. 

 
Art.2. ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA este 

organizaţie nonguvernamentală, independentă faţă de toate organele de stat, formaţiunile sistemului 
instituţional politic, precum şi de alte instituţii şi asociaţii socio-profesionale, apolitică, nonprofit, cu 
personalitate juridică de drept privat. 

Art.3. Denumirea asociaţiei este ”ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII 
DIN ROMÂNIA”, denumire obţinută cu respectarea prevederilor legale, pe baza dovezii de disponibilitate 
a denumirii nr. 127286/08.08.2013 eliberată de Ministerul Justiţiei din România și acordului eliberat de 
Secretariatului General al Guvernului nr. 13868/29.08.2013. În tot cuprinsul prezentului Statut, pentru 
denumirea asociației va fi menționată denumirea oficială sub forma scurtă „ANCMMR”. 

Art.4. În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere. 
Art.5. ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA se constituie 

pe perioada nedeterminată. 
Art.6. ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA are sediul în 

or. Popești-Leordeni, str. Oituz nr. 18B bis, jud. Ilfov, România. 
Art.7. ASOCIATIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA îşi poate 

constitui filiale prin hotărârea Adunării Generale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 
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membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct, cu respectarea prevederilor legale în 
materie.  

Art.8. Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putînd încheia, în nume propriu, acte juridice 
în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte de dispoziţie, în 
numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al ANCMMR. 

Art.9. ANCMMR își poate constitui sucursale prin hotărâre a Adunării Generale, ca structuri 
teritoriale fără personalitate juridică. Sucursalele vor desfășura activitățile date în competența lor de 
către ANCMMR.   

 
CAPITOLUL II: SCOPUL ŞI OBIECTUL ANCMMR 

 
Art.10. ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA are ca scop 

principal promovarea, dezvoltarea, susținerea, organizarea și reprezentarea la nivel național și 
internațional a comercianților mici și mijlocii din sectorul de retail. 

ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA are ca scop să 
contribuie la îmbunătățirea și dezvoltarea societății profesionale a comercianților mici și mijlocii din 
sectorul retail prin inițierea, realizarea și implementarea de programe pentru a realiza un cadru stabil și 
corespunzător acestei comunități.  

 
Art.11. ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA are 

următoarele obiective: 
(a) promovarea și asigurarea relațiilor de colaborare între membrii săi; 
(b) colaborarea profesională cu toate tipurile de forme asociative, în vederea eficientizării 

activității din sectorul retail; 
(c) promovarea intereselor membrilor săi în relațiile acestora cu producătorii, furnizorii și 

beneficiarii serviciilor și produselor care intră în obiectul de activitate al membrilor săi; 
(d) asigurarea unui for reprezentativ profesional național, regional și local pentru dialog cu 

instituțiile guvernamentale sau neguvernamentale românești și internaționale, colaborarea cu alte 
organizații sau entități profesionale similare la nivel național și internațional; 

(e) creșterea capacității comercianților mici și mijlocii din sectorul retail de a dezvolta și de a 
implementa strategii și practici sustenabile de responsabilitate socială; 

(f) dezvoltarea de proiecte și activității durabile și inovative care să contribuie la respectarea 
legalității și principiilor profesionale, 

(g) realizarea unui cadru legal și stabil pentru respectarea normelor privind concurența loială 
în comunitatea comercianților mici și mijlocii din sectorul de retail; 

(h) participarea la elaborarea politicilor locale, regionale, naționale și internaționale pentru 
promovarea și dezvoltarea activității legale din sectorul de retail, combaterea comerțului ilicit și 
concurenței neloiale; 

(i) organizarea şi susţinerea de simpozioane, conferinţe, expoziții, congrese și alte 
manifestării similare pentru promovarea și reprezentarea membrilor, inclusiv acțiuni de lobby și 
advocacy; 

(j) organizarea de centre teritoriale și/sau departamente în scopul desfăşurării activităţii 
asociației; 

(k) organizarea şi susținerea unui centru/departament pentru informarea membrilor, inclusiv 
prin editarea de materiale informative, publicații periodice și neperiodice; 

(l) reprezentarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu organele puterii şi administraţiei 
centrale şi locale de stat; 

(m) apelarea comisiilor parlamentare, precum şi a altor instituţii ale puterii executive şi 
legislative, în condiţiile stabilite de regulamentele acestora ori convenite cu aceste organisme, în vederea 
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informării şi susţinerii punctelor de  vedere ale ANCMMR, care necesită adoptarea sau modificarea unor 
legi, instrucţiuni etc; 

(n) susținerea comercianților mici și mijlocii din sectorul retail pentru realizarea unei 
infrastructurii care să permită desfășurarea activităților economice;  

(o) formularea unui punct de vedere unitar în relaţiile cu mediile de informare în masă, 
realizarea unei informări clare, obiective şi cât mai complete cu privire la activitatea desfăşurată de 
membrii săi; 

(p) promovarea și protejarea activității comercianților mici și mijlocii din sectorul retail pe 
plan național și internațional, implicit în Uniunea Europeană ; 

(q) implicarea în elaborarea soluțiilor pentru problemele specifice, ce vor fi puse la dispoziția 
instituțiilor și autorităților competente ori asociații, membrilor ANCMMR, din proprie inițiativă, ori la 
cererea acestora; 

(r)  alte scopuri legale stabilite prin rezoluţii de Adunarea Generală a ANCMMR. 
 

Art.12. Pentru realizarea scopurilor sale, ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI 
MIJLOCII DIN ROMÂNIA va acţiona prin mijloace specifice: 

(a) iniţierea şi promovarea unor proiecte de legi în domeniul de activitate al membrilor săi și 
beneficiarilor acestora, participarea la dezbaterea şi aprobarea lor în forul legislativ;  

(b) iniţierea de tratative şi protocoale cu organele competente, în cazul în care dispoziţiile 
legale îngrădesc drepturile membrilor săi; 

(c) sesizarea organelor de justiţie cu privire la activitatea organelor de stat, agenţilor 
economici, a altor pesoane fizice şi juridice, în cazurile de încălcare a drepturilor membrilor săi și 
beneficiarilor acestora; 

(d) iniţierea și realizarea unui parteneriat durabil între membrii săi și instituțiile 
guvernamentale pentru a crea un echilibru stabil macroeconomic. 

 
Art.13. ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA se obligă : 
(a) să asigure din proprie iniţiativă și la cererea membrilor săi susţinerea acţiunilor şi apărarea 

intereselor acestora; 
(b) să faciliteze îndeplinirea scopului propus prin obiectivele menţionate. 
Pentru realizarea acestor îndatoriri, ANCMMR va solicita sprijinul organelor şi organismelor de stat 

sau a altor organizaţii cu atribuţii şi răspunderi în domeniul său de activitate, dacă este cazul. 
Art.14. Asociaţia Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România va informa periodic 

membrii săi, respectiv opinia publică despre activitatea sa. 
 

CAPITOLUL III: PATRIMONIUL ANCMMR 
 
Art.15. Patrimoniul iniţial al ASOCIATIEI NAȚIONALE A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN 

ROMÂNIA se compune, la momentul constituirii, din contribuţia în numerar a asociaţilor fondatori în 
sumă de 900 Ron, vărsat integral la data constituirii asociaţiei, după cum urmează : 

a) BROTOIU FLORIN GEORGE - 300 ron 
b) BUTNARIU COSTEL PAUL - 300 ron 
c) MUNTEAN MARIA  - 300 ron 

Art.16. Patrimoniul ANCMMR se compune din bunuri mobile şi imobile, fiind indivizibil şi 
netransmisibil către şi între membrii asociaţiei, pe toata durata existenţei acesteia. 

Patrimoniul este format din: 
(a) cotizaţiile lunare ale membrilor; 
(b) taxa de înscriere în ANCMMR, care va fi achitată de membrii; 
(c) donaţii, sponsorizări și subvenţii efectuate în condiţiile legii de persoane fizice şi juridice 

din ţară sau străinatate; 
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(d) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de ANCMMR; 
(e) venituri realizate din activități economice directe ; 
(f) sume realizate din organizarea unor servicii de specialitate în conformitate cu scopul 

ANCMMR; 
(g) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale ; 
(h) alte venituri prevăzute de lege. 

 
CAPITOLUL IV: MEMBRII ANCMMR 

 
Sectiunea I. 

Membrii ANCMMR 
Art.17. ASOCIATIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA are 

următoarele categorii de membrii: membri (asociaţi) fondatori, membri de onoare şi membri asociați. 
Art.18. Numărul total de membri ai ANCMMR din România nu este limitat. 

 Art.19. Membrii fondatori sunt iniţiatorii înfiinţării asociaţiei ”ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A 
COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA”, semnatarii Actului Constitutiv şi ai prezentului Statut 
al ANCMMR şi sunt mentionaţi în cuprinsul acestor două documente. 

Art.20.  Oricare dintre asociaţii fondatori ai ANCMMR se poate retrage în orice moment, fără nici o 
îngrădire din partea celorlalţi, dar numai după ce şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau de drept. 
Retragerea produce efecte de la data înştiinţării în scris a Consiliului Director. 

 
Secţiunea a II a 

Dobândirea calităţii de membru 
Art.21. Poate fi membru asociat al ANCMMR orice persoana fizică sau juridică, română sau străină, 

care îndeplineşte următoarele condiţii: 
(a) este de acord cu scopul ANCMMR şi înţelege că prin propria activitate contribuie la 

realizarea acestuia; 
(b) cunoaşte şi acceptă, fără rezerve, Statutul ANCMMR; 
(c) achită cotizaţia stabilită. 
Art.22. În cazul în care, pentru merite şi activităţi deosebite, se consideră necesar, Consiliul 

Director, la propunerea Adunării Generale, poate acorda calitatea de membru onorific unor personalităţi. 
Membrii onorifici nu au obligaţia de plată a taxei de aderare şi a cotizaţiei lunare şi nu au drept de vot. 

Art.23. Pentru  a dobândi calitatea de membru, persoana fizică sau juridică va completa, o cere de 
afiliere, semnată şi ştampilata de conducerea acesteia, după caz, la care se vor anexa copii de pe: 

(a) actele de identitate ; 
(b) actul constitutiv al societăţii; 
(c) hotărârea judecătorească de autorizare; 
(d) certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului; 
Art.24. Cererea de afiliere va cuprinde în mod obligatoriu: 
(a) datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice, domiciliul, sediul societăţii şi a 

filialelor, după caz; 
(b) dovada achitării taxei de înscriere şi a cotizaţiei pe luna în curs. 
Art.25. Aprobarea afilierii este de competenţa exclusivă a Consiliului Director, iar persoana fizică 

sau juridică, după caz, este considerată membru cu drepturi depline de la data acestei decizii. 
Art.26. În cazul în care cererea de afiliere va fi respinsă, răspunsul va fi comunicat în scris persoanei 

fizice sau juridice, după caz, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de afiliere. 
  

Secţiunea a-III-a 
Încetarea calităţii de membru 

Art.27. Calitatea de membru ANCMMR încetează: 
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a) ca urmare a dizolvării sau lichidării voluntare sau judiciare; 
b) prin retragere; 
c) prin excludere. 
Art.28. Retragerea unui membru al ANCMMR se face prin libera voinţă a acestuia, pe baza unei 

cereri de retragere, cu respectarea obligaţiei de motivare a retragerii.  
Art.29. Membrul retras are obligaţia de a plăti cotizaţia lunară până la data retragerii şi de a 

restitui toate bunurile date în folosinţa de către ANCMMR, în bună stare de funcţionare, în termen de 30 
de zile de la data înregistrării cererii de retragere. 

Consiliul Director are obligaţia de a se ocupa de îndeplinirea acestor îndatoriri ale membrului 
retras. 

Taxa de înscriere, cotizaţiile plătite şi bunurile dobândite de ANCMMR nu vor putea face obiectul 
unei cereri de restituire. 

Art.30 Excluderea este de competenţa Consiliului Director care, în urma activităţilor contrare 
scopurilor şi actelor statutare ale ANCMMR, poate decide prin hotărâre. 

 
Secţiunea a-IV-a 

Suspendarea calităţii de membru 
Art.31. Calitatea de membru se suspendă în cazul întârzierii în plata cotizaţiei de membru şi a 

celorlalte contribuţii stabilite în statut, pentru o perioadă mai mare de trei luni. 
 

Secţiunea a-V-a 
Drepturile şi îndatoririle membrilor ANCMMR 

Art.32. Membrii ANCMMR au următoarele drepturi: 
(a) să participe la activitațile ANCMMR în toate formele în care se organizează ; 
(b) să exprime liber şi argumentat opinii, studii, propuneri, critici în orice probleme legate de 

obiectul de activitatea al ANCMMR; 
(c) deplină autonomie în organizarea și desfășurarea activității lor, pe baza statutelor proprii ; 
(d) să aibă acces la formele de informare şi documentare, organizate de ANCMMR; 
(e) să obţină sprijin, sub toate formele şi în limitele obiectului de activitate al ANCMMR 

pentru desfăşurarea activităţii sale ; 
(f) să se specializeze şi perfecţioneze cu sprijinul ANCMMR; 
(g) să se retragă din ANCMMR; 
(h) să recomande noi membrii; 
(i) dreptul de a obţine sprijinul calificat al ANCMMR în realizarea scopurilor şi obiectivelor 

statutare proprii, care nu contravin scopului şi obiectivelor ANCMMR; 
(j) să participe la Adunarile Generale ale ANCMMR,  
(k) de a alege și de a fi alesi, de a avea reprezentanti cu drept de vot in organele de conducere 

ale ANCMMR; 
(l) de a face propuneri privitoare la ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Director, Adunării 

Generale, de a prezenta moţiuni şi amendamente; 
(m) de a beneficia de prestaţiile gratuite sau cu plată ale ANCMMR, fără discriminare; 
(n) de a fi informaţi; 
(o) de a i se restitui în caz de retragere din ANCMMR, bunurile materiale şi valorile (altele 

decât cotizaţiile lunare şi taxa de înscriere) puse la dispoziţia ANCMMR, cu excepţia donaţiilor care nu vor 
fi restituite; 

(p) de a mediatiza prin orice mijloace apartenenţa sa la ANCMMR. 
Art.33. Membrii ANCMMR au următoarele îndatoriri: 
(a) să cunoască şi să respecte Statutul ANCMMR; 
(b) să participe şi să susţină activitatea ANCMMR, inclusiv plata regulată a cotizaţiei lunare; 
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(c) să acţioneze în vederea realizării efective a hotărârilor şi deciziilor luate de organele de 
conducere ale ANCMMR; 

(d) să furnizeze toate informaţiile de interes pentru realizarea scopurilor ANCMMR; 
(e) în caz de retragere să achite integral cotizaţia, daunele, precum şi restituirea bunurilor, 

materialelor şi altor valori primite în folosinţă de la ANCMMR; 
(f) să respecte normele de disciplină financiară adoptate de structurile de conducere ale 

ANCMMR. 
 

Secţiunea a-VI-a 
Sancţiuni 

Art.34. În cazul nerespectării Statutului, a hotărârilor sau deciziilor şi hotărârilor luate legal de 
organele de conducere ale ANCMMR, se prevăd următoarele sancţiuni: 

(a) atenţionarea scrisă; 
(b) suspendarea; 
(c) revocarea sau, după caz, excluderea. 
Propunerea de sancţionare aparţine Consililului Director din oficiu sau la propunerea oricărui 

membru al ANCMMR. 
Hotărârile de sancţionare se iau de Adunarea Generală şi vor fi comunicate celui sancţionat în 

termen de 7 (şapte) zile. Cei sancţionati se pot adresa Preşedintelui ANCMMR, în termen de 15 zile de la 
primirea comunicării Consiliului Director care, va decide şi va răspunde în scris petiţionarului în termen de 
15 zile. Decizia dată de Preşedintele ANCMMR este definitivă. 

 
CAPITOLUL V: ORGANELE DE CONDUCERE ALE ANCMMR 

 
Art.35. Organele de conducere, administrare şi control ale ANCMMR sunt: 
(a) Adunarea Generală a membrilor ANCMMR, organ de conducere; 
(b) Consiliul Director, organ de administrare şi executare; 
(c) Cenzorul, organ de control. 
Art.36. (1) ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere, fiind alcătuit din totalitatea 

membrilor ANCMMR. 
(2) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an în ședință ordinară și ori de câte ori 

este necesar, în ședințe extraordinare. Adunarea Generală are drept de control permanent asupra 
Consiliului Director și cenzorului.  

Art.37. (1) Adunarea Generală ANCMMR se convoacă de: 
(a) Preşedintele Consiliului Director sau în lipsa acestuia de către cel care îl înlocuieşte; 
(b) la cererea unei treimi din totalitatea membrilor Consiliului Director; 
(c) la cererea unei treimi din totalitatea membrilor Asociaţiei. 
(2) Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfășurare ei 

sau cu în cazuri de urgență constatate de Consiliul Director, cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită 
pentru desfășurare ei. 

(3) Adunarea Generală se convoacă prin convocator scris/invitație scrisă care va cuprinde data, 
ora, ordinea de zi şi locul desfăşurării şi care se va aduce la cunoștința membrilor în termenele prevăzute. 
Convocarea se face prin invitația scrisă trimisă tuturor membrilor prin scrisoare și/sau prin email. 

(4) Participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri formulate – în scris sau oral 
– chiar la data la care are loc  Adunarea Generală. 

Art.38. Adunarea  Generală are următoarele atribuţii: 
(a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale; 
(b) discută şi aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; 
(c) alege şi revocă  membrii Consiliului Director; 
(d) alege şi revocă Cenzorul; 
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(e) aprobă ordinea de zi şi normele de procedură; 
(f) modificarea actului constitutiv si a statutului ANCMMR; 
(g) hotăraşte asupra principiilor generale privind gestiunea, bunurile şi destinaţia 

contribuţiilor din partea membrilor; 
(h) stabileşte principiile generale ale schimburilor internaţionale reciproce cu alte asociaţii sau 

organizaţii similare; 
(i) hotărăşte asupra sancţiunilor; 
(j) înfiinţarea de filiale ; 
(k) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut; 
(l) dizolvarea şi lichidarea ANCMMR, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 

lichidare. 
Art.39. (1) Adunarea Generală este alcătuită din totalitatea membrilor asociați. La Adunarea 

Generală participă :membrii asociați fondatori, membrii asociați și invitații. 
(2) În cadrul Adunării Generale, fiecare asociat fondator și fiecare membru asociat are dreptul la un 

singur vor.  
(3) Delegarea votului către un alt asociat se poate face prin corespondență, email, fax. Votul în 

Adunrea Generală este valabil și prin corespondență, cu condiția ca membrii asociați să fie informați, 
odată cu convocarea lor și de proiectele ce urmează a fi dezbătute în Adunrea Generală. Niciun asociat nu 
poate fi delegat să voteze pentru mai mult de doi asociați. 

(4) Asociatul, care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat 
personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la 
gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot, în caz contrar fiind răspunzător 
de daunele cauzate asociației, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută. 

Art.40. (1) Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenţi minimum jumătate plus 
unu dintre asociați. 

(2) Dacă la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul prevăzut la alin. (1), Adunarea Generală va 
fi convocată din nou, la o dată ulterioară, dar nu la mai mult de 10 zile de la data primei convocări. La a 
doua convocare, Adunarea Generală este statutar întrunită indiferent de numărul asociaților prezenți. 

(3) Hotărârile Adunării generale se adoptă cu votul majorității simple a asociaților prezenți (1/2 + 1 
din totalul voturilor exprimate ale asociaților prezenți), cu excepția celor care au ca obiect dizolvarea şi 
modificarea Statutului când este necesară întrunirea a cel puţin 2/3 din totalul asociaților. 

(4) Adunarea Generală va alege în deschiderea lucrărilor un secretar tehnic care va ţine prezenţa şi 
va redacta procesul-verbal de consemnare a dezbaterilor din cadrul şedinţei. Acest secretar poate fi un 
terţ. La sedinţa pot participa, cu statut de invitat, şi alte persoane, lista invitaţilor fiind aprobată de 
Consiliul Director. 

Art.41. (1) Hotărârile adoptate de Adunarea Generală a ANCMMR în limitele legii, ale statutului şi 
actului constitutiv sunt obligatorii şi pentru asociaţii care nu au participat sau pentru cei care au votat 
împotriva.  

(2) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în 
statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală 
sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 
15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. 

Art.42. CONSILIUL DIRECTOR este organul de administrare şi executare a hotărârilor Adunării 
Generale a ANCMMR. 

Consiliul Director este format din 3 membri aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat de 2 ani 
şi este compus din: 

- preşedinte; 
- 1 vicepreşedinte; 
- 1 secretar executiv. 
Președintele conduce Consiliul Director și reprezintă ANCMMR în relațiile cu terții. 
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Art.43. Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, 
inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori sunt străine de ANCMMR pentru a încheia acte 
juridice în numele şi pe seama ANCMMR sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute de lege sau 
de statut. 

Art.44. Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate cel care care 
ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă ANCMMR are sau va avea ca scop 
sprijinirea acelei instituţii publice. 

Art.45. Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie, minimum o dată pe trimestru, la 
convocarea Preşedintelui acestuia sau la la cererea unei treimi din totalitatea membrilor Consiliului 
Director. 

Art.46. Hotărârile Consiliului Director se iau cu majoritate simplă, prin vot deschis. 
Art.47. Consiliul Director se ocupă de rezolvarea problemelor curente ale ANCMMR şi are în 

principal, următoarele competențe: 
(a) reprezintă ANCMMR în relaţiile cu organele puterii de stat şi administrative, precum şi în 

legatură cu alte organizaţii şi organisme cu care ANCMMR intră în raporturi în vederea realizării scopului 
său; 

(b) încheie acte juridice în numele și pe seama ANCMMR; 
(c) asigură şi răspunde de îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale; 
(d) gestionează patrimoniul ANCMMR; 
(e) elaborează programul anual de activitate, adoptă documente prin care ia poziţie şi 

atitudine în legatură cu problemele ce privesc apărarea drepturilor şi intereselor membrilor ANCMMR; 
(f) întocmeşte bilanţul anual de activitate al ANCMMR; 
(g) aprobă organigrama și politica de personal ale asociației, conform legislaţiei muncii în 

vigoare; 
(h) examinează şi se pronunţă asupra cadrului legislativ care priveşte sfera de activitate a 

membrilor săi; 
(i) elaborează Regulamentul de Funcţionare şi Organizare a ANCMMR; 
(j) hotărăşte asupra cererii de adeziune a unui nou membru, precum şi asupra excluderii; 
(k) mediază eventualele litigii apărute între membrii săi; 
(l) organizează sesiunile Adunării Generale; 
(m) informează periodic membrii ANCMMR asupra îndeplinirii atribuţiilor sale; 
(n) stabileşte cuantumul contribuţiilor datorate ANCMMR; 
(o) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 

bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli și proiectul 
programelor ANCMMR;  

(p) poate hotărî schimbarea sediului ANCMMR, în condițiile prezentului statut ; 
(q) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală. 

 Art.48. CENZORUL asigură controul financiar intern al ANCMMR, cu mandat de 1 (un) an, cu 
posibilitatea de a fi reales. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. 

Art.49. Cenzorul verifica modul în care este gestionat patrimoniul Asociaţiei, întocmeşte rapoarte 
şi le prezintă Adunării Generale, poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără a avea drept de vot.                               

                                         
CAPITOLUL VI: DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ANCMMR 

Art.50. ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA se va 
dizolva: 

1. De drept prin: 
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în 

termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
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b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în conformitate 
cu statutul ANCMMR, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit 
statutului adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia constituit ; 

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp 
de 3 luni. 

2. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: 
a) când scopul sau activitatea ANCMMR a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) când asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
d) cand asociaţia a devenit insolvabilă; 
e) când asociaţia nu mai obţine autorizaţile prealabile necesare, potrivit legii; 
3. Prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-

verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul 
pentru a fi înscris În Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

 
Art.51. Dizolvarea si lichidarea:  
(1) În cazul dizolvarii ANCMMR, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane 

fizice.   
(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop 

identic sau asemănator, potrivit procedurii care urmează: bunurile rămase în urma lichidării se vor 
transmite catre persoane juridice de drept privat stabilite prin hotărârea Consiliului Director sau de către 
membrii fondatori. 

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile 
în conditiile art. 50 alin. (2), precum şi în cazul în care statutul ANCMMR nu prevede o procedură de 
transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după 
lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemanător. 

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin 
acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. 

Art.52. (1) În cazul dizolvării asociaţiei conform art.50 pct.1 şi pct. 2 din prezentul statut, lichidatorii 
se numesc de instanţa judecatorească. 

(2) În cazul dizolvării ANCMMR conform art. 50 pct. 3 din prezentul statut, lichidatorii vor fi numiţi de 
către adunarea generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare. 

(3) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează. 
(4) Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constante 

situaţia exactă a activului şi pasivului. 
(5) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale ANCMMR şi să ţină un 

registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora. 
(6) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/Comisiei de cenzori. 
Art.53. (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de 

a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, 
procedînd la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. 

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiunii noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs. 
Art.54. Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii, numai după expirarea 

unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării ANCMMR. 
Art.55. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună 

bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţilor şi 
fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul ANCMMR şi să îndeplinească 
toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru. 

Art.56. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o 
contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor emite 
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celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele ANCMMR şi 
ale lichidarii, numai după aceasta fiind consideraţi descărcaţi. 

Art.57. ANCMMR încetează a fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea 

acestora de obligaţiile asumate. 
Art.58. Modalitatea de dizolvare şi lichidare a ANCMMR se aplică în conformitate cu prevederile O.G 

nr. 26/2000, astfel cum a fost modificată şi completată prin O.G. nr. 37/2003, Legea nr. 246/2005, Legea 
nr. 305/2008. 

 
CAPITOLUL VII: DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 
Art.59. Membrii ANCMMR sunt obligaţi să înştiinteze în scris ANCMMR despre reprezentatul prin care 

va sta în Adunarea Generală şi celelate organe de conducere ale acesteia. În termen de 7 zile va fi 
notificată în scris orice schimbarea a persoanei care va reprezenta membrul respectiv. 

Art.60. ANCMMR îşi poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din 
activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se 
folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei. 

Art.61. Prezentul statut se completează cu dispoziţiile Ordonantei nr.26/2000, astfel cum a fost 
modificată şi completată prin O.G. nr. 37/2003, Legea nr. 246/2005, Legea nr. 305/2008 și Legea nr. 
34/2010. 

Art.62.  Prezentul Statut a fost redactat în 11 (unsprezece) exemplare originale, din care 10 (zece) 
exemplare originale s-au înmânat părților. 
 
  

Asociaţi fondatori: 
 

  
BUTNARIU COSTEL PAUL    

      
     _____________________ 
 
   
BROTOIU FLORIN GEORGE   
 
 
 _____________________ 
 
 
MUNTEAN MARIA   

 
 ________________________ 
 
 


