
Analiza activității Comitetului Director Interimar al SPR în intervalul 2015-2017 

 

- Imediat după alegerile SPR pe țară din 2015, am mers la notar pentru a autentifica noua 

conducere. Dupa o discuție îndelungată cu D-na avocat Livia Labo (de la Cluj-Napoca), ne-am 

lămurit repede că nu avem ce autentifica deoarece alegerile din anul 2005 nu s-au desfășurat 

conform Statutului din lipsă de cvorum, iar alegerile prin e-mail nu sunt prevazute în statut.  

 

- Apoi verificând toate documentele SPR care se sflă la Sediul asociației (la Universitatea Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca), am înles că de fapt din anul 2005 si până în 2015, deși toate Adunările 

generale ale SPR au avut loc la fiecare doi ani (conform Statutlui) niciunul dintre comitetele de 

conducere alese NU au realizat autentificarea notarială. 

 

- Prin urmare, ne aflam într-un impas! Aveam de ales între a lăsa lucrurile la fel în continuare și 

conform legislației în vigoare asociația SPR ar fi trebuit să se desfințeze de la sine sau să ne 

asumăm votul de încredere pe care ni l-au dat majoritatea membrilor SPR din țară în anul 2015 și 

să încercăm să rezolvăm lucrurile fără a aștepta dizolvarea asociației. 

 

- Așadar, sub denumirea de „comitet de conducere interimar” am început activitatea cu punerea 

în ordine a documentație asociației si cu consultarea unui birou de avocatură, în paralel cu 

însușirea legislației în vigoare. 

 

- Astfel, am constatat faptul că pentru a putea funcționa corect ca asociație este absolut necesar 

să propunem modificarea Statutului SPR conform cu timpurile și legislația actuală. Așa cum 

arăta colegul nostru, D-nul Alexandru Andrășanu, Statul SPR (scris de membrii fondatori în anul 

1994) este foarte bun pentru valoarea și stilul lui de epocă, DAR trebuie sa revenim în zilele 

noastre. 

- Existența unui Statut al SPR în concordanță cu legislația actuală, însoțit de un Regulament de 

Ordine Interioară (ROI-SPR) în care sa fie prezentate detaliile privind organizarea și 

administrarea activităților SPR, reprezintă documente absolut necesare pentru revitalizarea 

activității asociației noastre, documente esențiale în cazul depunerii unor cereri de finanțare 

pentru proiecte derulate prin asociația SPR.  



- Prin urmare, împreună cu colegii din actualul Consiliu director (interimar) al SPR, 

Vicepreședinte interimar SPR Cluj, Dr. Liana Săsăran, Vicepreședinte interimar SPR Iași, Dr. 

Viorel Ionesi și cu sprijinul colegului nostru Dr. Alexandru Andrășanu, am întocmit un Proiect 

al unui nou Statut al SPR însoțit de un Proiect al unui Regulament de Ordine Interioară, 

documente care au fost analizate și corectate și din punct de vedere juridic de un birou specializat 

de avocatură. Cele doua documente au fost trimise membrilor SPR prin e-mail si pot fi consultate 

pe site-ul asociației, deci se află în dezbatere publică, toate amendamentele fiind sintetizate de 

Dnul Viorel Ionesi (Iași) astfel încât în cadrul Adunării Generale a SPR pe țară din 28 

Septembrie 2017 (de la București) să avem o formă finală a celor două documente. 

 

- Alte realizări ale actualei conduceri interimare au fost: 

-  reînoirea datelor de pe site-ul SPR; 

- realizarea Buletinului informativ al SPR pentru intervalul 2015-2016 

- demararea organizării celui de al 11-lea Simpozion Român de Paleontologie 

 

Toate aceste fapte au fost realizate cu mult efort, energie și timp dedicat asociației noastre de 

către toti cei implicați, menționați mai sus. 

 

 

Data 28 Septembrie 2017     Prof. Dr. Iuliana Lazăr 

         

 

 

 

 

 


