
 
 

STATUTUL 
Sindicatului National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’ 

 
 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
I.1. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  este o organizatie cu 
caracter sindical, constituita democratic, prin liber consimtamant, apolitica, independenta, 
cu activitate  civica si sindicala. 
 
I.2. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’ se constituie conform 
prevederilor Constitutiei Romaniei, Legii nr. 54/2003 si Legii nr. 188/1999.  
 
I.3. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  se constituie pentru a 
realiza unitatea de actiune, promovare si aparare a drepturilor si intereselor legale 
profesionale ale membrilor sai. 
_________________ 

Modificat prin HAG din 29.06.2005 validată prin Sentinţa civilă nr. 19/06.07.2005 
 
I.4. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  isi organizeaza si 
desfasoara activitatea in conformitate cu urmatoarele principii: 
a) promovarea drepturilor fundamentale ale omului; 
b) dreptul salariatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice de a se constitui in 
organizatii sindicale, profesionale, teritoriale pentru a-si apara si promova interesele 
legitime; 
_________________ 
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c) promovarea spiritului si a relatiilor de colaborare si solidaritate nationala si 
internationala cu alte sindicate, pentru realizarea idealurilor de justitie sociala si progres, 
in spiritul democratiei si al moralei crestine. 
d) lupta permanenta  impotriva ignorantei sub toate formele ei. 
e) promovarea si apararea idealurilor Revolutiei din Decembrie 1989. 
_________________ 
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II. OBIECTIVELE SI ACTIVITATEA SINDICATULUI NATIONAL AL POLITISTILOR SI 
VAMESILOR  ,,PRO LEX’’   
 
II.1. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  are ca scop unirea tuturor 
angajatilor din cadrul administratiei publice centrale si locale, intr-un sindicat liber, 
profesional si de a lupta organizat, cu forte unite in scopul apararii drepturilor prevazute in 
legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este 
parte, precum si pentru indeplinirea aspiratiilor lor pentru o viata mai buna, decenta si 
pentru conditii de munca civilizate. 
 
II.2. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  isi propune sa actioneze 
pentru realizarea urmatoarelor obiective principale: 



a) asigurarea respectarii drepturilor fundamentale ale membrilor sai la: munca, la 
protectie sociala si securitatea muncii, la odihna si asigurari sociale, ajutor garantat in caz 
de somaj, la pensie, precum si la alte drepturi garantate de legislatia in vigoare; 
b) asigurarea unui loc de munca pentru fiecare membru al sau corespunzator cu nivelul 
de calificare si competenta profesionala;  
c) asigurarea conditiilor adecvate de perfectionare profesionala sau calificare superioara, 
pentru toti membrii sai; 
d) promovarea liberei initiative, a libertatii de exprimare si asigurarea unitatii de actiune a 
sindicatelor si grupurilor de initiativa sindicala afiliate; 
e) colaborarea cu organizatiile profesionale ale functionarilor publici din cadrul autoritatii 
publice, precum si sprijinirea acestora in actiuni care nu contravin prezentului statut si 
eticii; 
f) actionarea prin toate mijloacele legale pentru perfectionarea continua a legislatiei 
muncii, in concordanta cu modificarile ce pot interveni in viata economica si sociala; 
g) respectarea intocmai a prevederilor legale referitoare la ocrotirea si garantarea muncii 
si a drepturilor ce deriva din acestea; 
h) statornicirea si respectarea stricta a duratei zilei de munca si a normelor saptamanale 
prin alinierea legislatiei Romaniei la prevederile internationale, corelate cu specificul si 
conditiile locului de munca;  
i) plata integrala a orelor de munca efectuate peste programul de lucru obisnuit sau in 
zilele de repaus saptamanal, cat si in timpul sarbatorilor legale. Munca prestata peste 
program se va efectua numai cu acordul persoanei in cauza; 
j) asigurarea protectiei liderilor de sindicat si delegatilor sindicali, atat pe durata 
mandatului lor cat  si dupa expirarea acestuia; 
k) asigurarea platii concediului anual de odihna pentru toti membrii sai; 
l) realizarea unei depline securitati a muncii prin negocieri cu conducerea autoritatilor si 
institutiilor publice in scopul asigurarii conditiilor normale de munca, a microclimatului in 
limitele admise de normele in vigoare, a dotarii locurilor de munca cu dispozitive si 
aparate de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale; 
_________________ 
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m) Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  poate cere prin petitie 
ministerului in subordinea caruia se afla autoritatea sau institutia publica, oprirea 
temporara sau definitiva a unui punct de lucru sau instalatii aflate intr-un punct de lucru, 
daca ea pune in pericol viata sau sanatatea lucratorilor; 
_________________ 
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n) acordarea echipamentului de lucru si de protectie, a materialelor igienico-sanitare, a 
sporurilor de salariu, precum si o prima (care se impoziteaza separat), egala cu salariu de 
baza din luna anterioara plecarii in concediu, pe langa indemnizatia de concediu,  
o) asigurarea unui raport favorabil intre nivelul salariilor si salariul mediu pe economie ; 
p) asigurarea platii primelor de concediu de odihna anual pentru toti membrii sai ; 
_________________ 
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r) recuperarea, pentru toti membrii sindicatului, a sumelor de bani retinute in mod abuziv 
si impunerea respectarii tuturor drepturilor membrilor sindicatului, prevazute in dispozitiile 
legale si neacordate din diferite motive ; 
_________________ 
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s) impunerea asigurarii unei asistente de sanatate la nivel corespunzator importantei 
sociale a activitatii desfasurate de membrii sindicatului, cu respectarea demnitatii lor 
umane si profesionale, inclusiv a medicamentatiei in conditii de totala gratuitate, conform 
legii ; 
_________________ 
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t) participarea cu reprezentanti ai sindicatului la constiturea comisiilor de disciplina si 
asigurarea respectarii procedurilor disciplinare in conformitate cu dispozitiile legale ; 
_________________ 
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u) asigurarea unei aparari eficiente a membrilor sindicatului in fata comisiilor de disciplina 
si sprijinirea acestora, prin toate mijloacele legale in organizarea apararii in cursul altor 
proceduri legale indreptate impotriva lor, in limita disponibilitatilor financiare pe care le are 
sindicatul ; 
_________________ 
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v) participarea cu reprezentanti ai sindicatului la constituirea comisiilor paritare ; 
_________________ 
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x) participarea cu reprezentanti ai sindicatului in cadrul comisiilor de promovare si de 
examinare profesionala ; 
_________________ 
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y) obtinerea recunoasterii vechimii in domeniul juridic pentru membrii sindicatului 
absolventi de studii superioare juridice care isi desfasoara activitatea in acest domeniu;  
_________________ 
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z) colaborarea cu institutii publice si organizatii neguvernamentale in vederea demascarii 
si combaterii coruptiei, abuzurilor si incalcarii drepturilor omului. 
_________________ 
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II.3. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  poate, in conditiile 
prevazute de statut : 
a) sa sprijine material membrii sai in exercitarea profesiunii ; 
b) sa constituie case de ajutor propriu ; 
c) sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii, in vederea cresterii nivelului de 
cunoastere al membrilor sai si pentru apararea intereselor acestora ; 
d) sa constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor sai ; 
e) sa organizeze si sa sprijine material si financiar activitatea sportiva in asociatii si in 
cluburi sportive, precum si activitati cultural-artistice. 
 
II.4. Pentru realizarea scopului si a obiectivelor asumate, Sindicatul National al Politistilor 
si Vamesilor ,,PRO LEX’’  va negocia si milita prin mijloacele specifice sindicatelor libere, 
prevazute de legislatia in vigoare.  
Activitatea Sindicatului National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  va cuprinde 
urmatoarele actiuni: 



a) sprijinirea propunerilor unor proiecte de legi, acte normative si reglementari, referitoare 
la raporturile de serviciu, drepturile si indatoririle functionarilor publici din cadrul autoritatii 
publice  si a personalului auxiliar, ce sunt in concordanta cu reglementarile internationale  
b) interpelarea directa sau prin presa a conducerii autoritatii sau institutiei publice si a 
altor organe locale si centrale de stat, in cazul in care actiunile acestora contravin si 
afecteaza negativ interesele legale ale membrilor sai; 
_________________ 
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c) participa la tratative cu ministerul din subordinea caruia face parte autoritatea sau 
institutia publica, alte organe de stat si cu Guvernul, in cazul conflictelor de munca, pentru 
solutionarea acestora corespunzator cu drepturile legale si statutare ale membrilor sai; 
_________________ 
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d) folosirea negocierii, medierii, concilierii, protestului, petitiei, a mitingului, a 
demonstratiei si a grevei, dupa caz, ca actiuni de protest in lupta pentru apararea 
intereselor membrilor sai si pentru respectarea demnitatii si drepturilor fundamentale ale 
omului; 
_________________ 
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e) chemarea in fata instantelor judecatoresti a persoanelor fizice sau juridice care se fac 
vinovate de incalcarea legislatiei referitoare la dreptul muncii, dreptul sindical sau care 
incalca drepturile izvorate din raporturile de serviciu reglemetate de legea in vigoare sau 
contractul individual de munca; 
f) medierea conflictelor aparute intre membri, intre acestia si conducerea autoritatii sau 
institutiei publice sau alte organe ale puterii de stat si administrative, intre acestia si alte 
persoane nemembre ale Sindicatului National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  ; 
_________________ 
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g) adresarea de apeluri Organizatiei Internationale a Muncii si altor organizatii sindicale 
internationale, in cazuri de afectare grava a drepturilor membrilor sai, pentru sprijinirea 
actiunilor sale; 
h) efectuarea prin institutii nationale si internationale de specialitate a unor studii si 
analize privind evolutia conditiilor de munca. 
 
II.5. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  desfasoara activitati cu 
caracter sindical, profesional, social, cultural-educativ, comercial, de angajare civica. 
_________________ 
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II.6. Activitatea sindicatului se desfasoara pe baza prezentului statut, a programelor de 
actiune, a regulamentelor si instructiunilor adoptate de Adunarea Generala, Comitetul 
Director sau Biroul Executiv. 
 
II.7. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  poate sa sustina prin 
mijloace statutare revendicarile democratice ale altor organizatii sau persoane si sa ia 
atitudine impotriva actiunilor ce contravin intereselor nationale, drepturilor omului si 
normelor social politice democratice. 
 
III. STRUCTURA SI PRINCIPIILE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 



 
A – Membrii. 
III.1. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  este o organizatie 
sindicala constituita  prin asocierea liber consimtita a membrilor si nucleelor de initiativa 
sindicala din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice si se conduce dupa principiile 
democratiei, ale  moralei crestine si ale parteneriatului social. 
_________________ 
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III.2. Calitatea de membru al Sindicatului National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  
se hotaraste de catre fiecare persoana fizica sau juridica in parte si se face printr-o cerere 
de inscriere, conform careia recunoaste prezentul Statut pe care se angajeaza sa-l 
respecte. 
 
III.3. Pierderea calitatii de membru se face: 
a) la cerere; 
b) prin schimbarea locului de munca in afara autoritatilor sau institutiilor publice; 
c) printr-o decizie a Comitetului Director, care poate hotara prin vot deschis, cu majoritate 
simpla de voturi, excluderea din organizatie a unui membru, in cazul in care actiunile sale 
contravin articolelor prezentului statut sau incalca principiile eticii ; 
d) prin pensionarea, la cererea angajatului, pentru munca depusa si limita de varsta ori 
pentru invaliditate de gradul I sau II, daca acesta nu solicita, in scris, mentinerea calitatii 
de membru; 
e) in caz de neplata a cotizatiei lunare catre sindicat, mai mult de doua luni consecutiv. 
f) prin deces ; 
_________________ 
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III.4. Contestarea excluderii se poate face in termen de 5 zile de la primirea comunicarii 
scrise. 
 
III.5. Principiile fundamentale de organizare si functionare ale Sindicatului National al 
Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  fiind democratia, morala crestina, demnitatea si 
independenta membrilor sai, acesta asigura: 
a) drepturi egale pentru toti membrii; 
b) dreptul fiecarui membru sa hotarasca liber si oricand daca ramane sau se retrage  din 
componenta sindicatului ,,PRO LEX’’  . 
 
III.6. Activitatea sindicatului ,,PRO LEX’’ se bazeaza pe principiile autonomiei, 
democratiei si solidaritatii dintre membrii. 
 
III.7. Hotararile organelor de conducere ale sindicatului ,,PRO LEX’’ se adopta prin vot 
deschis, cu majoritate simpla, exceptand cazurile prevazute de statut. 
 
B – Drepturi si obligatii ale membrilor. 
III.8. Membrii sindicatului ,,PRO LEX’’au urmatoarele drepturi: 
a)  sa participe la activitatile sindicatului; 
b) sa utilizeze baza materiala a sindicatului in interesul acestuia; 
c) sa-si exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problema privitoare la sindicatul 
,,PRO LEX’’; 
d) sa se adreseze cu cereri, propuneri sau reclamatii la orice nivel al sindicatului si sa 
primeasca raspuns; 



e) sa fie informati si consultati asupra activitatii din sindicatul ,,PRO LEX’’; 
f) sa aiba acces la mijloacele de informare ale sindicatului (in conditiile stabilite prin 
normele ce guverneaza activitatea acestora); 
g) sa beneficieze de toate formele de aparare, sprijin si ajutorare ce stau la indemana 
sindicatului ,,PRO LEX’’; 
h) sa renunte la calitatea de membru al sindicatului ,,PRO LEX’’. 
 
III.9. Membrii sindicatului ,,PRO LEX’’ au urmatoarele obligatii: 
a) sa plateasca la datele stabilite, cotizatia de sindicat,  
b) sa respecte statutul sindicatului ,,PRO LEX’’ si hotararile adoptate de forurile de 
conducere; 
c) sa contribuie, dupa posibilitati, la indeplinirea scopurilor sindicatului; 
d) sa participe la intruniri ordinare si extraordinare in cadrul organizatoric propriu; 
e) sa aplice hotararile luate si sa se solidarizeze activ cu actiunile stabilite statutar in 
cadrul sindicatului ,,PRO LEX’’; 
f) sa nu angajeze sindicatul ,,PRO LEX’’  in nici o activitate fara a avea mandat statutar. 
 
III.10. Orice persoana care sprijina obiectivele sindicatului ,,PRO LEX’’ si care nu are sau 
nu poate avea calitatea de membru de drept, poate obtine calitatea de membru 
simpatizant.  
  Membrii simpatizanti nu au  drept de vot si nu pot detine functii in cadrul organizatiei 
sindicale.  
  Calitatea de membru simpatizant poate fi refuzata prin hotararea Comitetului Director. 
_________________ 
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III.11. In functie de specialitatea care necesita o calificare superioara pot fi angajati si 
salariati ai altor unitati, urmand ca acestia sa isi desfasoare activitatea in afara 
programului de munca, precum si pensionari. 
 
IV. STRUCTURA ORGANIZATORICA SI DE REPREZENTARE 
 
IV.1. Organele de conducere ale sindicatului ,,PRO LEX’’ sunt: 
- Adunarea Generala a sindicatului ,,PRO LEX’’  ; 
- Comitetul Director; 
- Biroul Executiv. 
 
IV.2. Organul superior de conducere al sindicatului ,,PRO LEX’’ este Adunarea Generala. 
 
IV.3. Adunarea generala este constituita din totalitatea membrilor de sindicat. Adunarea 
Generala a sindicatului ,,PRO LEX’’ se intruneste in baza hotararii Comitetului Director, 
sau la cererea a cel putin 1/2 din membrii de sindicat, certificata prin liste nominale cu 
semnaturi.  
  Adunarea Generala este statutar intrunita in prezenta a cel putin 2/3 din numarul total 
de membrii.  
  In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar la prima convocare, Adunarea 
Generala este statutara indiferent de numarul membrilor prezenti la a doua convocare. 

Membrii sindicatului din unitatile administrativ teritoriale pot fi reprezentati la 
Adunarea Generala prin liderii sai de la nivelul unitatilor din care fac parte  
_________________ 
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IV.4. Adunarea Generala are urmatoarele atributii: 
a) alege prin vot individual deschis Presedintele sindicatului ,,PRO LEX’’. Odata cu 
alegerea unui nou Presedinte se revoca mandatul vechiului Presedinte. 
b) analizeaza  activitatea sindicatului ,,PRO LEX’’ si a organelor de conducere 
c) se pronunta asupra activitatii Comitetului Director; 
d) dezbate si se pronunta asupra referatelor si informarilor prezentate de Comitetul 
Director si Comisia de Cenzori; 
e) inscrie pe ordinea de zi si rezolva proiectele de rezolutie si motiuni, intampinarile  si 
interpelarile prezentate de membrii sai. 
f) revoca Presedintele inainte de data expirarii mandatului, in situatia in care constata 
ineficienta acestuia sau neindeplinirea sarcinilor trasate prin statut. Cu ocazia revocarii 
Presedintelui inainte de data expirarii mandatului, se alege un nou Presedinte. 
_________________ 
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IV.5. Comitetul Director se compune din urmatorii membrii: presedinte, presedinte 
executiv pentru politie, presedinte executiv pentru vama, prim-vicepresedinte, doi 
vicepresedinti pentru probleme legislative, doi vicepresedinti pentru probleme socio-
profesionale si secretar general.  
  Comitetul Director se intruneste in sedinte de lucru ori de cate ori este nevoie si 
asigura desfasurarea activitatilor curente, raspunzand de activitatea sa in fata Adunarii 
Generale.  
  Comitetul Director este statutar intrunit si poate lua decizii in prezenta a 3/5 din 
numarul membrilor sai, prezenta Presedintelui fiind obligatorie.  
  Validarea hotararilor se face prin vot deschis, cu majoritatea simpla de voturi a celor 
prezenti la sedinta. 

Presedintele are drept de veto in cadrul sedintelor Comitetului Director. 
_________________ 
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IV.6. La sedintele Comitetului Director poate participa, cu rol consultativ, un delegat din 
partea conducerii autoritatii sau institutiei publice. Problemele discutate in sedintele de 
lucru ale Comitetului Director se consemneaza intr-un proces verbal semnat de toti 
membrii prezenti la sedinta.  
_________________ 
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IV.7. Comitetul Director are urmatoarele atributii : 
a) organizeaza activitatea pentru infaptuirea scopurilor si obiectivelor principale ale 
sindicatului ,,PRO LEX’’ si pentru desfasurarea practica a actiunilor prevazute in 
programul de activitate adoptat de Adunarea Generala ; 
b) la propunerea Presedintelui adopta hotarari si masuri pentru imbunatatirea activitatii 
sindicatului ,,PRO LEX’’, pentru reglementarea si rezolvarea unor probleme de interes 
general ; 
c) analizeaza rapoartele membrilor privind activitatea desfasurata si hotaraste asupra 
acestora ; 
d) executa bugetul de venituri si cheltuieli al sindicatului ,,PRO LEX’’ ; 
e) la propunerea Presedintelui, convoaca Biroul Executiv sau Adunarea Generala in 
sesiuni de lucru; 
f) stabileste si comunica locul, data organizarii si ordinea de zi a Adunarii Generale, cu  
cel putin 15 zile inainte ; 
g) la propunerea Presedintelui, desemneaza delegati in comisiile mixte ale ministerului 
din subordinea caruia se afla autoritatea sau institutia publica sau la Guvern, precum si la 



oricare alte foruri in care se dezbat probleme privind angajatii autoritatii sau institutiei 
publice; 
i) la propunerea Presedintelui, aproba acordarea unor indemnizatii speciale sau 
efectuarea de deplasari in strainatate in interesul sindicatului, a unor reprezentanti ai 
acestuia, cu decontarea cheltuielilor respective in limita bugetului aprobat. 
j) stabileste cuantumul si conditiile acordarii indemnizatiei membrilor Biroului Executiv, in 
conditiile legii. 
k) la propunerea Presedintelui, aproba schimbarea sediului ; 
l) analizeaza cazurile de prejudiciere a patrimoniului sindicatului si propune sau ia masuri 
corespunzatoare ; 
m)  decide ce membru al Comitetului Director preia atributiile presedintilor executivi, prim-
vicepresedintelui, vicepresedintelui cu probleme de legislatie, vicepresedintelui cu 
probleme socio-profesionale sau a secretarului general in absenta acestora ; 
n) hotaraste afilierea la o federatie/confederatie sindicala ; 
o) hotaraste retragerea de la o federatie/confederatie sindicala ; 
p) la propunerea Presedintelui, modifica statutul in functie de noile prevederi legislative si 
de interesele organizatiei sindicale. 
q) alege membrii Comisiei de Cenzori. 
r) analizeaza abaterile de la etica si de la prevederile statutare ale membrilor de sindicat 
(cu exceptia celor ce detin functii de conducere in cadrul organizatiei) si dispune 
excluderea acestora din sindicat, daca este cazul.  
_________________ 
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IV.8 Membrii Comitetului Director raspund in fata organului de conducere din care fac 
parte si a acelora care i-au ales, pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin. Acestia au 
urmatoarele atributii: 
 
a) Presedintele are urmatoarele atributii : 
- raspunde de activitatea Comitetului Director,  
- reprezinta Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  in fata instantelor 
judecatoresti si in relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice, inclusiv in fata societatilor 
bancare. 
- numeste membrii Comitetului Director si dispune inlocuirea acestora motivat in cazul in 
care acestia dau dovada de ineficienta in activitatea pe care o desfasoara in cadrul 
sindicatului sau au comis abateri de la prevederile statutare.  
- prin decizie, numeste sau inlocuieste, personal sau prin delegare de competenta, prin 
ceilalti membrii ai Comitetului Director, liderii de sindicat ai grupelor sindicale, dupa 
alegerea prealabila a acestora de catre membrii respectivelor grupe sindicale. 
- convoaca Comitetul Director ori de cate ori este nevoie, 
- raspunde de activitatea Comitetului Director in fata Adunarii Generale.  
- convoaca, in caz de forta majora, Biroul Executiv in sedinta de lucru la propunerea 
presedintelui executiv pentru politie, presedintelui executiv pentru vama, sau prim-
vicepresedintelui ;  
- administrează fondurile organizatiei sindicale, dupa consultarea Comitetului Director. 
- acorda diploma de Membru de Onoare al sindicatului ,,PRO LEX’’ 
- pentru perioada in care nu-si poate indeplini mandatul, Presedintele  desemneaza 
persoana care ii va prelua atributiile. 
- presedintele numeste consilierii sindicatului ,,PRO LEX’’   
- stabileste avocatii sau persoanele care sa reprezinte sindicatul in fata instantelor 
judecatoresti, in litigiile avand ca obiect respectarea drepturilor membrilor sai. Cu aceasta 
ocazie stabileste si onorariul avocatilor.  



 
b) Prim-vicepresedintele are urmatoarele atributii : 
- propune presedintelui sindicatului ,,PRO LEX’’ convocarea Biroului Executiv in cazul 
aparitiei unor disfunctionalitati in colaborarea cu liderii grupelor sindicale, propunand 
inlocuirea lor, daca  se dovedesc incalcari ale statutului de catre acestia. 
- efectueaza sondaje pentru identificarea problemelor cu care se confrunta membrii de 
sindicat, precum si pentru identificarea unor masurile eficiente de imbunatatire a 
conditiilor de munca si de viata a acestora; 
- monitorizeaza articolele aparute in mass-media referitoare la organizatie sau la membrii 
de sindicat, în vederea asigurarii unor informari corecte si obiective a cetatenilor, precum 
si formularea, daca este cazul, a dreptului la replica; 
- solutioneaza problemele profesionale sesizate de catre membrii de sindicat. 
 
c) Vicepresedintele pentru probleme de legislatie este responsabil cu probleme de 
legislatie si are urmatoarele atributii: 
 - comunica si sa consilieaza liderii grupelor sindicale cu privire la noile acte normative. 
- comunica permanent cu juristii autoritatii sau institutiei publice, in scopul aplicarii corecte 
si la timp a legilor in vigoare.  
- solicita puncte de vedere de la autoritati si institutii publice in vederea solutionarii 
problemelor sesizate; 
- solutioneaza problemele profesionale sesizate de catre membrii de sindicat. 
 
d) Vicepresedintele pentru probleme socio-profesionale raspunde in totalitate de 
aplicarea prevederilor statutului functionarilor publici si a statutului specific personalului 
unei autoritati sau institutii publice.  
  Acesta are urmatoarele atributii : 
- urmareste intocmirea contractelor individuale de munca sau a fiselor postului, dupa caz.  
- urmareste legalitatea si obiectivitatea modificarilor raporturilor de serviciu, avansarilor in 
gradele profesionale, ocuparea functiilor de conducere, precum si acordarea salariilor de 
merit,  a sporurilor si indemnizatiilor legale.  
- comunica permanent cu directiile de specialitate din cadrul autoritatii sau institutiei 
publice, in scopul aplicarii corecte si la timp a legilor in vigoare.  
- solicita puncte de vedere de la autoritati si institutii publice in vederea solutionarii 
problemelor sesizate; 
- solutioneaza problemele profesionale sesizate de catre membrii de sindicat. 
- solicita Comitetului Director al sindicatului ,,PRO LEX’’ convocarea comisiei paritare de 
solutionare a litigiilor si vine cu propuneri concrete de modificari la legislatia ce 
reglementaza raporturile de serviciu a functionarilor publici din cadrul autoritatii sau 
institutiei publice. 
 
e) Secretarul general are urmatoarele atributii : 
- intocmeste convocatoare de sedinta si procese verbale ale sedintelor Comitetului 
Director, Biroului Executiv si ale Adunarii Generale,  
- tine evidenta documentelor (registru de intrari-iesiri),  
- urmareste punerea in aplicare a hotararilor Adunarii Generale, ale Comitetului Director 
si ale Biroului Executiv,  
- raspunde de executarea drepturilor si obligatiilor prevazute in protocoalele si contractele 
incheiate cu partenerii sindicatului in domeniile : turism, asigurari, telefonie, etc. 
 
f) Presedintele executiv pentru politie are urmatoarele drepturi si atributii : 
- umareste aplicarea dispozitiilor prezentului statut si a hotararilor organelor de conducere 
ale sindicatului in cadrul grupelor sindicale din politie ; 



- raspunde de activitatea grupelor sindicale din politie; 
- are dreptul si obligatia de a informa Comitetul Director in legatura cu incalcarile 
drepturilor membrilor din grupele sindicale din politie, formuland propuneri de solutionare ; 
- propune programe de pregatire profesionala pentru membrii din politie ; 
- are dreptul de a asista personal sau prin imputernicire, membrii din politie in fata 
Comisiei de disciplina, serviciilor de verificari interne sau a persoanelor desemnate sa 
efectueze cercetarea prealabila ; 
- impreuna cu presedintii executivi ai grupelor sindicale din politie hotaraste modul de 
organizare a grupelor sindicale din cadrul acestor autoritati sau institutii publice, precum 
si modul de desfasurare a activitatii sindicale a acestor grupe sindicale, potrivit legii si 
prezentului statut; 
- comunica permanent cu directiile de specialitate din cadrul autoritatii sau institutiei 
publice, in scopul aplicarii corecte si la timp a legilor in vigoare.  
- solicita puncte de vedere de la autoritati si institutii publice in vederea solutionarii 
problemelor sesizate; 
- solutioneaza problemele profesionale sesizate de catre membrii de sindicat. 
- alte atributii stabilite de Presedinte sau Comitetul Director. 
 
g) Presedintele executiv pentru vama are urmatoarele drepturi si atributii : 
- urmareste aplicarea dispozitiilor prezentului statut si a hotararilor organelor de 
conducere ale sindicatului in cadrul grupelor sindicale din vama ; 
- raspunde de activitatea grupelor sindicale din vama; 
- are dreptul si obligatia de a informa Comitetul Director in legatura cu incalcarile 
drepturilor membrilor din grupele sindicale din vama, formuland propuneri de solutionare ; 
- propune programe de pregatire profesionala pentru membrii din vama ; 
- are dreptul de a asista personal sau prin imputernicire, membrii din vama in fata 
Comisiei de disciplina, serviciilor de verificari interne sau a persoanelor desemnate sa 
efectueze cercetarea prealabila ; 

- impreuna cu presedintii executivi ai grupelor sindicale din vama hotaraste modul 
de organizare a grupelor sindicale din cadrul acestor autoritati sau institutii publice, 
precum si modul de desfasurare a activitatii sindicale a acestor grupe sindicale, potrivit 
legii si prezentului statut; 

- comunica permanent cu directiile de specialitate din cadrul autoritatii sau 
institutiei publice, in scopul aplicarii corecte si la timp a legilor in vigoare.  
- solicita puncte de vedere de la autoritati si institutii publice in vederea solutionarii 
problemelor sesizate; 
- solutioneaza problemele profesionale sesizate de catre membrii de sindicat. 
- alte atributii stabilite de Presedinte sau Comitetul Director. 
_________________ 

Modificat prin HCD din 06.09.2007 validată prin Sentinţa civilă nr. 7161/26.09.2007 
 
IV.9.1. Biroul Executiv se compune din membrii Comitelui Director, presedintii executivi, 
vicepresedintii executivi si presedintele Comisiei de Cenzori.  
_________________ 

Modificat prin HCD din 06.09.2007 validată prin Sentinţa civilă nr. 7161/26.09.2007 
 
IV.9.2. Presedintii executivi au urmatoarele drepturi si atributii: 
- urmaresc aplicarea dispozitiilor prezentului statut si a hotararilor organelor de 
conducere ale sindicatului in cadrul grupei sindicale ale caror lideri sunt; 
- reprezinta organizatia de sindicat, in fata instantelor judecatoresti si in relatiile cu tertii, 
persoane fizice sau juridice, in limita mandatului acordat de catre Presedintele sindicatului 
- raspund de activitatea grupelor sindicale ai caror lideri sunt; 



- sesizeaza membrii Comitetului Director, dupa caz, potrivit atributiilor acestora, despre 
problemele si incalcarile drepturilor membrilor sai, facand si propuneri de solutionare ; 
- dreptul de a reprezenta membrii grupelor sindicale ale caror lideri sunt, in cadrul 
Adunarii Generale ;  
- dreptul de a primi adeziunile de inscriere in sindicat a unor noi membrii, in conditiile 
prezentului statut;  
- obligatia de a comunica Comitetului Director evidenta membrilor sindicatului cu toate 
modificarile; 
- obligatia de a comunica Comitetului Director abaterile disciplinare si incalcarile 
prevederilor statutare a membrilor sai ; 
- dreptul si obligatia de a transmite Comitetului Director propunerile de imbunatatire a 
mediului de lucru si legislatiei sub incidenta careia se desfasoara activitatea ;  
- dreptul de a asista personal sau prin imputernicire, membrii organizatiilor pe care le 
conduc in fata Comisiilor de disciplina (consiliilor de disciplina), serviciilor verificari 
interne sau a persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea prealabila; 
- dreptul de a gestiona fondurile alocate pentru diferite actiuni ale grupelor sindicale pe 
care le conduc, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut si hotararile Comitetului 
Director; 

- organizeaza concursuri cultural-sportive la nivel regional; 
- culeg si comunica Comitetului Director precedente judecatoresti ce au avut ca obiect 
drepturile profesionale ; 
- creaza si dezvolta portofoliu de parteneri ai sindicatului. 

- au obligaţia ca pana in data de 10 ale fiecarei luni calendaristice sa prezinte Comitetului 
Director o informare privind activitatea sindicala pe luna precedenta.  
  Informarea trebuie sa cuprinda:  

 problemele sesizate,  

 problemele soluţionate si modul de solutionare,  

 activitatea sindicala desfasurata,  

 modul de colaborare cu institutia sau autoritatea publica,  

 situatia dosarelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti, avand ca obiect drepturile 
profesionale ale membrilor de sindicat si in care sindicatul este parte procesuala.  
  Informarea privind activitatea sindicala este criteriul de stabilire a eficientei activitatii 
sindicale. 
_________________ 

Modificat prin HCD din 06.09.2007 validată prin Sentinţa civilă nr. 7161/26.09.2007 
 
IV.9.3. Vicepresedintii executivi au urmatoarele drepturi si atributii:  
- urmaresc aplicarea dispozitiilor prezentului statut si a hotararilor Comitetului Director, in 
cadrul grupei sindicale ale caror lideri sunt; 
- reprezinta organizatia de sindicat, in fata instantelor judecatoresti si in relatiile cu tertii, 
persoane fizice sau juridice, in limita mandatului acordat de catre Presedintele sindicatului 
- raspund de activitatea grupelor sindicale ale caror lideri sunt; 
- ajuta presedintii executivi in realizarea obiectivelor sindicatului; 
_________________ 

Modificat prin HCD din 06.09.2007 validată prin Sentinţa civilă nr. 7161/26.09.2007 
 
IV.9.4 Membrii Biroului Executiv au dreptul la indemnizatie in conditiile si limitele stabilite 
de Comitetul Director. Indemnizatia se acorda in cazul in care liderul de sindicat opteaza 
pentru incheierea unui contract individual de munca cu organizatia de sindicat. 
_________________ 

Modificat prin HCD din 06.09.2007 validată prin Sentinţa civilă nr. 7161/26.09.2007 
 



IV.10. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’ este constituit din grupe 
sindicale la nivelul autoritatilor sau institutiilor publice si ai unitatilor administrativ teritoriale 
ale acestora. 
  Liderii grupelor sindicale la nivelul unitatilor administrativ teritoriale sunt: presedintii 
executivi si vicepresedintii executivi  
  Grupele sindicale la nivelul autoritatilor sau institutiilor publice isi desfasoara 
activitatea pe principiul autonomiei, dupa consultarea membrilor Comitetului Director. 
  Autonomia grupelor sindicale la nivelul autoritatilor sau institutiilor publice  consta in : 
- dreptul de a reprezenta Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’ in 
raporturile cu conducerea autoritatii sau institutiei publice, precum si in raporturile cu tertii, 
pentru apararea drepturilor si solutionarea problemelor membrilor sai 
- dreptul de a avea si utiliza stampila. Modelul de stampila este cel aprobat de catre 
Comitetul Director.  

In exercitarea atribuţiilor, liderii grupelor sindicale la nivelul unitatilor administrativ 
teritoriale pot fi ajutati de catre consilieri desemnati de catre Presedintele sindicatului. 
_________________ 

Modificat prin HCD din 06.09.2007 validată prin Sentinţa civilă nr. 7161/26.09.2007 
 
IV.11. Organul de control al sindicatului ,,PRO LEX’’ este Comisia de Cenzori. Ea este 
formata dintr-un presedinte si doi membrii. Atributiile Comisiei de Cenzori sunt 
urmatoarele: 
- controlul activitatii financiar – contabile, executiei bugetare si modului in care sunt 
gestionate bunurile materiale ale sindicatului ,,PRO LEX’’; 
- modul in care sunt rezolvate reclamatiile, cererile si propunerile adresate Comitetului 
Director; 
- prezinta Adunarii Generale raportul anual de activitate. 
_________________ 

Modificat prin HCD din 06.09.2007 validată prin Sentinţa civilă nr. 7161/26.09.2007 
 
IV.12. Membrii alesi in organele de conducere, personalul de specialitate si administrativ 
pot fi salarizati din fondurile organizatiei sindicale. 
 
IV.13. Membrii alesi in organele de conducere ale sindicatului ,,PRO LEX’’, care lucreaza 
nemijlocit in cadrul autoritatii sau institutiei publice in calitate de salariati, au dreptul 
potrivit Legii nr. 54/2003 la reducerea programului lunar cu 5 zile pentru activitati 
sindicale, fara afectarea drepturilor salariale. 
_________________ 

Modificat prin HAG din 29.06.2005 validată prin Sentinţa civilă nr. 19/06.07.2005 
 
V. ORGANIZAREA ALEGERILOR  
 
V.1. Alegerile se organizeaza in situatia in care functia devine vacanta si se desfasoara 
prin vot deschis.  
Votul liderilor organizatiilor de sindicat constituite la nivelul unitatilor administrativ 
teritoriale, in cadrul Adunarii Generale, este egal cu numarul membrilor pe care ii 
reprezinta. 
_________________ 

Modificat prin HCD din 12.03.2006 validată prin Sentinţa civilă nr. 3438/19.04.2006 
 
V.2. Adunarea Generala alege prin vot individual deschis cu majoritate simpla 
presedintele. 
_________________ 

Modificat prin HAG din 29.06.2005 validată prin Sentinţa civilă nr. 19/06.07.2005 



 
V.3. Adunarea Generala alege prin vot deschis cu majoritate simpla Comisia de Cenzori  
in urmatoarea ordine: presedintele, membrii. 
 
V.4. Supravegherea votarii si numararea voturilor se face de o comisie formala din 3-5 
membri alesi prin vot deschis. 
 
V.5. Pot fi alesi in organele de conducere membri ai organizatiei sindicale care au 
capacitate de exercitiu deplina si nu executa pedeapsa complementara a interzicerii 
dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-
a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii. 
 
V.6. Nu pot fi alese in organele de conducere ale sindicatului ,,PRO LEX’’ persoane care 
detin functii de conducere, la nivel central, in partidele sau organizatiile politice,  in 
organele de stat sau administrative-teritoriale, precum si in structurile ministerului din 
subordinea caruia face parte autoritatea sau institutia publica. 
_________________ 

Modificat prin HAG din 29.06.2005 validată prin Sentinţa civilă nr. 19/06.07.2005 
 
VI. MIJLOACE DE PROTEST  
 
VI.1. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’ , in vederea realizarii 
scopului pentru care a fost constituit are dreptul sa foloseasca mijloace de protest 
specifice, cum ar fi : negocierile, procedurile de solutionare a litigiilor prin mediere, arbitraj 
sau conciliere, petitia, protestul, mitingul, demonstratia si greva, in conditiile prevazute de 
lege. 
 
VI.2. Greva japoneza (de avertizare) este hotarata de Biroul Executiv, cu majoritate 
simpla de voturi.  

De asemenea, Biroul Executiv hotaraste asupra datei declansarii avertismentului 
de greva. 
 
VI.3. Greva generala este hotarata de Biroul Executiv al sindicatului ,,PRO LEX’’ in 
sesiune extraordinara, prin vot deschis, cu majoritate de 2/3 din numarul membrilor 
prezenti. 
 
VI.4. Negocierile asupra revendicarilor sunt de competenta Biroului Executiv, care  isi va 
desemna reprezentantii in acest sens. 
 
VI.5. Recurgerea la intimidari, amenintari sau represalii impotriva membrilor de sindicat 
din cadrul sindicatului ,,PRO LEX’’, precum si impiedicarea organelor de conducere ale 
acesteia de a lua decizii adecvate, indreptateste sindicatul sa declare GREVA, sau sa 
actioneze in justitie, conform legislatiei in vigoare, persoanele ce se fac vinovate de astfel 
de manifestari. 
 
VI.6. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  poate solicita 
organizatiilor sindicale internationale sprijinul si solidarizarea cu actiunile sale 
revendicative. 
 
VI.7. Biroul Executiv hotaraste declararea grevei de solidaritate cu alte organizatii 
sindicale nationale sau internationale aflate in greva, sau alte forme de protest specifice 
miscarii sindicale. 



 
VI.8. In timpul actiunilor greviste, membrii de sindicat aflati in greva pot primi ajutor de 
greva din partea sindicatului din care fac parte, conform propriului statut. Comitetul 
Director poate hotara, in limita fondurilor disponibile, acordarea unor ajutoare financiare 
membrilor aflati in greva. 
 
VI.9. In ceea ce priveste, mijloacele de protest, votul liderilor organizatiilor de sindicat 
constituite la nivelul unitatilor administrativ teritoriale, in cadrul Biroului Executiv, este egal 
cu numarul membrilor, in procent de 1 la 10 membrii. (ex: pentru 50 membrii = 5 voturi, 
pentru un numar intre 51-59 membrii = 6 voturi) 
 
VI.10 Mijloacele de protest al angajatilor cu statut special sunt cele prevazute de lege. 
 
V.I.1  PROTECTIA MEMBRILOR SINDICATULUI ,,PRO LEX’’ 
 
V.I.1 1. Membrii de sindicat au dreptul de a fi asistati in fata comisiilor de disciplina si in 
fata reprezentantilor Curtii de Conturi sau serviciilor verificari interne, inclusiv a 
personalului desemnat sa efectueze cercetarea prealabila. 
_________________ 

Modificat prin HAG din 29.06.2005 validată prin Sentinţa civilă nr. 19/06.07.2005 
 
V.I.1 2. Membrii de sindicat pot fi reprezentati in instanta de catre organizatia sindicala 
prin imputerniciti ai acesteia, inclusiv prin avocat angajat si platit de aceasta, in cauze 
avand ca obiect litigii generate de incalcarea drepturilor prevazute in codul muncii sau in 
legi speciale ce reglementeaza drepturile de munca.  
 Asistenta juridica se va acorda prin decizia motivata a Presedintelui, in functie de 
disponibilitatile financiare ale sindicatului. 
_________________ 

Modificat prin HAG din 29.06.2005 validată prin Sentinţa civilă nr. 19/06.07.2005 
 
V.I.1 3.  Raporturile de serviciu ale membrilor de sindicat nu pot fi modificate unilateral de 
catre autoritatea sau institutia publica fara acordul functionarului public sau al organizatiei 
de sindicat. 
_________________ 

Modificat prin HAG din 29.06.2005 validată prin Sentinţa civilă nr. 19/06.07.2005 
 
V.I.1  4. In cazul cercetarii penale a membrilor de sindicat, acestia pot beneficia de 
asistenta asigurata de catre organizatia sindicala. In aceasta situatie, raporturile de 
serviciu ale membrilor de sindicat ce au calitatea de functionari publici se suspenda  de 
drept numai in momentul punerii in miscare a actiunii penale. 
_________________ 

Modificat prin HAG din 29.06.2005 validată prin Sentinţa civilă nr. 19/06.07.2005 
 
VII. PATRIMONIUL SINDICATULUI ,,PRO LEX’’ 
 
VII.1. Patrimoniul sindicatului ,,PRO LEX’’ se constituie din bunuri materiale, disponibilitati 
banesti, drepturi de creanta si obligatii. 
 
VII.2. Bunurile materiale cuprind bunuri imobile si mobile, care pot proveni din: 
- achizitii proprii, inregistrate si justificate conform legii; 
- donatii din tara si strainatate; 
- alte surse legale. 
 



VII.3. Disponibilitatile banesti pot proveni din: 
- cotizatia care se retine pe statul de plata si este în suma de 12 lei (RON).  
  Cotizatia platita de membrii organizatei sindicale este deductibila din baza de calcul a 
impozitului pe venit, potrivit art. 24 din Legea nr. 54/24.01.2003. 
- donatii din tara si strainatate; 
- sume de bani provenite din activitati stiintifice, culturale, economice, comerciale etc. ; 
- sponsorizari, mecenat, dobânzi. 
- dividente 
- credite 
_________________ 

Modificat prin HCD din 06.09.2007 validată prin Sentinţa civilă nr. 7161/26.09.2007 
 
VII.4. Drepturile de creanta sunt constituite din: 
- imprumuturi acordate altor organisme din fondurile apartinand sindicatului; 
- titluri de valoare (actiuni, obligatiuni, etc.); 
- drepturi banesti izvorate din lege, raporturi juridice si fapte juridice. 
 
VII.5. Obligatiile financiare cuprind totalitatea datoriilor pe care sindicatul le are fata de 
creditori, conform legii. 
 
VII.6. Fondurile sindicatului ,,PRO LEX’’ se folosesc pentru dezvoltarea patrimoniului 
propriu, finantarea activitatilor organizatorico-administrative, ajutor pentru actiuni de 
protest, studii si cercetari socio-profesionale, seminarii, simpozioane, colocvii de 
parteneriat social, plati catre federatii la care s-a afiliat. 
_________________ 

Modificat prin HCD din 06.09.2007 validată prin Sentinţa civilă nr. 7161/26.09.2007 
 
VII.7. Membrii care sunt exclusi sau se retrag din Sindicatul National al Politistilor si 
Vamesilor ,,PRO LEX’’, nu au nici un drept asupra patrimoniului acestuia. 
 
VIII DIVIZAREA, COMASAREA SAU DIZOLVAREA 
 
  Divizarea, comasarea sau dizolvarea organizatiei sindicale, transmiterea ori, dupa 
caz, lichidarea patrimoniului se face prin decizie a adunarii de dizolvare, potrivit 
reglementarilor legale in vigoare.  
  Bunurile date in folosinta de catre stat vor fi restituite acestuia. 
  In termen de 5 zile de la dizolvare, presedintele sindicatului va cere instantei 
judecatoresti competente, care a operat inscrierea ei in registrul special ca persoana 
juridica, sa faca mentiunea dizolvarii organizatiei sindicale. 

In cazul reorganizarii sindicatului, hotararile asupra patrimoniului se iau de catre 
Comitetul Director. 
_________________ 

Modificat prin HCD din 06.09.2007 validată prin Sentinţa civilă nr. 7161/26.09.2007 
 
IX. DISPOZITII FINALE 
 
IX.1. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  este persoana juridica, 
constituita la nivelul autoritatii sau institutiei publice, are sigiliu, stampila si alte insemne 
proprii aprobate de Comitetul Director. 
_________________ 

Modificat prin HAG din 29.06.2005 validată prin Sentinţa civilă nr. 19/06.07.2005 
 



IX. 2. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  se va desfiinta atunci 
cand numarul membrilor va scadea sub 15. 
 
IX. 3. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX’’  nu poate fi dizolvat si 
activitatea sa nu poate fi suspendata pe cale administrativa. 
 
IX.4. Orice modificare sau completare la prezentul statut, dupa aprobarea acestuia, se  
face numai de catre Comitetul Director. 
_________________ 

Modificat prin HAG din 29.06.2005 validată prin Sentinţa civilă nr. 19/06.07.2005 
 
IX.5. Prezentul statut va fi revizuit si adaptat in conformitate cu legile Romaniei, pe 
masura adoptarii acestora. 
 
IX. 6. Sediul sindicatului este în Bucureşti, str. Crivăţului nr. 3, bl. 44B, sc. 1, et. 3, ap. 16, 
dormitor 2, sector 3. 
_________________ 

Modificat prin HCD nr. 76544/28.01.2014 


