ACT CONSTITUTIV
AL
ASOCIAŢIEI AUDITORILOR INTERNI DIN ROMÂNIA

Art. 1. Se înfiinţează „Asociaţia Auditorilor Interni din România – AAIR”, în baza
prezentului „Act Constitutiv”, conform voinţei exprese a membrilor fondatori
exprimată în conţinutul art. 2 al acestui act.

Art. 2. Noi,
1. Ionel Albu;
2. Andreea Elena Andrei;
3. Ruxandra Iuliana Bilius;

4. Georgeta Bocan;
5. Camil George Bojin;
6. Vasile Valer Căbulea;
7. Adrian Florin Covăcescu;
8. Daniela Dănescu;
9. Romulus Duică;
10. Ilie Dumitru;
11. Marcel Ghiţă;
12. George Mareş;
13. Radu Melica;
14. Paul Andre Michaud;
15. Ion Păduraru;
16. Mircea Poenaru;
17. Mihai Prisăcariu;
18. Mihail Spranceană,
în calitate de membri-fondatori, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 26/2000, cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare
si cu Decretul nr. 31/1954, privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, am
hotărât constituirea unei asociaţii astfel: asociaţia va fi denumită “Asociaţia
Auditorilor Interni din România” are sigla „AAIR” şi este o organizaţie civilă,
profesională şi funcţionează ca persoană juridică română de drept privat, cu caracter
nepatrimonial (nonprofit), neguvernamentală, fără caracter politic şi fără scopuri
religioase, fiind supusă legislaţiei din România.
Art. 3 “Asociaţia Auditorilor Interni din România” are sediul în Bucureşti, str.
Ştefan Iulian, nr. 38, parter, sector 1.
Art. 4. Scopul Asociaţiei este:
a) să stabilească si să reprezinte un forum deschis în vederea promovarii si
dezvoltarii practicii de audit intern;

b) sa reprezinte un cadru unde sunt promovate Standardele Internationale de Audit
Intern si unde auditorii interni şi persoanele interesate de activitatea specifică de
audit intern, să-şi poată îmbunătăţi mijloacele şi metodele de exprimare
profesională si sa primeasca sprijin profesional de specialitate;
c) de a actiona pentru creşterea prestigiului profesiei de audit intern;
d) să reprezinte poziţia comună a membrilor săi în faţa instituţiilor publice din
România şi din străinătate;
e) să apere şi să reprezinte, ori de câte ori este nevoie, interesele membrilor săi
legate de activitatea specifică desfăşurată, faţă de terţi; in relaţiile dintre aceştia
precum şi a acestora cu societatea
Obiectivele pe care şi le propune în vederea realizării scopurilor propuse precum şi
metodele de acţiune pentru realizarea acestora, sunt prevăzute în statutul Asociaţiei.
Art. 5. Asociaţia se constituie pe durată nedeterminată.
Art. 6. Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei este format dintr-un activ patrimonial în
valoare de 18.000.000 lei şi este alcătuit din contribuţiile în cote egale în numerar ale
membrilor fondatori enumeraţi la art. 2 al prezentului act, urmând ca acest patrimoniu
să se completeze, în condiţiile stipulate de art. 12, art. 13 şi art. 17 din Statutul
Asociaţiei.
Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia româna în
materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit, exclusiv, pentru realizarea obiectivelor ei.
Art. 7. Organul de conducere şi administrare al Asociaţiei este Conferinţa Naţională
formată, la înfiinţare, din membri fondatori.
Asociaţia are un Consiliu Director format din (11) membri, şi anume:
1. Covăcescu Adrian Florin, preşedinte
2. Mihail Spranceană, vicepreşedinte
3. Ion Păduraru, vicepreşedinte
4. Ruxandra Iuliana Bilius, secretar general
5. Mircea Poenaru, membru
6. Vasile Valer Căbulea, membru
7. Ionel Albu, membru
8. George Mareş, membru
9. Marcel Ghiţă, membru
10. Andreea Elena Andrei, membru
11. Ilie Dumitru, membru
Cele 11 (unsprezece) persoane din componenţa Consiliului Director sunt alese de
membrii fondatori la momentul constituirii Asociaţiei, şi ulterior, prin vot nominal
deschis, pentru o perioadă de 3 ani.
Art. 8. Organul de control al activităţii economico-financiare a Asociaţiei este
Comisia de cenzori, formată din trei membri, dintre care obligatoriu un membru este
expert contabil autorizat.
1. Georgeta Bocan, preşedinte ;
2. Camil Bojin, membru ;
3. Daniela Dănescu, membru.
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Art. 9. Noi, membrii fondatori ai Asociaţiei Auditorilor Interni din România,
împuternicim pe dl. Adrian Florin COVĂCESCU (…) si pe domnul Bogdan Iuliu
MIHALCEA (…) să acţioneze în numele nostru şi pentru noi, să desfăşoare
procedura de dobândire a personalităţii juridice, înscrierea asociaţiei în Registrul
asociaţiilor si fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare precum şi să semneze orice acte
modificatoare ale actului constitutiv şi statutului asociaţiei, modificări impuse de
instanţa judecătorească competentă, semnăturile acestora fiindu-ne pe deplin
opozabile.
Redactat astăzi 29 IUNIE 2004, în 23 exemplare, din care câte un exemplar
pentru fiecare membru fondator, 4 exemplare autentificate pentru Asociaţie si unu
exemplar pentru arhiva Biroului Notarial.
Semnăturile membrilor fondatori:
1.

Ionel Albu

10. Camil George Bojin

2.

Andreea Elena Andrei

11. Marcel Ghiţă

3.

Ruxandra Iuliana Bilius

12. George Mareş

4.

Georgeta Bocan

13. Radu Melica

5.

Vasile Valer Căbulea

14. Paul Andre Michaud

6.

Adrian Florin Covăcescu

15. Ion Păduraru

7.

Daniela Dănescu

16. Mircea Poenaru

8.

Romulus Duică

17. Mihai Prisăcariu

9.

Ilie Dumitru

18. Mihail Sprânceană
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