
  Pagina 1 din 28 

 
 

FORMA STANDARD 
2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIONS CLUB 
 
 

CONSTITUTIA  
SI REGULAMENTE  

IN VIGOARE 
 

 
 

Clubul  Lions 
 

________________________ 
 

Autorizat de catre si aflat sub jurisdictia 
 

ASOCIATIEI  INTERNATIONALE 
A  CLUBURILOR  LIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Pagina 2 din 28 

 

Constitutia si Regulamente in vigoare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clubul Lions 
 
 
 
 
Autorizat si aflat sub jurisdictia  
 
ASOCIATIEI  INTERNATIONALE  A CLUBURILOR LIONS 
 
Aceasta forma standard se recomanda a fi adoptata de catre clubul 
Lions drept Constitutia si Regulamente oficiale ale clubului local. 
 
Imediat dupa adoptare de catre club, o copie o acestei Constituii si a 
Regulamentelor este indosariata de catre secretar in dosarul sau de 
procese verbale. 
 
Aceasta forma standard a Constitutiei Clubului si a Regulamentelor, 
si toate amendamentele, vor avea putere deplina si efect si vor 
guverna activitatea oricarui club Lions care nu a adoptat propria sa 
Constitutie si Regulamente proprii. 
 
Consiliul de Administratie International va declara si prin prezenta  
declara ca politica faptul ca: orice problema legata de  operatiunile  
clubului care este conforma  cu Constitutia si Regulamentele 
Internationale si care nu se regaseste in constitutitia si 
regulamentele adoptate de clubul respectiv insa este reglementata  
de catre Forma Standard a Constitutiei si de  Regulamentele in 
vigoare ale  Clubului Lions, prevederile acestera din urma vor fi 
considerate in vigoare si aplicate ca atare.    
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PLANUL STANDARD AL ORGANIZARII CLUBULUI 
 
OFICIALI SI DIRECTORI (Consiliul de Administratie) 
 
Presedinte 
Secretar  
Trezorier 
 
Primul Vicepresedinte 
Al doilea Vicepresedinte 
Al treilea Vicepresedinte 
Imblinzitorul de lei 
 
Cel ce da din coada (optional) 
Imediat fostul Presedinte 
2 Directori (Primul An) 
2 Directori (Al Doilea An) 
Directorul membrilor (efectivelor) 
 
COMITETE ADMINISTRATIVE   
 
Prezenta 
Constitutie si Regulamente 
Conventie 
Finante 
Tehnologia Informatiei 
Informarea Lions 
Membrii (Efectiv) 
Program 
Relatii Publice 
Editor Buletin 
Intampinare 
Formarea Liderilor 
 
COMITETELE ACTIVITATILOR 
 
Antrenarea Tinerilor 
Constientizarea diabetului 
Conservarea Vederii si Munca cu Orbii 
Activitatea pentru Auz si Vorbire si Munca cu Surzii 
Ocrotirea Mediului 
Programul Leo Club 
Programul Schimb deTineri 
Programul Clubului Lioness 
Programul Relatii Internationale 
 
Alte activitati ale Lionismului pentru care pot fi infiintate comitete sint: 
Servicii Cetatenesti, Servicii Educationale, Servicii pentru Sanatate, Servicii 
Sociale, Servicii Recreationale, Servicii Publice si Tabere Internationale 
pentru Tineri. 
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CONSTITUTIA CLUBULUI - FORMA STANDARD 
 

ARTICOLUL  I 
Nume, Slogan si Motto 

 
Sectiunea 1. Nume. Numele acestei organizatii va fi Clubul 

Lions …………………………………autorizat de si sub jurisdictia 
Asociatiei Internationale a Cluburilor Lions. 
 

Sectiunea 2. Slogan. Sloganul sau va fi: Libertate, Inteligenta, 
Siguranta Natiunii Noastre. 
  

Sectiunea 3. Motto. Motto-ul sau va fi: Noi sevim. 
 

ARTICOLUL  II 
Scopuri 

 
Scopurile acestui club vor fi: 
  

a) Sa creeze si sa dezvolte spiritul de intelegere intre 
popoarele lumii. 

b) Sa promoveze principiile bunei guvernari si ale bunului 
comportament civic. 

c) Sa manifeste un interes activ pentru bunastarea civica, 
culturala, sociala si morala a comunitatii. 

d) Sa uneasca membrii clubului prin legaturi de prietenie, 
buna tovarasie si intelegere reciproca. 

e) Sa creeze un forum pentru discutii libere asupra tuturor 
problemelor de interes public; membrii clubului excluzind 
dezbaterea celor legate de partizanatele politice sau de 
sectele religioase. 

f) Sa incurajeze pe cei ce doresc sa activeze in interesul 
comunitatii, sa o faca fara vreun interes financiar personal, 
sa incurajeze eficienta si sa promoveze standarde etice 
inalte in comert, industrie, profesie, administratie publica si 
initiative private. 

 
ARTICOLUL  III 

Calitatea de membru 
 

Sectiunea 1.Conditii pentru a deveni membru al clubului 
Conform prevederilor Articolului I din Regulamentule de aflate in 
vigoare , oricarei persoane majore,cu un bun caracter moral si o 
buna reputatie in comunitate i se poate acorda calitatea de membru 
in acest club Lions .Ori de cite ori genul si/sau pronumele de genul 
masculin sint prezente in aceasta constitutie si in regulamentele 
aflate in vigoare, acestea vor fi interpretate ca denumind ambele 
sexe:masculin si feminin. 
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 Sectiunea 2.Membru prin invitatie.Calitatea de membru al 
acestui club Lions va fi obtinuta doar prin invitatie.Propunerile vor fi 
facute prin formulare emise de catre Biroul international,care vor fi 
semnate de catre un membru activ in buna regula (cu o buna 
prestatie), care va avea rol de sponsor si va fi propusa presedintelui 
comisiei de efective a clubului sau secretarului clubului.Dupa 
investigatiile comisiei pentru efective ,propunerile vor fi prezentate 
consiliului de administratie.Daca sint aprobate de majoritatea 
consiliului ,cei propusi vor fi invitati sa devina membri ai clubului.Un 
formular de invitatie corect completat si semnat,precum si taxa de 
intrare si cotizatia trebuie sa fie inminate secretarului clubului,inainte 
ca persoana propusa sa fie raportata si oficial recunoscuta de catre 
asociatie ca membru Lion.     
 

ARTICOLUL  IV 
Pierderea statutului de membru 

 
Orice membru poate fi exclus –dintr-o anumita cauza –din acest 
club, prin votul a doua treimi dintre membrii Consiliului de 
administratie. 
 

ARTICOLUL  V 
Marimea clubului 

 
Un club Lions trebuie sa aiba cel putin 10 membri in buna ordine (cu 
o buna prestatie). 
 

ARTICOLUL  VI 
Programul filialele clubului 

 
Sectiunea 1.Formarea filialei. Cluburile pot infiinta filiale 

pentru a permite expansiunea Lionismului in locatii unde si cind 
circumstantele nu permit formarea unui club autorizat. Filiala clubului 
va functiona ca un comitet (comisie) a clubului parinte si va 
desfasura activitati service in comunitatea sa. 

 
Sectiunea 2. Calitatea de membru in clubul parinte 

Membrii filialelor obtin calitatea de membru in clubul parinte si in 
filiala prin invitatie emisa de consiliul de administratie al clubului 
parinte.Membrii vor fi incadrati in una din categoriile enumerate in 
Articolul I al  regulamentelor aflate in vigoare. 
 

Sectiunea 3.Stringerea de fonduri.Banii strinsi de catre filiala 
din activitati sau contributii obtinute ca suport public, vor fi tinuti in 
conturi infiintate in acest scop.Ei vor fi distribuiti in comunitatea 
filialei,daca nu este specificat altfel.Consiliul de administratie al 
clubului parinte poate autoriza coordonatorul filialei sa 
contrasemneze cecuri si chitante (ordine de plata) pentru plati 
autorizate de consiliul de administratie al clubului parinte. 
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Sectiunea 4. Dizolvare. O filiala poate fi dizolvata prin votul a 
doua treimi din membrii consiliului de administratie al clubului 
parinte. 
 

ARTICOLUL  VII 
Oficialitati 

 
 Sectiunea 1. Oficialii. Oficialii acestui club vor fi: presedintele, 
imediat fost presedintele,vice-presedintele(tii), secretarul, trezorierul, 
imblinzitorul de lei (optional), cel ce da din coada (optional), 
directorul comisiei de efective precum si ceilalti directori alesi. 
 
 Sectiunea 2. Excluderea. Oricare oficial al acestui club poate 
fi schimbat din functie dintr-un motiv bine intemeiat prin votul a doua 
treime (2/3) din membrii intregului club. 
 
 

ARTICOLUL  VIII 
Consiliul de administratie 

  
             Sectiunea 1. Membrii. Membrii consiliului de administratie 
vor fi: presedintele, imediat fostul presedinte, vice-presedintele(tii), 
secretarul, trezorierul imblinzitorul de lei (optional), cel ce da din 
coada (optional), directorul comisiei de efectiv, coordonatorul filialei, 
daca a fost desemnat, si toti ceilalti directori alesi. 
 
 Sectiunea 2. Cvorum. Prezenta in persoana a majoritatii 
directorilor va constitui cvorumul la orice intrunire a consiliului de 
administratie. O decizie luata de majoritatea directorilor prezenti la o 
sedinta a consiliului, constituie decizia intregului consiliu, exceptind 
cazul in care se specifica expres altfel. 
 
 Sectiunea 3. Indatoriri si puteri. Pe linga acele indatoriri si 
puteri, explicit sau implicit stabilite in alte sectiuni ale acestei 
constitutii sau in regulamentele aflate in vigoare,indatoririle si puterile 
pe care consiliul de administratie le are sunt : 
 

a) De a constitui consiliul executiv al acestui club si de a fi 
responsabil pentru executarea prin intermediul oficialilor 
clubului,a politicilor aprobate de club.Orice indatorire sau 
politica noua a acestui club va fi cintarita si moderata mai 
intii de catre consiliul de administratie si apoi prezentata si 
spre aprobare membrilor clubului intr-o sedinta obisnuita 
sau speciala. 

b) De a autoriza toate cheltuielile si de a evita cheltuieli care 
depasesc venitul curent al clubului,sau aprobarea folosirii 
fondurilor clubului in scopuri contradictorii cu indatoririle si 
politica autorizata a clubului. 

c) Are puterea de a modifica,nesocoti sau anula actiunile 
oricarui oficial al acestui club. 
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d) De a supune auditarii,anual,sau ori de cite ori considera, 
actele, registrele,conturile si operatiunile acestui club, sau 
de a audita utilizarea oricarori fonduri de catre orice 
membru, oficial sau comitet al acestui club. Oricare 
membru in buna ordine, va putea examina la cerere, intr-
un loc si la o data rezonabile, aceste audituri. 

e) De a numi, pe baza unei recomandari a comitetului de 
finante, o banca sau mai multe banci pentru depozitarea 
fondurilor acestui club. 

f) De a desemna garantia oricarui oficial al acestui club. 
g) Nu va autoriza, nu va permite, cheltuiala, pentru orice scop 

administrativ a venitului net al proiectelor sau activitatilor 
acestui club ,ale carui fonduri au fost adunate de la public. 

h) De a inmina toate propunerile de noi activitati sau politici 
comitetului specializat pentru a fi studiate si recomandarea 
bordului. 

i) De a numi, in urma aprobarii membrilor clubului, delegatii 
si rezervele acestui club la conventiile districtului sau la 
cele internationale. 

j) De a intretine cel putin doua fonduri /conturi separate, 
supuse practicilor general acceptate. Primul fond /cont va 
inregistra banii destinati administrarii si contine sumele ce 
provin din taxe, cotizatii, amenzi sau alte fonduri strinse 
din interiorul clubului.Un al doilea fond/cont va fi deschis 
pentru a inregistra banii colectati din activitati sau ajutor 
public .Folosirea acestor fonduri se va face in accord cu 
litera (g) a acestiu articol. 

 
ARTICOLUL  IX 

Delegatii la Conventiile Internationale si de District 
    
 Sectiunea 1. Imputernicirea delegatilor la Conventia 
Internationala. Atata timp cat Asociatia Internationala a Cluburilor 
Lions esta guvernata de cluburi Lions adunate in conventie, in asa 
fel incat acest club sa poata avea un cuvant in problemele asociatiei, 
acest club va avea puterea sa plateasca cheltuielile necesare 
delegatilor sai pentru participarea la fiecare conventie anuala a 
asociatiei. Clubul va avea dreptul la un delegat si o rezerva, pentru 
fiecare douazeci si cinci (25) de membri sau o fractiune majoritara 
din acest numar, in orice conventie a asociatiei. Numarul de membri 
va fi cel evidentiat in inregistrarea biroului international, in prima zi a 
lunii care precede acea luna in care va avea loc conventia, cu 
conditia ca acest club sa aiba dreptul la cel putin un (1) delegat si o 
(1) rezerva. Fractiunea majoritara la care se refera aceasta sectiune 
va fi de treisprezece (13) sau mai multi membri. Selectarea fiecarui 
delegat si a fiecarei rezerve va fi evidentiata printr-un certificat 
semnat de presedintele sau secretarul sau orice alt oficial autorizat 
al clubului, sau in cazul in care nici un ofiter de acest gen nu este 
prezent la conventie, de catre guvernatorul - ales al districtului din 
care face parte acest club. 
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 Sectiunea 2. Imputernicirea delegatilor la Conventia 
Districtului. Atita timp cit problemele districtului sint prezentate si 
adoptate la conventiile districtului ,acest club va avea dreptul de a 
trimite intreaga cota de delegati la toate aceste conventii si va avea 
puterea de a plati  cheltuielile necesare unor astfel de delegati care 
iau parte la conventii.Acest club va fi reprezentat in fiecare conventie 
anuala a districtului de un (1) delegat si o (1) rezerva pentru fiecare 
zece (10) membri care au cel putin un an si o zi vechime in acest 
club ,sau o fractiune majoritara din numarul de zece,asa cum arata 
inregistrarea existenta la biroul international ,in prima zi a lunii care 
precede luna in care are loc conventia ,cu conditia ca acest clubv sa 
aiba dreptul la cel putin  un (1) delegat si o(1) rezerva .Fiecare 
delegat certificat prezent in persoana va avea dreptul  la un (1) vot 
pentru alegerea fiecarui oficial si un vot pentru fiecare problema 
pusa in conventie.Fractiunea majoritara la care se face referire in 
aceasta sectiune va fi de 5 sau mai multi membri. 
 

ARTICOLUL  X 
Medierea conflictelor 

 
Toate disputele/conflictele aparute intre oricare membru sau membri, 
sau un fost membru sau fosti membri si club, sau oricare offcial din 
consiliul de administratie al clubului, referitor la calitatea de membru 
sau interpretarea, incalcarea sau aplicarea constitutiei clubului sau 
regulamentelor aflate in vigoare, sau excluderea unui membru din 
club sau orice alta problema care nu poate fi rezolvata satisfacator in 
alt mod, va fi rezolvata prin mediere (rezolutia disputei). 
 
Oricare dintre partile aflate in conflict, poate trimite o cerere scrisa 
guvernatorului districtulu,in care sa ceara rezolvarea disputei. 
Cererea trebuie trimisa la cel mult treizeci (30) de zile de la 
evenimentul la care se face referire.In termen de 15 zile de la 
primerea cererii guvernatorul va desemna un conciliator care va 
audia disputa. Conciliatorul trebuie sa fi fost guvernator al districtului 
,care este un membru  in buna ordine al unui club in buna regula din 
district si care nu se afla implicat in disputa. Conciliatorul ales trebuie 
sa fie acceptat de cele doua parti.In termen de treizeci (30) de zile 
de la desemnare conciliatorul trebuie sa stabileasca intilnirea in care 
sa audieze cele doua parti in scopul de a aplana conflictul.Daca 
aplanarea este imposibila ,conciliatorul poate lua o decizie referitor la 
disputa.Aceasta decizie trebuie luata in mai putin de treizeci(30) de 
zile de la audiere si va avea un caracter definitiv si obligatoriu pentru 
toate  partile.Orice decizie a conciliatorulor este supusa autoritatii 
Consiliului International de Administratie. 
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ARTICOLUL  XI 
Amendamente 

 
  Sectiunea 1.Procedura de amendare.Aceasta constitutie 
poate fi amendata la orice sedinta regulata sau speciala a acestui 
club, la care este prezent un cvorum, prin votul afirmativ a doua 
treimi (2/3)din membrii prezenti si cu drept de vot,daca,in prealabil 
,consiliul de administratie a considerat amendamentele demne de 
luat in considerare. 
 Sectiunea 2. Notificarea .Nici un amendament nu va fi supus 
la vot ,daca nu a fost trimisa fiacarui membru o notificare (un 
preaviz) scrisa care sa contina amendamentul.Preavizul trebuie 
trimis prin posta sau inminat personal cu cel putin patrusprezece (14) 
zile inainte de intrunirea  la care se va supune la vot amendamentul 
propus. 
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REGULAMENTE IN VIGOARE 
 
 

ARTICOLUL  I 
Calitatea de membru 

  
Sectiunea 1.Categoriile de membri. 
 
a) ACTIV:Acel membru ce beneficiaza de toate drepturile si  

privilegiile si este subiectul tuturor obligatiilor ,pe care calitatea 
de membru al unui club Lions le confera si le implica .Fara a 
limita la astfel de drepturi si obligatii,drepturile vor include  
posibilitatea de a fi ales in orice functie din club ,district sau 
asociatie ,daca este calificat,pentru aceasta si dreptul de a vota 
in toate situatiile in care se cere votul membrilor.Obligatiile 
include participarea regulata la intilniri,plata prompta a taxelor 
,participarea activa la activitatile clubului si un comportament 
reflectat intr-o imagine favorabila a acestui club Lions in 
comunitate. 

 
b) FARA FRECVENTA (LA DISTANTA):Acel membru al acestui 

club care s-a mutat din aceasta comunitate ,sau care ,din cauza 
sanatatii sau alt motiv intemeiat ,nu poate participa la sedintele 
clubului in mod regulat,dar doreste sa ramina membru al 
acestui club si asupra caruia consiliul de administratie al acestui 
club hotaraste sa-i confere acest statut.Acest statut va fi revizuit 
la fiecere sase luni,de catre consiliul de administratie al acestui 
club.Un membru fara frecventa(la distanta)nu va putea fi ales 
intr-o functie si nici nu va putea vota in sedinte sau conventii de 
district sau internationale ,dar va plati taxele si cotizatiile asa 
cum  cere clubul,incluzind taxele catre district si cele 
internationale. 

 
c) ONORIFIC: Acea persoana care nu este membru al clubului 

Lions,dar care a facut servicii remarcabile comunitatii sau 
clubului si caruia acest club doreste sa-i confere aceasta 
distinctie speciala .Acest club va plati taxele de intrare cit si 
taxele catre district si cele internationale ale acestui 
membru,care va putea participa la intilniri ,dar nu va avea nici 
unul dintre privilegiile unui membru activ. 

 
d) PRIVILEGIAT: Un membru al acestui club care a fost Lion timp 

de cincisprezece ani sau mai multi ani ,care din cauza bolii 
,infirmitatii,virstei inaintate sau din alte motive intemeiate 
,acceptate de consiliul de administratie al acestui club ,trebuie 
sa renunte la statutul sau de membru activ.Un membru 
privelegiat va plati cotizatiile cerute de club ,incluzind si taxele 
catre district sau internationale .El/ea va avea dreptul de a vota 
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si va avea toate privilegiile unui membru activ,exceptind dreptul 
de a detine o functie in club,in district sau internationala . 

 
e) MEMBRU PE VIATA: Oriicarui membru al acestui club care 

detine calitatea de membru activ ca Lion de douazeci de ani 
sau mai multi ani si a facut servicii remercabile acestui club 
,comunitatii sau asociatiei ;sau oricarui membru care este grav 
bolnav ,sau oricarui membru al acestui club care a avut 
calitatea de membru activ pentru 15 sau mai multi ani si are 
virsta de cel putin 70 de ani i se poate acorda dreptul de 
membru pe viata in acest club,in urma: 

1) recomandarii acestui club catre asociatie, 
2) platirii catre asociatie a 500 USdolari , sau echivalentul in cursul 

valutar national respectiv,de catre acest club in locul tuturor 
taxelor si cotizatiilor viitoare catre asociatie ,si 

3) aprobarii de catre Consiliul International de Administratie . 
 Un membru pe viata  va avea toate privilegiile unui membru 
activ atita timp cit isi va indeplini obligatiile.Un membru pe viata care 
doreste sa se mute si primeste o invitatie sa se alature unui alt club 
Lions va deveni automat  un membru pe viata al acelui club. 
Nimic nu-l opreste pe acest club sa-i ceara membrului pe viata taxele 
pe care le considera de buna cuviinta. 
 
f) MEMBRU ASOCIAT: Un membru care apartine initial unui alt 

club Lions ,dar care locuieste sau lucreaza in comunitatea 
servita de acest club.Acest statut poate fi conferit   prin invitatia 
adresata de consiliul de administratie si va fi revizuita 
anual.Clubul nu va raporta  Membrul Asociat in Raportul 
Membrilor si Activitatilor . 

 
 Un membru asociat poate vota in problemele clubului ,la 

sedinta unde el/ea este prezent(a) in persoana ,dar nu poate 
reprezenta clubul ca delegat la conventiile districtului sau cele 
internationale.El sau ea nu va putea detine functii in clubul la 
care esta asociat,nici in cadrul districtului sau la nivel 
international prin acest club.Taxele internationale si catre 
district nu vor fi impuse asociatului .Totusi,acest club poate cere 
unui asociat acele taxe pe care la considera de buna cuviinta. 

 
g) MEMBRU AFILIAT. O persoana de seama a comunitatii care in 

mod curent nu este in masura sa participe ca membru activ al 
clubului ,dar care doreste sa sustina clubul si initiativele sale in 
serviciul comunitatii si sa fie afiliat clubului .Acest statut poate fi 
conferit prin invitatia facuta de consiliul de administratie al 
clubului. 

 Un membru afiliat poate vota in chestiunile clubului la sedintele 
la care el/ea este prezent(a) in persoana ,dar nu poate 
reprezenta clubul ca delegat la conventiile districtului sau la 
cele internationale  
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 El/ea nu va detine functii in club ,in district sau internationale. 
Un membru afiliat va fi obligat sa plateasca taxele si cotizatiile 
catre district si internationale si acele taxe  pe care clubul local 
le va impune. 

 
Sectiunea 2. Apartenenta dubla. Nici o persoana nu va putea 

fi membru simultan ,in afara de onorific sau asociat ,in acesta si 
oricare alt club Lions. 

     
Sectiunea 3.Demisii.Oricare membru poate demisiona din 

acest club si demisia respectiva va deveni efectiva numai dupa 
acceptarea ei de catre consiliul de administratie.Consiliul poate 
amina acceptarea pina cind toate datoriile au fost platite,toate 
fondurile si proprietatile clubului au fost returnate si toate drepturile 
de a utiliza numele ‘lions’,emblema si alte insemne ale acestui club 
si ale acestei asociatii au fost predate. 

 
Sectiunea 3.Reinstaurarea membrilor.Oricare membru care  a 

decazut din calitatea de membru al  clubul in buna ordine,poate fi 
reinstaurat de catre consiliul de administratie al clubului si va avea 
tot palmaresul serviciilor Lions ca parte din palmaresul total al 
serviciilor sale ca Lions. 

 
Sectiunea 5.Transferarea membrilor.Acest club poate acorda 

calitatea de membru pe baza de transfer unei persoane care si-a 
incheiat sau isi incheie apartenenta lui/ei la alt club Lions,daca acel 
membru era  in buna ordine (avea o buna prestatie)la momentul cind 
s-a facut cererea de transfer.Daca au trecut mai mult de sase (6) luni 
intre incheierea apartenentei lui/ei la alt club si depunerea 
formularului de transfer completat sau a legitimatiei de membru el/ea 
poate capata calitatea de membru al acestui club doar conform 
prevederilor sectiunii 2a Articolului III al acestei constitutii. 

 
Sectiunea 6.Incapacitatea de a plati.Secretarul va anunta ,in 

cadrul consiliului de administratie ,oricare membru care nu a platit 
datoriile catre acest club in termen de 60 zile dupa ce a primit un 
preaviz scris de la secretar .Consiliul va decide ulterior daca 
membrul va fi decazut sau retinut in registrul de membri. 
 

Sectiunea 7.Participarea. Clubul va incuraja participarea 
regulata la intilnirile si activitatile clubului.Daca un membru lipseste 
de la intilniri sau activitati consecutive, clubul va face orice efort de a-
l contacta si de a-l incuraja sa participle regulat. 

 
 
 
 
 
 
 



  Pagina 13 din 28 

ARTICOLUL  II 
Oficialitati 

    
Sectiunea 1.Indatoriri. 
 
a.  Presedinte. El/ea va fi seful executiv al acestui club,va prezida 
toate intilnirile consiliului de administratie si ale acestui club;va 
decide convocarea sedintelor regulate si speciale ale consiliului de 
administratie si ale clubului;va stabili comitetele uzuale(de prestatie) 
si cele speciale ale acestui club si va coopera cu presedintii pentru 
asigurarea unei functionari regulate si roportarea periodica a 
activitatilor acestor comitete;sa supravegheze ca alegerile regulate 
sa fie legal anuntate,convocate si desfasurate  si sa  coopereze cu 
,si sa fie un membru activ al comitetului de consilieri al 
guvernatorului districtului in zona in care se afla clubul. 
 
b. Imediat fostul presedinte. El/ea si ceilalti fosti presedinti vor 
intimpina oficial membrii si invitatii lor la sedintele clubului si vor 
reprezenta acest club in primirea (intimpinarea ) noilor oameni cu 
scopuri lucrative in comunitatea servita de acest club. 
 
c. Vicepresedintii. Daca presedintele nu poate sa indeplineasca 
indatoririle functiei lui/ei dintr-un anumit motiv ,vicepresedintele 
urmator in rang va ocupa functia lui/ei cu aceeasi autoritate ca si 
presedintele.Fiecare vicepresedinte va verifica ,sub indrumarea 
presedintelui functionarea comitetelor acestui club asa cum va 
decide presedintele. 
 
d. Secretar. El/ea va fi sub supravegherea si indrumarea 
presedintelui si a consiliului de administratie si va fi oficialul de 
legatura intre club si districtul din care face parte acest club si dintre 
club si asociatie.Pentru indeplinirea acestora el/ea : 

(1)Va transmite rapoarte lunare si altfel de rapoarte la biroul 
international al asociatiei pe formulare tipizate,puse la dispozitie de 
aceasta ,continind acele informatii care sint cerute de catre consiliul 
de administratie al asociatiei. 

(2)Va depune la cabinetul guvernatorului districtului acele 
rapoarte care vor fi cerute ,inclusiv copii ale rapoartelor lunare 
despre efective si activitati.; 

(3)Va coopera si va fi un membru activ al comitetului 
consilierilor guvernatorului districtului in problemele zonei in care 
este situat clubul. 

(4)Va detine custodia si va pastra si mentine inregistrari 
generale ale acestui club,incluzind inregistrari(procese verbale) ale 
intilnirilor clubului si ale consiliului de administratie;prezenta;intilnirile 
comitetelor ;alegeri;informatii despre membri,adresele si numerele 
de telefon ale  membrilor  ;conturile clubului aflate pe numele 
membrilor. 

(5)Va asigura, prin cooperare cu trezorierul, emiterea 
trimestriala sau semianuala a bilanturilor cotizatiilor si altor obligatii 
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financiare catre club pentru fiecare membru,sa le colecteze si sa le 
inmineze trezorierului clubului si sa obtina o chitanta. 

(6)Va incheia un contract de garantie pentru sarcinile functiei 
sale, pentru  o suma ce va fi determinata de catre consiliul de 
administratie. 

 
e.   Trezorier. El/ea va: 

(1)Primi toti banii de la secretar si din alte parti si ii va 
depozita intr-o banca sau banci ,recomandate de catre comitetul de 
finante si aprobate de catre consiliul de administratie; 

(2)Plati banii pe care clubul este obligat sa-i plateasca ,numai 
cu aprobarea consiliului de administratie .Toate cecurile si chitantele  
vor fi semnate de catre trezorier si contrasemnate  de catre unul 
dintre oficiali,desemnat de consiliul de administratie. 

(3)Avea custodia si va pastra inregistrari generale ale 
veniturilor si cheltuielilor clubului(registrul de casa); 

(4)Pregati si depune lunar si semianual rapoarte financiare la 
biroul international al asociatiei si la consiliul de administratie al 
acestui club;         

(5)Incheia un contract de garantie pentru sarcinile functiei sale 
pentru o asemenea suma ce va fi determinata de catre consiliul de 
administratie al acestui club. 

 
f.  Directorul (membrilor) efectivelor.Directorul membrilor va fi 
seful pe probleme de efective.Responsabilitatile pentru aceasta 
functie vor fi: 

(1)Elaborarea unui program de crestere specific clubului si-l 
va prezenta consiliului de administratie spre aprobare. 

(2)Incurajarea regulata la sedintele clubului de a aduce noi 
membri de calitate. 

(3) Asigurarea implementarii procedurilor de recrutare si 
mentinere a membrilor. 

(4)Pregatirea si implementarea de sesiuni de orientare 
(5)Raportarea ,catre consiliul de administratie ,a cailor de a 

reduce pierderea de membri.            
(6)Colaborarea cu alte comitete ale clubului pentru 

indeplinirea acestor responsabilitati. 
(7)Servirea ca membru al comitetului pe probleme de efective 

la nivelul zonei. 
 

g. Imblinzitorul de lei (optional). El/ea va avea sarcina si va fi 
responsabil de proprietatile si accesoriile clubului ,incluzind 
steaguri,banere,clopot ,ciocan,carti de cintece….El/ea le va pune in 
locul potrivit ,inainte de a incepe o sedinta si le va pune inapoi in 
zona de depozitare dupa fiecere sedinta.El/ea va actiona ca 
intendent la intilniri,va fi atent ca cei prezenti sa fie asezati 
corespunzator si va distribui buletine,sprijin si documentatii dupa 
cum se cere la sedintele clubului si ale consiliului.El/ea va acorda o 
atentie speciala spre a asigura ca fiecare nou membru sa se aseze 
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intr-un grup diferit la fiecare intilnire astfel incit el/ea sa se 
familiarizeze mai bine. 
 
h.  Cel care da din coada(optional).El /ea va promova armonia 
,buna prietenie,vivacitatea si entuziasmul la intilniri,prin intermediul 
glumelor,a jocurilor si a amenzilor date membrilor clubului.Nu va 
exista nici o regula privind decizia lui/ei de a da o amenda,totusi nici 
o suma nu va depasi o suma fixate de catre consiliul de administratie 
al acestui club si nici un membru nu va fi amendat de mai mult de 2 
ori la o singura intilnire.Cel care da din coada nu poate fi amendat 
decit in cazul votului unanim al tuturor membrilor prezenti.Toti banii 
colectati de catre acesta vor fi imediat predati trezorierului,care va 
emite o chitanta. 
 

Sectiunea 2.Alegerea pentru o functie oficiala.Nici o 
persoana nu va putea detine o functie in acest club daca nu este un 
membru activ in buna ordine. 
 

Sectiunea 3.Compensarea.Niciun official nu va primi nici o 
compensatie pentru niciun serviciu facut pentru acest club ,cu 
exceptia secretarului,a carui compensare ,daca este vreuna ,va fi 
fixata de catre consiliul de administratie. 

 
 

ARTICOLUL   III 
Sedintele si cerintele privind cvorumul 

 
Sectiunea 1.Sedinte regulate.Sedintele regulate ale acestui 

club vor fi tinute la momente si locuri recomandate de catre consiliul 
de administratie si aprobate de club.Toate intilnirile vor incepe si se 
vor termina ,prompt,la timpul stabilit.Exceptind alte specificatii 
prevazute in aceasta constitutie si regulamente ,notificarea 
sedintelor regulate va fi data in maniera pe care consiliul de 
administratie o crede de cuviinta.(Este recomandat ca acest club sa 
se intilneasca cel putin de doua ori pe luna). 

 
Sectiunea 2.Sedinte speciale.Sedintele speciale ale clubului 

pot fi convocate de presedinte,atunci cind doreste si vor fi convocate 
de presedinte la cererea consiliului de administratie,la un loc si 
moment determinat de persoana sau grupul care cere sedinta.Un 
preaviz cu intilnirea speciala care stabileste scopul,timpul si locul ,va 
fi dat fiecarui membru al acestui club ,prin posta sau inminat 
personal ,cu cel putin 10 zile inaintea intilnirii. 

 
Sectiunea 3.Aniversarea Chartei.O seara aniversara a 

chartei acestui club poate fi tinuta in fiecare an si in timpul careia se 
va da o atentie speciala scopurilor si eticii Lionismului si istoriei 
acestui club. 
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Sectiunea 4.Sedinta anuala.O sedinta anuala a acestui club 
va fi tinuta in concordanta cu apropierea sfirsitului fiecarui an Lions la 
un loc si timp stabilit de catre consiliul de administratie.La aceasta 
intilnire vor fi citite rapoartele finale ale oficialilor ce se retrag si vor fi 
instalati in functie noii oficiali alesi. 

 
Sectiunea 5.Cvorum.Prezenta in persoana a majoritatii 

membrilor cu prestatie buna va fi necesara pentru un cvorum la 
fiecare sedinta a acestui club.Exceptind alte specificatii, actul 
majoritatii membrilor prezenti la orice intilnire va fi actul si decizia 
intregului club.   

 
Sectiunea 6.Buna ordine(Prestatie buna).Oricare membru 

care nu plateste datoriile catre acest club in termen de sasezeci 
(60)de zile dupa ce a primit o nota scrisa de la secretar va pierde 
buna sa pozitie si va ramine asa pina cind datoria va fi complet 
platita.Doar membrii cu o prestatie buna pot exercita privilegiul de a 
vota si de a detine functii in acest club. 

 
Sectiunea 7.Sedintele regulate ale consiliului de 

administratie.Aceste sedinte vor fi tinute in momente si locuri decise 
de catre consiliu.(Este recomandat ca acest consiliu sa se 
intilneasca cel putin o data pe luna). 

 
Sectiunea 8. Sedintele speciale ale consiliului de 

administratie. Aceste sedinte vor fi tinute cind vor fi cerute de catre 
presedinte sau de catre 3, sau mai multi membri ai connsiliului de 
administratie la data si locul stabilit de catre presedinte.  

 
 

ARTICOLUL   IV 
Alegeri si ocuparea locurilor vacante 

 
Oficialii acestui club ,excluzind imediat fost presedintele ,vor fi alesi 
asa cum urmeaza: 

 
Sectiunea 1.Sedinta pentru nominalizari.O sedinta pentru 

nominalizari va fi tinuta in luna martie a fiecarui an,data si locul 
acestei intilniri vor fi stabilite de catre consiliul de administratie si se 
va trimite fiecarui membru un preaviz cu cel putin 14 zile 
calendaristice inaintea zilei de intilnire . 

 
Sectiunea 2.Comitetul de nominalizari.Presedintele va 

desemna un comitet de nominalizare ,care va depune numele 
candidatilor pentru toate functiile clubului la sedinta pentru 
nominalizare.La aceasta sedinta ,nominalizarile pentru toate functiile 
ce vor fi ocupate in anul viitor ,pot fi facute din sala (din oficiu). 
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Sectiunea 3.Nominalizat care nu poate servi.Daca intre 
nominalizare si sedinta pentru alegeri ,un nominalizat nu mai poate 
servi dintr-un motiv oarecare in functia pentru care el/ea a fost 
nominalizat si daca nu mai exista alt nominalizat,comitetul de 
nominalizare va depune,la intilnirea de alegeri , nume ale altor 
nominalizati pentru acea functie. 

 
Sectiunea 4.Comitetul de alegere.O sedinta de alegere va fi 

tinuta nu mai tirziu de data de 15 aprilie a fiecarui an ,la momentul si 
la locul stabilit de catre consiliul de administratie si cu cel putin 14 
zile calendaristice inainte se va trimite fiecarui membru prin posta 
sau se va inmina personalun preaviz..Acest preaviz va cuprinde 
numele tuturor nominalizatilor aprobati la intilnirea de nominalizare 
precedenta si subiect al sectiunii 3,anterioare,o declaratie ca acesti 
nominalizati vor fi votati la aceasta sedinta de alegeri.Nici o 
nominalizare nu poate fi facute din sala (din oficiu),la sedinta de 
alegere. 

 
Sectiunea 5.Alegerile anuale.Pe baza sectiunii 8 a acestui 

articol,toti oficialii,altii decit directorii consiliului de administratie,vor fi 
alesi anual si vor fi instalati in functie la 1 iulie si vor servi timp de un 
an de la acea data ,sau pina cind succesorii lor vor fi alesi si 
pregatiti. 

 
Sectiunea 6.Comitetul (membrilor) pentru efective 

.Comitetul membrilor va fi compus din 3 membri alesi pe termen de 3 
ani.Initial trei membri vor fi alesi .Un membru va servi 1(un) an ,al 
doilea membru 2(doi) ani si al treilea membru 3(trei)ani.In fiecare an 
dupa aceasta ,va fi ales un nou membru.Fiecare membru va servi 
trei(3) ani consecutiv,printr-un sistem de rotatie, daca va fi confirmat 
anual de catre consiliul de administratie, pentru anii care au mai 
ramas .In primul an membrul poate fi membru al comitetului,in al 
doilea an membrul poate fi vicepresedintele acestuia si in al treilea 
an membrul va  servi ca presedinte si ca director al efectivelor in 
consiliul de administratie.Membrul din primul an este incurajat sa-si 
indrepte atentia in directia cresterii numarului de membri,membru in 
al doilea an de activitate este incurajat sa –si indrepte atentia asupra 
retentiei membrilor si calitatilor de conducere si in al treilea 
an,membrul(presedintele) este incurajat sa se focalizeze pe 
extensie.   

Sectiunea 7.Alegerea membrilor consiliului de 
administratie.Jumatate din membrii consiliului vor fi alesi anual si isi 
vor prelua functiile pe data de 1 iulie care urmeaza alegerii lor si vor 
detine functia timp de 2 ani din acel moment,sau pina cind succesorii 
lor au fost alesi si pregatiti(calificati),cu exceptia ca la primele alegeri 
care au loc dupa adoptarea acestei constitutii si a regulamentelor 
,jumatate din numarul directorilor vor fi alesi pentru termen de 2 ani 
si cealalta jumatate din numarul directorilor vor fi alesi pe termen de 
un an.  
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Sectiunea 8.Votarea.Alegerea se va face prin buletin de vot 
,de catre cei prezenti si calificati sa voteze.Pentru a fi ales este 
necesara majoritatea voturilor. 

 
Sectiunea 9.Locurile vacante.Daca functia presedintelui sau 

a oricaruia dintre vicepresedinti ar deveni vacanta din orice motiv 
,vicepresedintii vor avansa in functie dupa rangul lor .In cazul in care 
pin aceasta metoda de avansare nu s-ar ocupa locul presedintelui 
sau a unuia de vicepresedinte ,consiliul de administratie va cere o 
alegere speciala ,dindu-i un preaviz fiecarui membru cu prestatie 
buna cu 14 zile inainte despre momentul si locul stabilite de catre 
consiliu si aceasta functie va fi ocupata la acea intilnire de alegere. 
 

In cazul unui loc vacant in orice alt post ,consiliul de 
administratie va nimi un membru care va ocupa functia pina la 
expirarea termenului. 
 

In cazul in care numarul locurilor vacante va reduce numarul 
directorilor la un numar mai mic decit cel cerut de cvorum,membrii 
clubului vor avea puterea sa ocupe aceste locuri printr-o alegere 
tinuta la orice intilnire regulata a clubului anuntata in prealabil si in 
maniera specificata de sectiunea 10 ce va urma.Acest preaviz poate 
fi dat de oricare oficial ramas ,iar daca nu mai sint ,atunci de catre 
oricare membru . 

 
Sectiunea 10.Inlocuirea oficialilor alesi.In cazul in care un 

oficial ales inainte de inceperea termenului postului lui /ei,nu este in 
masura sau refuza dintr-un motiv oarecare sa serveasca, 
presedintele poate cere o nominalizare speciala si o intilnire de 
alegere pentru a alege inlocuitorul pentru acest post.Cu 14 zile 
calendaristice inainte de aceasta intilnire, se va inmina personal sau 
se va trimite prin posta fiecarui membru ,un preaviz indicind 
scopul,timpul si locul intilnirii. Alegerea se va tine imediat ce s-au 
incheiat nominalizarile si un vot majoritar va fi necesar pentru 
alegere. 

 
ARTICOLUL   V 
Taxe si obligatii 

         
 Revizuire                                               

  
FIECARE LISTA ATASATA SI APROBATA LA O INTILNIRE 
ANUALA SE VA STABILI DE CATRE CLUB. 
 

Sectiunea1.Taxa de intrare.Fiecare membru nou,reinstalat 
sau transferat va plati o taxa de intrare de …………………..RON, 
taxa care va include taxa curenta de intrare in asociatie si va fi 
colectata inainte de a fi inrolat fiecare membru ca membru al acestui 
club si inainte ca secretarul sa poata raporta acest membru la 
asociatie,cu exceptia ,totusi ,ca acest consiliu de administratie poate 
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alege sa scuteasca pe toti sau orice parte din club de taxele de 
intrare ca si oricarui membru caruia i s-a redat calitatea de membru 
prin transfer sau reinstaurare in termen de 6 luni de la terminarea 
apartenentei lui la un club Lions. 

 
Sectiunea 2.Taxe anuale.Fiecare membru al acestui club va 

plati urmatoarele taxe anuale, regulate, indicate,taxe care includ 
sume ce acopera datoriile catre district sau internationale(sa acopere 
pretul revistei THE LION,costurile administrative si ale conventiei 
anuale a asociatiei si costurile similare ale districtului)si vor fi platite 
in avans la momentul care va fi stabilit de catre consiliul de 
administratie: 

 
Membru -activ______________RON 
               -la distanta__________RON 
               -onorific____________RON 
               -privilegiat__________RON 
               -pe viata____________RON 

 
Fiecare membru asociat al acestui club va plati urmatoarele taxe 
anuale in avans ,la timpul la care va decide consiliul de administratie. 

               -asociat_____________RON 
 
Fiecare membru afiliat al acestui club va plati urmatoarele dari 
anuale,in avans,la timpul decis de catre consiliul de administratie. 

               -afiliat______________RON 
 

Trezorierul acestui club va remite taxele si cotizatiile internationale si 
de district acelor personae si la acele momente specificate in 
constitutia internationala si a districtului si in regulamente.       

 
 

ARTICOLUL   VI 
ADMINISTRATIA FILIALEI CLUBULUI 

 
Sectiunea1.Coordonator/Vicecoordonator.Membrii 

componenti ai filialei vor alege un coordinator si un vicecoordonator 
.Coordonatorul va fi deasemenea un membru al consiliului de 
administratie al clubului parinte si va fi incurajat sa participe la 
intilnirile generale ale consiliului de administratie a clubului parinte si 
trebuie sa aduca inregistrarile filialei si un raport financiar lunar si  
sa-si coordoneze eforturile in directia comunicarii deschise si 
eficiente intre filiala si clubul parinte.Membrii filialei sint incurajati sa 
participle la intilnirile clubului parinte.  

 
Sectiunea 2.Legatura.Clubul parinte va desemna un membru 

al clubului parinte care sa urmareasca progresul filialei clubului si sa 
asigure asistenta cind este necesar.Membrul care serveste in 
aceasta calitate va servi deasemenea ca al treilea oficial al filialei. 
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Sectiunea 3.Imputarnicirea de a vota.Membrii filialei pot vota 
activitatile filialei si sint membri votanti ai clubului parinte ,cind sint 
prezenti la intilnirile clubului parinte.Membrii filialei vor fi luati in calcul 
la cvorumul sedintelor clubului parinte doar cind sint prezenti in 
persoana la sedintele clubului parinte.Prezenta la intilnirile filialei 
indeplineste cerintele prezentei regulate. 

 
 

ARTICOLUL   VII 
COMITETELE CLUBULUI 

 
Sectiunea 1.Comitete(comisii).Urmatoarele comitete pot fi 

desemnate de catre presedinte,cu exceptia membrilor si 
presedintelui comitetului(de efective)membrilor,care sint alesi.(Vezi 
Articolul IV,Sectiunea 6 si 7 ) 

(a) Comitetele administrative: 
Prezenta 

      Editorul de buletine 
      Constitutia si regulamente 
      Conventia 
      Finante 
      Intimpinari 
      Tehnologia informatiei 
      Dezvoltarea calitatilor de conducator 
      Informatii despre Lions 
      Membrii(efective)         
      Program 
      Relatii publice 
(b)Comitete de activitati: 
     Constientizarea diabetului 
     Mediul inconjurator 
     Actiunea pentru auz si vorbire si munca cu surzii 
     Programul de relatii internationale 
     Programul clubului Leo 
     Programul clubului Lioness 
     Conservarea vederii si lucrul cu persoanele oarbe 
     Programul de schimb de tineri 
     Antrenarea tinerilor 

Alte activitati ale Lionismului pentru care pot fi desemnate comitete 
sint:serviciile cetatenesti;servicii educationale ;serviciile pentru 
sanatate;servicii sociale;servicii recreationale;servicii publice;si 
tabere internationale pentru tineri. 
 

Sectiunea 2.Comisii speciale.Din timp in timp ,presedintele 
poate desemna ,cu aprobarea consiliului de administratie, acele 
comitete care sint necesare dupa parerea lui/ei. 
 
           Sectiunea 3.Presedintele din oficiu.Presedintele poate fi 
membru din oficiu al tuturor comitetelor. 
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    Sectiunea 4.Compozitia.Toate comitetele vor fi compuse 
dintr-un presedinte si conform Sectiunii 2 de mai sus,din citi membri 
considera presedintele. 
 
 Sectiunea 5.Rapoartele comitetelor.Fiecare comitet ,prin 
presedintele sau,va fi incurajat de necesitatea raportarii,verbale sau 
in scris ,in fiecare luna, consiliului de administratie. 
 
                                       

ARTICOLUL   VIII 
Practici parlamentare 

 
Cu exceptia cazurilor in care se precizeaza altfel in constitutie si in 
regulamente,toate chestiunile de procedura privind sedintele sau 
actiunile acestiu club ,ale consiliului de administratie sau ale oricarui 
comitetvor fi in concordanta cu REGULAMENTUL DE ORDINE AL 
LUI ROBERT,REVAZUT si actualizat din timp in timp. 
 
 

ARTICOLUL   IX 
Altele 

 
 Sectiunea 1.Emblema, culori.Emblema si culorile acestui 
club vor fi la fel cu emblema si culorile Asociatiei Internationale a 
Cluburilor Lions. 
 
 Sectiunea 2.Anul fiscal.Anul fiscal al acestui club va incepe 
la 1 iulie si se va incheia la 30 iunie. 
  
 Sectiunea 3.Lista onorifica postala.Asociatia Internationala 
a Cluburilor Lions si guvernatorul districtului vor fi inclusi in lista 
onorifica postala a acestui club. 
  
 Sectiunea 4.Politici partizane/Religie.Acest club nu va 
sustine sau recomanda nici un candidat pentru functii publice,nici nu 
se vor dezbate politici partizane ori legate de sectele religioase de 
catre membri in sedintele acestui club. 
 
 Sectiunea 5.Beneficii personale.Exceptind viitoarele sale 
progrese in Lionism,nici un official sau membru al acestui club nu va 
folosi apartenenta ei/lui la acest club ca mijloc de profit personal 
,politic,sau alte aspiratii ,nici clubul, ca intreg ,nu va face parte din 
nici o miscare ce are scopuri si obiective diferite de cele ale clubului.   
 
  Sectiunea 6.Solicitarea de fonduri.Nici un fond nu va putea 
fi solicitat de la membrii clubului in timpul intilnirilor de catre vreo 
persoana sau persoane care nu sint membri ai clubului.Orice 
sugestie sau propunere, facuta la oricare sedinta a acestui club care 
presupune folosirea banilor pentru alte scopuri decit cele normale,va 
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fi prezentata comitetului cel mai avizat sau consiliului de 
administratie. 
 

ARTICOLUL   X 
Amendamente 

 
Sectiunea 1. Procedura de amendare. Aceste regulamente pot fi 
modificate, amendate sau abrogate la orice intilnire normala sau 
speciala a acestui club, la care este prezent un cvorum, prin votul 
majoritatii membrilor care sint prezenti in persoana si care voteaza. 
 
Sectiunea 2. Notificare. Nici un amendament nu poate fi supus la 
vot, daca nu s-a inminat personal sau nu s-a trimis prin posta, 
fiecarui membru,un preaviz cu cel putin 14 zile calendaristice inainte 
de intilnirea la care se va vota amendamentul.  
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Tabelul     A 
CATEGORII DE MEMBRI 

OBLIGATII 
 

CATEGORIA PREZENTA 
REGULATA 

PLATA PROMPTA A 
TAXELOR     

PARTICIPAREA LA ACTIVITATILE 
CLUBULUI             

CONDUITA REFLECTA 
FAVORABIL IMAGINEA 

 
ACTIV 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

 
AFILIAT 

 
NU 

 
DA 

 
DA, ATUNCI CAND POATE 

 
DA 

 
ASOCIAT 

 
DA PT. PRIMUL 
CLUB, NU PT. AL 
DOILEA CLUB      

 
DA, NUMAI LA CLUB 

 
DA, ATUNCI CAND POATE 

 
DA 

 
ONORIFIC 

 
NU 

 
NU, CLUBUL PLATESTE 
TAXA INTERNATIONALA SI 
LA DISTRICT 

 
NU 

 
DA 

 
PE VIATA   

 
NU 

 
DA, NUMAI PENTRU 
DISTRICT SI CLUB 
NU, TAXE 
INTERNATIONALE 

 
DA, ATUNCI CAND POATE 

 
DA 

 
LA 
DISTANTA   

 
NU 

 
DA 

 
DA, ATUNCI CAND POATE 

 
DA 

 
PRIVILEGIAT 

 
NU 

 
DA 

 
DA, ATUNCI CAND POATE 

 
DA 
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LIMITELE CATEGORIILOR DE MEMBRI 
 

Membrii onorifici - Sa nu depaseasca 5% din totalul actual al 
membrilor; orice fractiune va permite un membru onorific in plus. 

 
Membrii afiliati - Sa nu depaseasca 25% din totalul actual al 
membrilor. 
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DREPTURI SI PRIVILEGII 
 

CATEGORIA ELIGIBILITATEA LA NIVELUL 
CLUBULUI DISTRICTULUI SI A 
BIROULUI INTERNATIONAL                                                       

PRIVILEGII PRIVIND VOTUL     DELEGAT LA CONVENTIA 
DISTRICTULUI SAU LA 
CONVENTII INTERNATIONALE 

 
ACTIV 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

 
AFILIAT 

 
NU 

 
DA, DOAR IN PROBLEMELE 
CLUBULUI 

 
NU 

 
ASOCIAT 

 
NU 

 
CONVENTIA DISTRICTULUI 
(PT.PRIMUL CLUB) NUMAI IN 
PROBLEMELE CLUBULUI (IN 
AMBELE)             
 

NU 

 
ONORIFIC 

 
NU 

 
NU 

 
NU 

 
PE VIATA   

 
DA ,DACA INDEPLINESTE 
OBLIGATIILE DE MEMBRU ACTIV           

 
DA, DACA INDEPLINESTE 
OBLIGATIILE DE MEMBRU ACTIV       

 
DA, DACA INDEPLINESTE 
OBLIGATIILE DE MEMBRU 
ACTIV       

 
LA DISTANTA   

 
NU 

 
DA, DOAR IN PROBLEMELE 
CLUBULUI 

 
NU 

 
PRIVILEGIAT 

 
NU 

 
DA 

 
DA 
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SCOPURILE 
Asociatiei Internationale  

a Cluburilor Lions 
 
 

Sa creeze si sa dezvolte spiritul de intelegere intre popoarele lumii. 
 
 

Sa promoveze principiile bunei guvernari si ale bunului 
comportament civic. 

 
 

Sa manifeste un interes activ pentru bunastarea civica, culturala, 
sociala si morala a comunitatii. 

 
 

Sa uneasca membrii clubului prin legaturi de prietenie, buna 
tovarasie si intelegere reciproca. 

 
 

Sa creeze un forum pentru discutii libere asupra tuturor problemelor 
de interes public; membrii clubului excluzind dezbaterea celor legate 
de partizanatele politice sau de sectele religioase. 

 
 

Sa incurajeze pe cei ce doresc sa activeze in interesul comunitatii, 
sa o faca fara vreun interes financiar personal, sa incurajeze 
eficienta si sa promoveze standarde etice inalte in comert, industrie, 
profesie, administratie publica si initiative private. 
 
 
 

Misiunea declarata 
 

Sa creeze si sa dezvolte spiritul de intelegere intre popoarele lumii 
pentru nevoile umanitare oferind servicii voluntare prin implicarea 
comunitatii si cooperare internationala. 
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CODUL DE ETICA LIONS 
 
 
 
Sa arat prin eforturi sustinute, credinta in indeplinirea vocatiei mele 
profesionale dupa care sa merit reputatia pentru calitatea serviciului. 
 
 
Sa caut in permanenta succesul, si sa cer o remuneratie sau un 
profit just, dar sa nu accept nici avantaje nici succese dobandite cu 
pretul insusirii unor drepturi necuvenite, al efectuarii unor acte 
discutabile, sau cu pretul pierderii respectului de sine. 
 
 
Sa imi reamintesc ca in edificarea carierei mele nu este necesar sa 
antrenez distrugerea altora; sa fiu loial clientilor si partenerilor mei si 
sincer cu mine insumi. 
 
 
Intotdeauna cand se ivesc indoieli referitoare la justetea sau 
moralitatea pozitiei ori actiunilor mele fata de altii, sa rezolv aceste 
dileme in primul rind fata de mine insumi. 
 
 
Sa imi fac prieteni din convingere si nu din interes; sa cred ca 
adevarata prietenie nu se rezuma la serviciile facute de unul-altuia, 
ca adevarata prietenie nu cere nimic dar accepta serviciul in spiritul 
in care acesta este oferit. 
 
 
Intotdeauna sa am in vedere obligatiile de cetatean  al natiunii mele, 
al statului si comunitatii din care fac parte, si sa-mi manifest 
loialitatea neabatuta fata de acestea, prin vorbe si fapte; acestora le 
voi consacra timpul, priceperea si mijloacele mele. 
 
 
Sa imi ajut semenii, oferind simpatie celor aflati in situatii grele, 
sprijin celor slabi si ajutor material celor nevoiasi. 
 
 
Sa fiu intotdeauna atent atunci cand critic, si generos atunci cand 
laud; sa construiesc si nu sa distrug. 
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Cunoasterea Constitutiei 
face clubul bun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este instrumentul care leaga membrii 
in clubul vostru, si clubul vostru de  
Asociatia Internationala si asigura  
drepturi egale tuturor. 
 
 
 
 
 
 
 
“Fie ca in final Eficienta, Justitia  
si Curtoazia sa invinga in organele 
noastre deliberative.” 
 
 
                                         Thomas Jefferson 
 
 
 
 

 
ASOCIATIA INTERNATIONALA 

A CLUBURILOR LIONS 
 
 

Publicatie oficiala a Asociatiei Internationale a Cluburilor Lions 
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