STATUTUL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE STUDII BIZANTINE

adoptat la 15 aprilie 1968 și modificat la 20 aprilie 1988 și 19 octombrie 1988.
Capitolul I
Scopul, atribuțiile, durata și sediul Societății
Art. 1 – Societatea Română de Studii Bizantine – denumită prescurtat SRSB – este
persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ și funcționează sub egida Academiei Republicii
Socialiste România pe baza actelor constitutive din 28 iunie 1962 și 15 aprilie 1968 și a
prevederilor prezentului statut, în conformitate cu dispozițiile legilor în vigoare.
Art. 2 – Societatea are ca scop:
a) să sprijine dezvoltarea activității de cercetare și de răspândire a cunoștințelor în domeniul
bizantinisticii și al studiilor postbizantine;
b) să contribuie la dezvoltarea colaborării internaționale în domeniul studiilor bizantine și
postbizantine și la intensificarea relațiilor științifice între specialiștii români și cei de peste hotare,
în interesul progresului științific;
c) să reprezinte bizantinistica din Republica Socialistă România în Asociația Internațională
de Studii Bizantine (AIEB) și în alte organizații științifice de specialitate, asigurând participarea
românească la acțiunile științifice internaționale în acest domeniu.
Art. 3 – Pentru realizarea scopului său, Societatea:
a) organizează ședințe de comunicări, colocvii și congrese naționale și internaționale,
diferite forme de călătorii de studii și orice alte manifestări menite să contribuie la dezvoltarea
colaborării științifice în domeniul studiilor bizantine și postbizantine;
b) se afiliază la Asociația Internațională de Studii Bizantine (AIEB), la alte organizații
științifice naționale și internaționale, ale căror obiective concordă cu cele ale Societății Române
de Studii Bizantine;
c) participă prin membrii săi la manifestările științifice din domeniul de specialitate;
d) elaborează dări de seamă asupra activității din Republica Socialistă România în
domeniul bizantinisticii, pe care le prezintă prin delegații săi în adunările generale ale Asociației
Internaționale de Studii Bizantine;
e) editează o publicație proprie cu caracter periodic, dedicată studiilor bizantine și
postbizantine;
f) face schimb de publicații științifice cu persoane fizice sau cu instituții de specialitate din
țară sau de peste hotare.
Art. 4 – Durata Societății este nelimitată.
Art. 5 – Sediul Societății este în București, Calea Victoriei, nr. 125, la Academia Republicii
Socialiste România.
Capitolul II
Membrii Societății
Art. 6 – Poate deveni membru al Societății Române de Studii Bizantine orice persoană care
desfășoară o activitate științifică în domeniul bizantinisticii, al studiilor postbizantine sau un alt

domeniu apropiat, la recomandarea a doi membri ai Societății și cu aprobarea biroului comitetului
de conducere.
Art. 7 – Membrii Societății plătesc o taxă la înscriere și o cotizație anuală, al căror cuantum
se fixează de adunarea generală.
Art. 8 – Membrii Societății au următoarele drepturi:
a) de a lua parte la adunările generale și de a face propuneri în legătură cu activitatea
Societății;
b) de a lua parte la manifestările științifice organizate de Societate, de a prezenta
comunicări și de a participa la discuții;
c) de a propune membri noi.
Art. 9 – Membrii Societății au următoarele obligații:
a) de a contribui la promovarea scopului Societății și de a respecta statutul și hotărârile
luate de organele Societății;
b) de a plăti cu regularitate cotizația anuală.
Art. 10 – Calitatea de membru al Societății se pierde prin:
a) demisie, ce se aprobă de președinte;
b) excludere, în cazul în care cel în cauză a săvârșit fapte incompatibile cu calitatea de
membru al Societății.
Excluderea este propusă de către comitetul de conducere și se aprobă de adunarea generală
cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor membrilor prezenți.
Art. 11 – Pentru merite deosebite în activitatea desfășurată în domeniul studiilor bizantine
și postbizantine, adunarea generală poate alege, la propunerea comitetului de conducere, un
președinte de onoare și, de asemenea, membri de onoare. Aceștia nu au obligația de a plăti taxa de
înscriere și nici cotizația anuală.
Art. 12 – Președintele de onoare poate lua parte la ședințele comitetului de conducere și ale
adunărilor generale.
Membrii de onoare pot lua parte la ședințele adunărilor generale.
Capitolul III
Organele Societății
Art. 13 – Societatea Română de Studii Bizantine are următoarele organe:
a) adunarea generală;
b) comitetul de conducere;
c) biroul comitetului de conducere;
d) comisia de cenzori.
Art. 14 – Adunarea generală se compune din toți membrii Societății și are următoarele
atribuții:
a) alege pentru o durată de trei ani comitetul de conducere, biroul comitetului de conducere
și comisie de cenzori;
b) aprobă raportul anual al comitetului de conducere și cel al comisiei de cenzori, dând
descărcare pentru gestiunea anului expirat;
c) examinează orice propuneri prezentate de comitetul de conducere, luând hotărârile
adecvate;
d) la propunerea comitetului de conducere, poate alege un președinte de onoare și membri
de onoare ai Societății;
e) soluționează chestiunile aduse în discuție de membrii Societății;

f) fixează cuantumul taxei de înscriere și al cotizației anuale ce urmează a fi plătite de
membrii Societății;
g) aprobă statutul Societății și modificările propuse a-i fi aduse;
h) ia hotărâri asupra dizolvării și lichidării Societății.
Art. 15 – Adunarea generală se întrunește în ședință plenară cel puțin o dată pe an, la data
fixată de președinte. În cazul când va fi nevoie, președintele va putea convoca adunarea generală
și în ședințe speciale.
Dacă adunarea nu se întrunește până la expirarea termenului prevăzut mai sus, convocarea
se va putea fi cerută de un număr de cel puțin trei membri ai Societății. În acest caz, adunarea
generală va fi convocată în termen de o lună de la data primirii cererii respective.
Art. 16 – Adunarea generală este legal constituită prin prezența a jumătate plus unu din
numărul total al membrilor Societății, cu excepția cazului prevăzut la art. 35 al prezentului statut.
Dacă la data și ora fixată nu se întrunește numărul de membri arătat mai sus, adunarea
generală se va ține cu price număr de membri prezenți, în aceeași zi, cu o oră mai târziu, sau după
șapte zile, la aceeași oră. Hotărârea în această privință se va lua de majoritatea membrilor prezenți.
Art.17 – Adunarea generală ia hotărâri cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul
voturilor membrilor prezenți, în afară de cazul în care acest statut prevede altfel.
Votarea se face prin vot deschis (prin ridicare de mâini).
Art. 18 – În intervalul dintre ședințele adunării generale, Societatea este condusă de un
comitet de conducere, compus din: un președinte, doi vicepreședinți, un secretar, un casier și opt
membri.
Art. 19 – Comitetul de conducere se întrunește cel puțin o dată pe semestru în ziua fixată
de președinte și ia hotărâri cu majoritatea voturilor săi.
Hotărârile comitetului de conducere sunt depuse ratificării adunării generale.
Art. 20 – Între ședințele comitetului de conducere, activitatea Societății este condusă de un
birou, compus din: președinte, vicepreședinte și secretar.
Hotărârile biroului sunt depuse ratificării comitetului de conducere.
Art. 21 – Președintele are următoarele atribuții:
a) conduce lucrările Societății, în conformitate cu prevederile prezentului statut;
b) prezidează adunările generale ale Societății, ședințele comitetului de conducere și ale
biroului;
c) stabilește ordinea de zi a adunării generale și a ședințelor comitetului de conducere și
ale biroului, pe care le convoacă;
d) semnează, împreună cu secretarul, actele și corespondența Societății;
e) reprezintă Societatea în relațiile cu diferitele instituții, în cadrul unor acțiuni de protocol;
f) aprobă actele de cheltuieli, în conformitate cu prevederile statutului și hotărârile
comitetului de conducere și ale adunării generale;
g) aprobă cererile de demise ale membrilor Societății.
Art. 22 – Vicepreședinții îl ajută pe președinte în exercitarea atribuțiilor sale și îl înlocuiește
în absența sa.
Art. 23 – Secretarul are următoarele atribuții:
a) pregătește lucrările biroului și ale comitetului de conducere;
b) redactează procesele verbale ale adunării generale și ale ședințelor comitetului de
conducere și ale biroului;
c) redactează actele și corespondența Societății, pe care le contrasemnează alături de
președinte;

d) redactează raportul anual al comitetului de conducere, pentru a-l prezenta, spre aprobare,
adunării generale;
e) asigură executarea hotărârilor organelor de conducere ale Societății;
f) păstrează sigiliul și arhiva Societății.
Art. 24 – Casierul face încasările și plățile aprobate de adunarea generală, comitetul de
conducere sau președinte. El păstrează sub a sa răspundere sau depune la Casa de Depuneri
numerarul Societății, ținând în acest scop registrele și chitanțele necesare, conform legilor
financiare.
Casierul prezintă comitetului de conducere și adunării generale un raport anual cu privire
la situația fondurilor Societății.
Art. 25 – Membrii Comitetului de conducere pot fi delegați de acest organ sau de președinte
să îndeplinească diverse atribuții în legătură cu activitatea Societății.
Art. 26 – Pentru controlul gestiunii Societății, adunarea generală alege, odată cu comitetul
de conducere și pe aceeași durată, o comisie de cenzori, compusă din un președinte și doi membri.
Comisia de cenzori verifică oricând crede de cuviință, sau la cererea președintelui, dar cel
puțin o dată pe an, gestiunea financiară a Societății, comunicând în scris constatările făcute.
Convocarea comisiei de cenzori se face de președintele ei.
Capitolul IV
Veniturile și cheltuielile Societății
Art. 27 – Veniturile Societății se formează din:
a) taxele de înscriere ale membrilor noi;
b) cotizațiile anuale ale membrilor Societății;
c) cotizații benevole, subvenții și donații.
Art. 28 – În limita fondurilor de care dispune, Societatea poate efectua următoarele
cheltuieli:
a) cheltuieli pentru tipărirea de imprimate și pentru corespondența Societății;
b) cheltuieli pentru editarea unei publicații științifice de specialitate;
c) orice alte cheltuieli prilejuite de desfășurarea normală a activității Societății.
Capitolul V
Emblema și sigiliul Societății
Art. 29 – Emblema Societății este următoarea: un cvadrilob înscris într-un cerc, în jurul lui,
legenda: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STUDII BIZANTINE -1962-.
Această emblemă figurează pe sigiliul Societății.
Capitolul VI
Filialele Societății
Art. 30 – În localitățile în care domiciliază cel puțin șapte membri se vor putea constitui,
cu aprobarea comitetului de conducere, filiale ale Societății, cu scopul de a desfășura pe plan local
o activitate științifică, în conformitate cu prevederilor art. 2 al prezentului statut.
Filialele nu au personalitate juridică.
Art. 31 – Filialele vor fi conduse de câte un comitet, compus din un președinte și doi
membri, aleși pe termen de trei ani de către membrii filialei respective și confirmați de către
comitetul de conducere al Societății.

Art. 32 – Președintele filialei este de drept membru al comitetului de conducere al
Societății, căruia îi prezintă la sfârșitul fiecărui an o dare de seamă asupra activității filialei
respective.
Art. 33 – Membrii filialelor au toate drepturile și obligațiile prevăzute în art. 6–9 ale
prezentului statut.
Capitolul VII
Modificarea statutului
Art. 34 – Modificarea statutului se poate hotărî numai de adunarea generală, cu o majoritate
de două treimi din numărul voturilor membrilor prezenți.
Capitolul VIII
Dizolvarea Societății
Art. 35 – Dizolvarea Societății se poate hotărî numai de adunarea generală convocată
anume în acest scop și numai dacă se întrunește cel puțin două treimi din numărul total al
membrilor Societății.
Hotărârea de dizolvare se va lua cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor
tuturor membrilor Societății.
Art. 36 – În caz de dizolvare a Societății, averea ei trece în patrimoniul statului.
Capitolul IX
Dispoziții generale
Art. 37 – Toate funcțiile exercitate de membrii Societății în cadrul activității ei au un
caracter onorific.
Art. 38 – În temeiul art. 1 din prezentul statut, Societatea Română de Studii Bizantine
prezintă Academiei Republicii Socialiste România planul anual de manifestări științifice și pe cel
de relații externe.
De asemenea, SRSB prezintă Academiei Republicii Socialiste România, anual sau de câte
ori este necesar, o dare de seamă asupra activității desfășurate.
Organele de conducere ale Societății Române de Studii Bizantine, alese conform
prevederilor acestui statut, vor fi confirmate de către Academia Republicii Socialiste România.
Prezentul statut a fost adoptat de adunarea generală din 15 aprilie 1968 și modificat de
adunările generale din 20 aprilie 1988 și 19 octombrie 1988.

