STATUTUL
UNIUNII ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI
DIN ROMÂNIA
(Aprobat în Adunarea Generală de la Iaşi, la 21 martie 2015 )
CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Articolul 1. Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România – denumită, în
continuare, UZPR – este persoană juridică apolitică, neguvernamentală şi
neconfesională, cu deplină autonomie, înfiinţată pe durată nelimitată, a cărei
activitate se desfăşoară conform legii române, a prezentului Statut şi a celorlalte
reglementări interne adoptate potrivit Statutului.
Articolul 2. Sediul UZPR se află în Bucureşti, sect.1, B-dul. Nicolae
Bălcescu, nr. 21, etaj 4, cam. 27, tel: 021317.92.25. fax: 021.313.06.72
Articolul 3. UZPR este asociaţia profesională de creaţie publicistică,
jurnalistică, a ziariştilor din România şi din comunităţile româneşti de peste
hotare, continuatoare a Uniunii Ziariştilor Profesionişti, înfiinţată în 1919,
constituită în conformitate cu prevederile art. 9 şi 40 din Constituţia României şi
ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și
completările legislative ulterioare, devenită de utilitate publică prin HCH 472/
07.05.2008.
Articolul 4. Scopul principal constă în realizarea şi promovarea creaţiei
publicistice şi jurnalistice, ca domeniu distinct al vieţii spirituale, consacrarea
profesiei de ziarist ca profesiune de creaţie de importanţă naţională recunoscută,
apărarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii profesionale ale ziariştilor şi a
libertăţii presei, în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
Articolul 5. UZPR se organizează şi activează pe baza libertăţii de
asociere, a solidarităţii profesionale şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor
săi, respectând prevederile legale în vigoare, cât şi reglementările internaţionale
în materie de jurnalism şi deontologie a profesiei.
Articolul 6. UZPR îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, poate
deţine sedii locale, cât şi alte spaţii care au ca destinaţie desfăşurarea de

activităţi specifice, în conformitate cu scopul şi obiectivele sale, în ţară şi peste
hotare.
CAPITOLUL II Obiective şi atribuţii
Articolul
generale:

7.

UZPR urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective

a) promovarea unui dialog profesional, la nivel local şi central, prin
parteneriate de colaborare cu uniunile de creaţie şi cu autorităţile publice ale
statului, pentru identificarea unor soluţii la problemele comune pe care mediul
economic, legislativ, social şi de afaceri le pune creatorilor din diferite domenii
– în general – şi ziariştilor, editorilor şi proprietarilor de presă – în special;
b) cultivarea unui climat de comunicare modern, între toţi membrii
Uniunii şi cu toţi cei interesaţi, în ţară şi peste hotare;
c) adoptarea unor reglementări interne, specifice şi obligatorii pentru toţi
membrii săi;
d) apărarea – inclusiv în instanţe – a accesului neîngrădit la informaţie,
libertatea presei, exercitarea profesiei de ziarist, dreptul la opinie şi libertatea de
exprimare;
e) iniţierea de propuneri legislative referitoare la exercitarea profesiei de
ziarist - ca profesiune liberală - şi la statutul jurnalistului, la raporturile presei cu
autorităţile administraţiei centrale şi locale, la mediul economic şi fiscal în care
funcţionează instituţiile româneşti de presă;
f) stimularea şi realizarea creaţiei publicistice şi perfecţionarea
profesională, îndeosebi a tinerilor jurnalişti;
g)
consolidarea
profesiunii
de
ziarist, prin
îmbunătăţirea
calităţii condiţiilor de apariţie şi difuzare a presei, ca şi pentru funcţionarea
optimă a instituţiilor de presă;
h) editarea unor publicaţii periodice, electronice şi tipărite, de informare
şi perfecţionare profesională;
i) colaborarea cu instituţii de cultură şi învăţământ, pentru dezvoltarea
cercetării ştiintifice, în domeniul istoriei, teoriei şi practicii presei, utilă instruirii
jurnalistice universitare şi postuniversitare;
j) organizarea unor consfătuiri, colocvii, conferinţe de presă şi cursuri de
perfecţionare în jurnalism, precum şi schimburi de experienţă în ţară şi peste
hotare;
k) reprezentarea membrilor săi, pe plan intern şi internaţional;
l) acordarea legitimaţiei internaţionale de presă şi a altor însemne ale
apartenenţei la comunitatea jurnalistică internaţională, pe baza prevederilor
legale, în vigoare;

m) comunicarea modernă, între membrii Uniunii, prin website-ul propriu,
şi promovarea portalurilor electronice ale redacţiilor interesate, din ţară şi de
peste hotare;
n) înfiinţarea Fondului Jurnalistic, pentru acordarea unor Premii de
Excelenţă, celor care s-au distins prin creaţiile lor, la nivel naţional, sau peste
hotare;
o) respectarea Codului Deontologic al Ziariştilor Profesionişti.
Articolul 8. În vederea realizării scopului şi obiectivelor sale, UZPR
îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) susţine şi reprezintă drepturile legale ale membrilor săi în ţară şi în
străinătate;
b) asigură cadrul instituţional, mijloacele şi resursele necesare pentru
desfăşurarea activităţilor, realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare;
c) gestionează resursele materiale şi financiare, asigură întreţinerea şi
modernizarea bunurilor din patrimoniul UZPR;
d) sprijină participarea membrilor UZPR în cadrul unor organisme de
presă internaţionale, conferinţe, reuniuni de lucru, alte manifestări importante de
specialitate din ţară sau străinătate;
e) susţine programe de formare şi perfecţionare profesională;
f) editează reviste de specialitate, buletine informative, studii, cataloage, alte
lucrări;
g) acordă anual premiile UZPR pentru cele mai valoroase realizări din
media, pe baza unui regulament intern propriu;
h) colaborează, cu autorităţile şi instituţiile publice ale statului, uniunile şi
asociaţiile de media, structuri organizaţionale ale societăţii civile, persoane
fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
i) întreprinde orice alte activităţi care pot conduce la realizarea scopului şi
obiectivelor UZPR.
Articolul 9. În cadrul Fondului Jurnalistic al Uniunii Ziariştilor
Profesionişti, pentru acordarea unor Premii de Excelenţă, activează:
1.
“Ordinul Ziariştilor”
2. Titlul onorific “Excelenţă în jurnalism”
Acestea funcţionează pe baza unor regulamente proprii, adoptate de
Adunarea Generală.
CAPITOLUL III Membri, drepturi şi îndatoriri
Articolul 10. Membrii UZPR sunt jurnalişti profesionişti, redactori,
realizatori, regizori şi producători de emisiuni de radio şi de televiziune,

fotoreporteri, operatori de imagine si specialişti multimedia, cu studii
superioare.
Articolul 11. Primirea în UZPR se face pe baza cererii individuale,
însoţită de un Curriculum Vitae şi documente care să ateste îndeplinirea
criteriilor de admitere. Acestea se găsesc pe site-ul Uniunii.
Articolul 12. Categoriile de membri ai U.Z.P.R. sunt: stagiar, titular, de
onoare, susţinător.
a) membri stagiari sunt tinerii care urmează cursurile universităţilor
acreditate, până la absolvirea acestora, şi care au recomandarea redacţiilor în
care lucrează şi viza preşedintelui de la filială. Aceştia au toate drepturile
prevăzute în Statut cu excepţia dreptului de a alege şi de a fi aleşi.
b) membru titular poate fi orice persoană cu studii universitare şi o
activitate jurnalistică de cel puţin 3 ani, care recunoaşte Statutul UZPR, este
înregistrată în evidenţa Uniunii şi plăteşte cotizaţie. În mod excepţional, la
propunerea Preşedintelui sau a Consiliului Director, Comisia de atestare poate
acorda calitatea de membru şi unor jurnalişti recunoscuţi ca personalităţi ale
breslei, cu o activitate prestigioasă pe parcursul a minimum 15 ani, chiar dacă
aceştia nu au diplomă de absolvire universitară.
c) membru de onoare este persoana investită cu acest titlu de
către Consiliul Director, ca o recunoaştere a serviciilor excepţionale aduse
profesiei de jurnalist, de-a lungul activităţii sale, dar şi ca membru al Uniunii.
Titlul poate fi acordat şi unor ziarişti de origine română, din afara ţării, pentru
serviciile aduse culturii şi spiritualităţii noastre naţionale.
d) membru susţinător este orice persoană care, neîndeplinind toate
condiţiile unui ziarist profesionist, respectă Statutul şi toate reglementătile
interne ale organizaţiei şi doreşte să susţină activitatea UZPR, fără a avea drept
de vot.
Articolul 13. Calitatea de membru este acordată după validarea dosarului
de către Comisia de atestare, înmânarea legitimaţiei de membru al UZPR şi
înscrierea în registrul de evidenţă.
Membrii de onoare ai UZPR au toate drepturile şi obligaţiile înscrise în
statut, cu excepţia celui de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere ale
Uniunii.
Articolul 14. Membrii UZPR au următoarele drepturi:
a) să asiste la Adunarea Generală, să voteze conform normei de
reprezentare şi să participe la activităţiile UZPR ;

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Uniunii, dacă au o
vechime în UZPR de minimum 5 ani;
c) să fie informaţi asupra activităţii UZPR ;
d) să beneficieze de consiliere juridică şi de susţinere în problemele
generate de activitatea lor profesională;
e) să devină membri ai Ordinului Ziariştilor şi să primească Titlul onorific
“Excelenţă în jurnalism”, potrivit regulamentelor acestora;
f) să primească însemnele profesionale ale U.Z.P.R. - cartea internaţională
de presă şi insigna Uniunii.
g) să obţină orice informaţie de interes general, cu privire la activitatea
Uniunii.
Articolul 15. Membrii UZPR au următoarele îndatoriri:
a) să respecte prevederile Statutului, ale Codului Deontologic şi ale
reglementărilor interne ale Uniunii;
b) să acţioneze pentru menţinerea onoarei şi demnităţii profesiunii de
ziarist;
c) să respecte hotărârile şi deciziile luate de structurile de conducere ale
UZPR;
c) să achite la timp cotizaţia;
d) să contribuie, prin mijloace legale, la realizarea scopului şi obiectivelor
Uniunii;
e) să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Uniunii;
f) să participe la Adunarea Generală şi la adoptarea hotărârilor luate;
g) să sesizeze conducerii UZPR orice faptă sau situaţie contrară ţelurilor
Uniunii.
Articolul 16. Participările la activitatea tuturor organismelor UZPR sunt
nominale şi individuale, cu excepţia situaţiilor în care sunt reglementate
delegarea, mandatarea sau alte procedee de reprezentare a persoanelor titulare.
Articolul 17. Membrii Uniunii care, din motive de sănătate, transfer,
pensionare etc., nu mai lucrează într-o instituţie de presă, rămân membri ai
UZPR, cu drepturile şi obligaţiile prevăzute în Statut.
Articolul 18. Pierde calitatea de membru al UZPR cel care:
a) se retrage din Uniune prin cerere scrisă;
b) a fost condamnat printr-o sentinţă penală definitivă;
c) nu plăteşte cotizaţia de membru, având restanţe mai mari de 12 luni;
d) încalcă prevederile Statutului UZPR şi normele profesiei de ziarist.

CAPITOLUL IV. Organizare şi funcţionare
Articolul 19. UZPR îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional, prin
organisme structurate după criteriul profesional – prin departamente - şi după cel
teritorial, prin filiale. Acestea au autonomie funcţională şi personalitate juridică,
în cazul în care o solicită şi o obţin.
Articolul 20. Pentru a se constitui, o Filială trebuie să aibă minimum 30
de membri, şi condiţii pentru a-şi desfăşura activitatea. Filiala este condusă de
un preşedinte. Acesta va fi ales prin vot deschis sau secret, de jurnaliştii din
arealul filialei din ţară, din diaspora, sau din cele ale ale Municipiului Bucureşti.
Grupările cu un număr mai mic de 30 de membri se vor uni pe criterii teritoriale
şi vor alege un preşedinte din rândul acestora. Filialele vor solicita aprobarea
Consiliului Director pentru dobândirea personalităţii juridice, conform Statutului
UZPR. În localităţile în care activează cel puţin 10 membri se pot constitui în
reprezentanţe, care se vor asocia unei filiale.
Articolul 21. Departamentele profesionale
1.Fiecare departament profesional va fi constituit din ziarişti care desfăşoa
ră oactivitate cu acelaşi profil;
2. Numărul şi profilul lor va fi aprobat de Adunarea Generală, la
propunerea Comitetului Director.
3. Fiecare departament îşi alege un şef care va fi confirmat de Consiliul
Director.
Articolul

22. Structurile U.Z.P.R. sunt:

a) Adunarea Generală este structura de conducere şi de decizie a Uniunii
Ziariştilor Profesionişti din România;
b) Consiliul Director, pentru operativitatea desfăşurarii activităţii la nivel
naţional;
c) Comisia de cenzori;
Articolul 23. Adunarea Generală este compusă din:
- membrii Consiliului Director;
- preşedinţii filialelor şi ai Municipiului Bucureşti;
- şefii Departamentelor profesionale;
- membrii Comisiei de atestare a calităţii de membru al UZPR;
- membrii Comisiei de onoare, disciplină şi arbitraj;
- delegaţi ai filialelor, câte unul la 10 de membri.

Articolul 24. Adunarea Generală se convoacă de către Preşedinte, o dată
pe an, în sesiune ordinară. Ea poate fi convocată şi în sesiuni extraordinare,
pentru rezolvarea unor probleme deosebite, ori de câte ori este necesar, la
solicitareaPreşedintelui, sau la cererea, în scris, a două treimi din numărul total
al membrilor Adunării Generale.
Articolul 25. Procedura convocării este asigurată de Secretariatul general
al UZPR, prin fax, email şi telefon, cu cel putin 15 zile înainte de data ţinerii
reuniunii normale sau urgente. Se va indica, obligatoriu, ordinea de zi, data,
localitatea şi ora la care urmează să se desfăşoare adunarea.
Articolul 26. Adunarea Generală este valabil constituită atunci cînd sunt
prezenţi sau reprezentaţi/împuterniciţi cel puţin jumătate plus unul din membrii
titulari, conform art. 23.
Pentru aprobarea Statutului şi alegerea organelor de conducere ale UZPR,
Adunarea Generală se constituie legal cu cel puţin 2/3 din numărul de voturi
exprimabile în cadrul ei.
Articolul 27. Votarea la Adunarea Generală este, de regulă, prin vot
deschis. Procedura votului secret se adoptă cu o majoritate de două treimi.
Fiecare membru al Adunării Generale are dreptul la un singur vot. Membrii
Uniunii care nu pot fi prezenţi, din motive obiective, pot da mandat de
reprezentare, în formă scrisă, numai unui alt membru al Adunării Generale, care
nu poate avea mai mult de 3 mandate.
Articolul 28. Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu majoritatea
simplă a voturilor valabil exprimate, cu excepţia situaţiei când hotărârile se
adoptă statutar, cu votul a cel puţin 2/3, din numărul membrilor prezenţi.
Articolul 29. Atribuţiile Adunării Generale.
a) aprobă şi modifică Statutul şi Codul Deontologic al Ziariştilor
Profesionişti;
b) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale UZPR;
c) alege preşedintele UZPR, cu majoritatea simplă;
d) alege, pe baza propunerilor, pe membrii structurilor de conducere
prevăzute în prezentul Statut, precum şi pe membrii Comisiei de atestare a
calităţii de membru al UZPR şi membrii Juriului de onoare, disciplină şi arbitraj.
e) alege membri Comisiei de cenzori
f) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli, ca şi bilanţul contabil al
UZPR;

g) hotărăşte cu privire la soluţionarea oricărei alte situaţii propuse spre
analiză şi decizie de structurile organizatorice, departamentele, filialele sau
membrii UZPR;
h) aprobă raportul de activitate al organului de conducere şi al
Comisiei de cenzori;
i) hotărăşte, conform legii, începerea procedurilor de dizolvare și
luchidare a Uniunii ;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut.

Articolul 30. Consiliul Director al UZPR
a) Între două reuniuni ale Adunării Generale, activitatea Uniunii este
condusă operativ de Consiliul Director;
b) Acesta este ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani;
c) Convocarea şedinţelor Consiliului Director este făcută de preşedintele
sau vicepreşedintele UZPR, de către Comisia de Cenzori sau, la cererea a 2/3
dintre membrii Consiliului Director;
d) Procedura convocării este efectuată de iniţiatori prin fax, e-mail sau
poştă, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării şedinţei;
e) Şedinţa Consiliului Director se consideră statutară, dacă sunt prezenţi
jumătate plus unul din membrii săi, luând în considerare şi mandatele de
reprezentare/împuternicire.
f) Consiliul Director adoptă rezoluţii obligatorii pentru toţi membrii
UZPR, cât şi recomandări pentru activitatea diferitelor departamente. Rezoluţiile
se adoptă cu votul a 2/3, din numărul total al membrilor prezenţi;
g) Alege Preşedintele Juriului de Onoare al UZPR, cu un stagiu minim de
două decenii, în profesia de jurnalist;
h) Preşedintele UZPR va atribui sarcini fiecărui membru al Consiliului
Director, conform programului de activitate;
i) Consiliul Director asigură îndeplinirea scopului şi obiectivelor statutare
ale UZPR, având următoarele atribuţii:
j) Urmăreşte respectarea, de către toţi membrii UZPR, a Codului
Deontologic, precum şi a principiilor privind libertarea presei şi dreptul
fundamental al cetăţenilor de a primi informaţii adevărate şi opinii oneste;
k) Analizează rapoartele contabile verificate de Comisia de cenzori;
Consiliul Director poate solicita rapoarte semestriale, sau ori de câte ori se
consideră necesar;
l) Adoptă reglementări interne, proprii activităţii de presă – declaraţii,
comunicate, regulamente de organizare - menite să consolideze forţa
instituţională a Uniunii;

m) Consiliul Director are deplina împuternicire să decidă asupra oricărei
probleme referitoare la activitatea UZPR, în deplină concordanţă cu scopul şi
obiectivele statutare ale Uniunii;
n) Cazurile de vacantare a unor locuri în Consiliul Director pot fi
următoarele:
- retragerea benevolă sau pierderea calităţii de membru al UZPR;
- decesul.
În caz de descompletare prin revocare, demisie sau retragere, ori din alte
cauze, a cel puţin unei treimi dintre membrii Consiliului Director, se convoacă,
potrivit Statutului, Adunarea Generală extraordinară, de alegeri şi completare a
locurilor vacante.
Articolul 31. Consiliul Director al UZPR este format din:
- preşedintele Uniunii,
- 2 vicepreşedinți,
- secretarul general,
- 3 şefi de departamente,
- 3 preşedinţi de filiale
- trezorier
Consiliul Director al UZPR este format din 11 membri de drept şi 3
membri supleanţi. La şedinţele sale participă de drept, superiorul Ordinului
Ziariştilor şi, fără vot, preşedintele Comisiei de cenzori, sau un mandatat al
acestuia. Acel membru al Consiliului Director care absentează nemotivat la trei
şedinţe consecutive sau la cinci şedinţe într-un an, poate fi suspendat. În acest
caz, postul va fi ocupat, pentru perioada de mandat rămasă, de o persoană
desemnată dintre membri supleanţi, de Consiliul Director.
Articolul 32. Consiliul Director al U.Z.P.R. are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea filialelor teritoriale şi departamentelor
profesionale ale Uniunii;
b) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul anual
al principalelor activităţi, acţiuni şi manifestări ale Uniunii şi le supune spre
aprobare Adunării Generale;
c) hotărăşte schimbarea sediului Uniunii, încheie acte juridice în numele
şi pe seama UZPR, răspunde de buna administrare a patrimoniului UZPR;
d) asigură respectarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor membrilor
UZPR.;
e) prezintă Adunării Generale rapoarte şi informări cu privire la
îndeplinirea rezoluţiilor adoptate de acesta;

f) validează solicitările de înscriere în Uniune, ca şi cele de colaborare cu
alte organizaţii similare din ţară şi străintătate şi prezintă propuneri Adunării
Generale;
g) aprobă organigrama şi politica de personal a UZPR, condiţiile de
angajare a personalului de conducere şi execuţie, precum şi salariile acestora;
h) prezintă Adunării Generale, raportul de activitate, stadiul îndeplinirii
bugetului stabilit, precum şi balanţa şi bilanţul contabil;
i) prezintă Comisiei de cenzori toate datele şi informaţiile necesare pentru
realizarea controlului financiar – contabil şi întocmirea raportului respectiv;
j) se autosesizează şi poate fi sesizat de încălcări ale Codului Deontologic,
făcute de către membrii săi;
k) desemnează juriile pentru premiile U.Z.P.R. şi validează nominalizările
propuse pentru aceste premii;
l) coordonează acţiunile menite să promoveze interesele membrilor săi,
pe lângă diferite instituţii ale statutului şi ale autorităţii publice;
m) aprobă profilul şi structura departamentelor din cadrul UZPR;
n) pregăteşte reuniunile Adunării Generale;
o) suspendă, la sesizarea Juriului de onoare – în cazul unor abateri foarte
grave, calitatea de membru al Consiliului Director, sau de membru al UZPR;
p) hotărăşte cu privire la colaborarea cu alte organizaţii din ţară şi
străinătate, în conformitate cu scopul şi obiectivele Uniunii;
r) apără profesiunea de ziarist de orice ingerinţă în exercitarea ei liberă,
apără libertarea de exprimare şi dreptul la opinie, asumându-şi un rol activ, de
atitudine publică, în toate situaţiile pe care le apreciază ca atare;
s) propune Adunării Generale cuantumul taxelor de înscriere şi al
cotizaţiei, precum şi modalitatea de plată a acesteia.
t) validează solicitarea de obţinere a personalităţii juridice de către filiala
interesată, cu respectarea Statului UZPR şi stabilirea relaţiilor dintre filială şi
centru.
u) reprezintă Uniunea în relaţiile cu alte instituţii şi organizaţii şi adoptă
măsurile necesare desfăşurării activităţii curente a UZPR;
v) face propuneri pentru membrii de onoare ai UZPR şi validează viitorii
laureaţi cu Ordinele şi Titlurile acordate de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din
România, conform regulamentelor proprii.
z) Consiliul Director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Adunarea
Generală şi se întruneşte ori de câte ori este nevoie, adoptând decizii cu
majoritate simplă, consultarea membrilor şi votul acestora putând avea loc şi pe
cale electronică.
Articolul 33. Preşedintele UZPR
1. Uniunea este condusă de un preşedinte ales de Adunarea Generală,
pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.

2. Preşedintele UZPR îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) convoacă Adunarea Generală şi Consiliul Director în şedinţe şi conduce
lucrările acestora;
b) prezintă Adunării Generale rapoarte, dări de seamă şi informări privind
activitatea Uniunii;
c) reprezintă UZPR în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice,
centrale şi locale, cu persoanele fizice şi juridice, precum şi în faţa instanţelor de
judecată;
d) răspunde de buna gestionare a patrimoniului UZPR;
e) organizează activități concrete, pentru realizarea obiectivelor Uniunii;
f) conduce şedintele Consiliului Director şi îndeplineşte şi alte atribuţii
stabilite de Adunarea Generală;
g) Pentru realizarea diferitelor acţiuni, iniţiative sau proiecte, preşedintele
poate delega o parte dintre atribuţii, vicepreşedinţilor sau, după caz, altor
membri din Consiliul Director;
h) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite dispoziţii.
Articolul 34. Vicepreşedinţii UZPR
Îl secondează la conducerea Uniunii pe preşedinte şi, pe perioada lipsei
acestuia, îi preiau atribuţiile în integralitatea lor.
Articolul 35. Secretarul General al UZPR
1. Este ales de către Consiliul Director, la propunerea Preşedintelui, şi
asigură activitatea curentă a Uniunii;
2. Pentru adoptarea operativă a unor rezoluţii sau decizii ale organelor de
conducere ale UZPR poate recurge la consultarea prin telefon, fax sau e-mail a
membrilor Consiliului Director, astfel încât voturile acestora să se exprime în
scris, prin mijloace electronice.
Articolul 36. Comisia de cenzori a UZPR
1. Este formată din 3 membri, din care unul trebuie să fie contabil
autorizat sau expert contabil, aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani.
2. Are următoarele atribuţii:
a) verifică, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, modul de derulare a
operaţiunilor financiar – contabile şi prezintă propuneri, pentru eliminarea
eventualelor nereguli;
b) verifică modul de gestionare a patrimoniului UZPR, cel puţin o dată pe
an, dar şi la posibila solicitare a Consiliului Director.

c) întocmeşte rapoarte şi le prezintă în Adunarea Generală în vederea
descărcării de gestiune a Consiliului Director sau stabilirea răspunderii pentru
neregulile constatate;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, stabilite de Adunarea
Generală;
e) Preşedintele Comisiei de cenzori, ales dintre membri săi, participă la
şedinţele de lucru ale Consiliului Director. El exercită controlul şi coordonarea
verificării operaţiunilor contabile ale Uniunii;
f) aduce la cunoştinţa Consiliului Director orice situaţie care reclamă
rezolvare urgentă şi solicită acestuia, dacă este cazul, convocarea Adunării
Generale.
Articolul 37. Comisia de onoare, disciplină şi arbitraj

Este formată din 5 membri aleşi în Adunarea Generală şi se întruneşte ori
de câte ori este nevoie. Comisia primeşte mandat pentru o perioadă de 4 ani şi
funcţionează în baza Regulamentului propriu adoptat de Adunarea Generală.

Articolul 38. Comisia de atestare a calităţii de membru activ al UZPR.

Aceasta are în componenţă cinci membri cu o experienţă de peste 10 ani
în presă şi funcţionează în baza Regulamentului propriu, adoptat în şedinţa
Consiliului Director.

CAPITOLUL V Patrimoniul U.Z.P.R.

Articolul 39. Patrimoniul Uniunii este format din bunuri mobile şi
imobile.Patrimoniul UZPR este indivizibil. Membrii Uniunii sau filialele ei nu
pot înainta pretenţii asupra patrimoniului UZPR şi nu pot dispune, în particular,
de proprietatea comună a Uniunii.
Articolul 40. Resursele UZPR sunt formate din:

a) cotizaţii;
b) donaţii în bani şi în natură, provenite de la persoane fizice şi juridice
române sau străine;
c) sponsorizări în bani şi în natură provenite de la persoane fizice şi
juridice române sau străine;
d) venituri din organizarea de manifestări publice, cu caracter cultural,
precum şi din desfăşurarea de activităţi economice directe, dacă acestea au
caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul UZPR;
e) închirierea spaţiilor proprii disponibile, autovehiculelor şi altor bunuri,
în conformitate cu legislaţia în vigoare;
f) venituri realizate din editarea unor publicaţii proprii;
g) venituri din programe realizate cu diferite structuri locale şi centrale ale
Statului, ori alte organizaţii, prin participare la proiecte europene.
h) alte surse, conform legii .
Articolul 41. Anul financiar începe la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la 31
decembrie ale fiecărui an.
CAPITOLUL VI. Pierderea calitaţii de persoană juridică, dizolvarea
sau lichidarea U.Z.P.R.
Articolul 42. Uniunea îşi pierde calitatea de persoană juridică întruna din
urmatoarele situaţii:
a) când Adunările Generale nu mai pot să se desfăşoare, la termenele şi
în condiţiile stabilite de Statut, după trei convocări consecutive;
b) în caz de dizolvare sau lichidare voluntară, după derularea procedurilor
specifice.
Articolul 43. Dizolvarea voluntară a UZPR are loc în cazurile prevăzute
de lege. În caz de dizolvare, Consiliul Director desemnează unul sau mai
mulţi lichidatori investiţi cu puteri largi, pentru recuperarea activelor şi
datoriilor. Hotărârea de dizolvare se adoptă de către Adunarea Generală,
în aceleaşi condiţii şi după aceeaşi procedură, ca şi la constituirea Uniunii.
Articolul 44. Când şedinţele Consiliului Director nu se pot desfăşura din
cauza neparticipării membrilor săi, în condiţiile de validitate stabilite prin
Statut, după şase convocări consecutive, făcute într-un interval de cel mult
24 de luni, UZPR se consideră dizolvată de drept.
Articolul 45. În cazul dizolvării, după ascultarea rapoartelor Consiliului
Directorşi al Comisiei de cenzori, Adunarea Generală hotărăşte lichidarea
UZPR, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL VII Dispoziţii finale
Articolul 46. Membrii care se retrag din UZPR, precum şi cei care pierd
calitatea de membru, ca urmare a excluderii nu pot cere restituirea
sumelor depuse reprezentând taxe de înscriere, cotizaţiile sau alte
contribuţii.
Articolul 47. Uniunea are ştampilă, sigiliu, siglă proprie şi insignă.
Pentru totala transparenţă, UZPR va menţine actualizarea website-ul Uniunii,
accesibil tuturor persoanelor interesate, considerat un principal mod de
informare a membrilor şi va tipări rapoartele anuale ale Adunării Generale în
Monitorul Oficial.
Articolul 48. Deliberările Adunării Generale şi ale Consiliului Director
sunt consemnate într-un registru special. Procesele verbale redactate sunt
semnate de autor(autori ), de către secretarul general şi preşedintele Uniunii.
Articolul 49. Prezentul Statut, aprobat în sedinţa Adunării Generale a
UZPR din data de 21 martie 2015, intră în vigoare după Sentinţa
definitivă, legalizată la Judecătoria sectorului 1 Bucureşti, şi înlocuieşte,
în totalitate, Statutul U.Z.P.R. stabilit în Adunarea Generală de la Sâmbăta
de sus, din 23 iunie 2012.

