DEMONTAREA MINCIUNILOR MAFIOTE !
ORDONANȚA NR. 26 / 2000
privind asociațiile și fundațiile
Dizolvarea
Art. 54. - (1) Asociatiile si federatiile se dizolva:
a) de drept;
b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;
c) prin hotararea adunarii generale.
Art. 85. - Persoanele juridice de utilitate publica - asociatii, fundatii sau alte
organizatii de acest fel - infiintate prin legi, ordonante, decrete-lege, hotarari ale
Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta
prevederilor prezentei ordonante, ci raman supuse reglementarilor speciale
care stau la baza infiintarii si functionarii lor. (Legea 51/1995)
.................................................................................................................................
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
DOSAR NR. 54430/299/2012
DECIZIA CIVILĂ IREVOCABILĂ NR. 62/2017 din 22 februarie 2017
,,reclamanta a solicitat instanţei să constate nulitatea Uniunii Naţionale a
Barourilor din România (Bota) şi, pe cale de consecinţă să dispună dizolvarea şi
lichidarea acestei pârâte.”
,,între regula generală, pe de o parte, şi regula specială instituită de Legea
nr. 51/1995 în cazul organizării şi exercitării profesiei de avocat, pe de altă
parte, există un raport care cade sub incidenţa regulii: generalia specialibus non
derogant şi, respectiv, specialia generalibus derogant.”
(Legea nr. 51/1995 nu prevede nici înființarea, nici desființarea barourilor
și UNBR)
,,Uniunea Naţională a Barourilor din România (Baroul Bota) fiind
înfiinţată printr-o hotărâre judecătorească cele statuate în cuprinsul său se
impune a fi respectate şi nu pot fi modificate decât prin exercitarea căilor de atac
prevăzute de lege şi nicidecum printr-o acţiune în constatarea nulităţii persoanei
juridice de interes public astfel create, neputându-se introduce o cerere în
cadrul căreia să se pretindă stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat anterior
judecătoreşte.”
,,Din moment ce nu s-a dovedit şi desfiinţarea ulterioară a încheierii
pronunţată la data de 30 iulie 2003, de către Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul
nr. 79/PJ/2003, prin care s-a autorizat funcţionarea unei asociaţii având drept
scop înfiinţarea de barouri, argumentul primei instanţe este pe deplin valabil şi
nu se impune a fi reformat.”

ONG-uri sunt asociațiile ,,Bonis Potra,, ,,Figaro Potra,, și ,,Filiala Bălești
Gorj…
Cu privire la desființarea ONG-urilor ,,Bonis Potra,, ,,Figaro Potra,, și
,,Filiala Bălești Gorj…,, :
cele 42 barouri și UNBR înființate anterior nu mai pot fi desființate conform
principiului neretroactivității legii civile,
A se vedea și:
ART. 198 alin. (1) Cod civil ,,De la data la care hotărârea judecătorească
de constatare sau declarare a nulităţii a devenit definitivă, persoana juridică
încetează fără efect retroactiv şi intră în lichidare.,,
ART. 199 alin. (1) Cod civil ,,Constatarea sau, după caz, declararea
nulităţii nu aduce atingere actelor încheiate anterior în numele persoanei
juridice de către organele de administrare, direct sau prin reprezentare, după
caz.,,

