Judecătoria Bârlad, prin sentința civilă nr. 4814/14.12.1999 pronunțată în
dosarul civil nr. 7328/1999 a acordat personalitate juridică Casei de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor, cu sediul în Bârlad, str. Nicolae Iorga, nr. 7/A, jud.
Vaslui, aceasta fiind înscrisă în Registrul Special aflat la Grefa Judecătoriei
Bârlad, la poziția nr. 1 din 1999.
De la pronunțarea Hotărârii Judecătorești și până în prezent, prin Sentința
Civilă nr. 1200/19 mai 2003 a Judecătoriei Bârlad (dosar civil nr. 2191/2003) și
mai multe încheieri pronunțate de aceeași instanță (încheierea din 20.03.2006
pronunțată în dosarul civil 1601/2006, încheierea din 5.12.2007 pronunțată în
dosarul civil nr. 4500/189/2007, încheierea nr. 3 din 18.01.2010 pronunțată în
dosarul civil nr. 125/189/2010, încheierea nr. 19 din 24.05.2011 pronunțată în
dosarul civil 2174/189/2011, încheierea nr. 19 din 22 mai 2012, pronunțată în
dosarul civil nr. 2422/189/2012, încheierea nr. 24 din 7.08.2012 pronunțată în
dosarul civil 3926/189/2012, încheierea nr. 27 din 30 septembrie 2019 pronunțată
în dosarul civil nr. 6338/189/2019 și încheierea nr. 29 din 21 decembrie 2020,
pronunțată de Judecătoria Bârlad în dosarul civil nr. 7581/189/2020), în urma
Adunărilor Generale Anuale ale Reprezentanților Membrilor Asociați și
Hotărârilor Adunărilor, Statutul de organizare și funcționare a suferit mai multe
modificări, totodată fiind și completate prevederi ale acestuia, dispunându-se de
instanță ca toate modificările și completările să fie înregistrate în Registrul Special
al Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la Grefa Judecătoriei Bârlad.
Precizăm că modificările și completările prevederilor statutare s-au dispus
de către Adunările Generale în baza actelor normative care au reglementat și
reglementează activitatea asociației noastre, punându-se în acord prevederile
statutare cu legislația în vigoare, națională și europeană.
Menționăm că în prezent asociația își desfășoară activitatea principală în
baza Legii 540/2002, privind Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, Legii
502/2004 privind Asociațiile Pensionarilor și Ordonanței Guvernului nr. 26/2000
privind Asociațiile și Fundațiile, la care se adaugă prevederile Dreptului Civil,
Dreptului Penal, Dreptului Economic, Dreptului Financiar, Codului Fiscal,
Contravențional, Legii Contabilității nr. 82/1991, Legii 93/2009 privind
instituțiile financiar nebancare și alte acte normative emise de Guvern, Banca
Națională a României, Parlamentul României.
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, fiind o asociație, este structurată
conform Ordonanței 26/2000, iar activitatea de bază a acesteia, respectiv de
acordare a ajutoarelor rambursabile și nerambursabile, se întemeiază, așa cum sa arătat, pe prevederile Legilor nr. 540/2002 și 502/2004.
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, privind Asociațiile și Fundațiile
a fost modificată și completată prin mai multe acte normative, după cum urmează:
Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003, respinsă prin Legea nr. 213/2005 şi abrogată
prin Legea nr. 246/2005, Legea nr. 502/2004, Legea nr. 213/2005, Legea nr.
246/2005, Legea nr. 286/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2008,
Legea nr. 305/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2009, Ordonanţa
Guvernului nr. 23/2009, Legea nr. 34/2010, Legea nr. 256/2011, Legea nr.
76/2012, Legea nr. 122/2012, Legea nr. 145/2012, Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 44/2012, Legea nr. 204/2012, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 4/2013, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013, Legea nr. 22/2014,
Legea nr. 73/2014, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014, Legea nr.
156/2015, Legea nr. 46/2016, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017,
Ordonanţa Guvernului nr. 18/2018, Legea nr. 275/2018, Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, Legea nr. 129/2019, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 29/2020, Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
252 din 26 martie 2020, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2020,
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2020, Legea nr. 276/2020.
Din enumerarea și analiza actelor normative enumerate, prin care a fost
modificată și completată Ordonanța nr. 26/2000, a rezultat necesitatea ca și
prevederile Statutului de organizare și funcționare a Casei de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor Bârlad să fie puse în acord și în conformitate cu prevederile actelor
normative modificatoare și completatoare.
Un rol esențial în punerea în acord, în special, cu legislația europeană a
Ordonanței nr. 26/2000, au avut-o și o au Legea nr 129/11.07.2019 pentru
prevenirea și combaterea spălării banilor si finanțării terorismului, precum și
pentru modificarea și completarea unor acte normative și Legea nr. 276/2020
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire
la asociații și fundații ce a intrat în vigoare la data de 5 decembrie 2020. Prin
Legea 276/2020, noua lege ce a modificat Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociații și fundații, s-a simplificat activitatea ONG-urilor. În mod
imperativ, prin cele două acte normative, ce au modificat Ordonanța nr. 26/2000,
s-a dispus ca orice modificare de esență a prevederilor statutare să fie înregistrate
și înscrise în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Grefa instanței.
În ceea ce privește asociația noastră, prevederile statutare au fost
modificate după cum urmează:
1. Judecătoria Bârlad, prin Încheierea nr. 19 din 24.05.2011, pronunțată în
dosarul civil nr. 2174/189/2011 și Încheierea nr. 24 din 7 august 2012, pronunțată
în dosarul civil 3926/189/2012 a luat act de modificarea denumirii, aceasta fiind
CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR „ELENA CUZA”,
prescurtat C.A.R. Pensionari „Elena Cuza” sau C.A.R.P. „Elena Cuza”
conform Hotărârii nr. 1/2011 a Adunării Generale Anuale din 29 aprilie 2011,
modificare efectuată în Registrul Special la data de 7 iunie 2011.
2. Instanța, în baza încheierii nr. 19/2011, conform Hotărârii nr. 1 din 10
mai 2010 a Adunării Generale Anuale din 6 mai 2010, a dispus înscrierea
modificărilor privind componența organelor de conducere, după cum urmează:
- Consiliul Director – Președinte Mihai Nicolaie; Vicepreședinte Filip
Stelian; Consilieri Râncu Liviu Adrian, Tănase Veruța, Fitcal Mircea; Supleanți
Stoica Dorina și Panica Constantin.
- Comisia de Cenzori – Președinte Muntianu Maria; Cenzori Iftimie
Virginiea, Cocioabă Elena; Supleant Liță Ioan.
3. Instanța, prin încheierea nr. 27 din 30 septembrie 2019, pronunțată în
dosarul civil nr. 6338/189/2019, în baza procesului verbal de ședință și Hotărârii
nr. 2 a Adunării Generale Anuale din 2 martie 2019 a dispus admiterea cererii

pentru înscrierea modificărilor aduse organelor de conducere ale Casei de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad și a luat act de modificarea
componenței Consiliului Director: Președinte Nicolaie Mihai; Consilieri
Fitcal Mircea și Tănase Veruța. Totodată, a stabilit componența Comisiei de
Cenzori: Cocioabă Elena Președinte; Iftimie Virginiea și Muntianu Maria,
cenzori.
4. Aceeași instanță, prin încheierea nr. 29 din 21 decembrie 2020, rămasă
definitivă la data de 5 ianuarie 2021, a admis cererea pentru înscrierea
modificărilor aduse Statutului Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
„Elena Cuza” Bârlad, cu sediul în Bârlad, str. Nicolae Iorga, nr. 7/A, jud. Vaslui,
în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la Grefa Judecătoriei Bârlad și a luat
act de modificarea denumirii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena
Cuza” în Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza”
Bârlad, conform dovezii disponibilității a denumirii nr. 179899 eliberată la data
de 10.02.2020 de Ministerul Justiției; totodată, prin aceeași încheiere, instanța a
luat act de modificarea Statutului Asociației cu denumirea Asociația Casa de
Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad cu sediul în Bârlad, str.
Nicolae Iorga, nr. 7/A, jud. Vaslui, conform Hotărârii Adunării Generale a
Asociației nr. 2 din data de 7.03.2020 și a dispus înscrierea modificărilor aduse
Statutului Asociației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la Grefa
Judecătoriei Bârlad, conform Hotărârii Adunării Generale a Asociației nr. 2 din
data de 7.03.2020, atestată sub nr. 113 din 16 martie 2020 de Cabinet Avocat
Budăi Filimon de la Baroul Vaslui.
Consiliul Director, prin Hotărârile nr. 1 și 2 pronunțate în ședința din 4
ianuarie 2021, a convocat de urgență, ca urmare a unui interes major, respectiv
decesul unui consilier și alegerii unui expert contabil, în termenul legal prevăzut
de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Reprezentanților Membrilor
Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad pentru
modificarea Statutului asociației cu privire la componența Consiliului Director și
a Comisiei de Cenzori și a sesizării Judecătoriei Bârlad pentru înscrierea în
Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la Grefa Judecătoriei Bârlad,
a modificărilor statutare ce vor fi analizate și aprobate în Adunarea Generală
Extraordinară.
În conformitate cu prevederii Art. 12 pct. 4 alin. 2 din Statut „Adunările
Extraordinare se convoacă, în interes major, cu cel puțin 7 zile înainte. S-a
respectat prevederea statutară cu privire la respectarea termenului de convocare a
Adunării Generale Extraordinare, iar pe data de 24 ianuarie 2021 au fost puse la
dispoziția reprezentanților membrilor asociației, materialele pentru desfășurarea
Adunării.
Problemele de interes major care au determinat Consiliul Director să
convoace Adunarea Generală Extraordinară sunt următoarele:
1) Decesul unui membru al Consiliului Director

La data de 26 decembrie 2020 a intervenit decesul unui membru al
Consiliului Director, consilierului Fitcal Mircea. În urma decesului acestuia,
Consiliul Director are în componență 2 membri, respectiv Tănase Veruța și Mihai
Nicolaie, acesta din urmă fiind atât Președintele Asociației, cât și Președintele
Consiliului Director.
2) Retragerea din Comisia de Cenzori a unui membru
La data de 1 ianuarie 2021, urmare a unor afecțiuni medicale grave, una din
membrele Comisiei de Cenzori s-a retras din activitate, renunțând la calitatea sa,
implicit de a mai face parte din Comisia de Cenzori, respectiv doamna cenzor
Muntianu Maria.
Urmarea celor două cauze de interes major, așa cum s-a menționat, cu
respectarea dispozițiilor legale, la data de 4 ianuarie 2021 Consiliul Director a
convocat Adunarea Generală Extraordinară cu privire la completarea
componenței celor două organe de conducere, respectiv a Consiliului Director
și a Comisiei de Cenzori.
În conformitate cu prevederile art. 14 pct. 2 din Statutul de funcționare a
asociației „Consiliul Director se alege de Adunarea Generală o dată la 7 ani și
este format din 5-7 membri titulari în raport cu numărul membrilor și activitatea
asociației respectându-se prevederile art.7 alin 1 lit. c din Statut, articol care
prevede condițiile de fond și formă pe care un membru trebuie să le îndeplinească
pentru a fi ales în Consiliul Director.
Potrivit art. 30 din Ordonanța nr. 26/2000 numărul minim de membri în
Consiliul Director se compune din cel puţin 3 membri, dispoziție care a fost avută
în vedere de Adunarea Generală Anuală din data de 2 martie 2019 prin Hotărârea
nr. 2/ 2019 adunare care a solicitat instanței de judecată modificarea
componenței Consiliului Director: Președinte Nicolaie Mihai; Consilieri
Fitcal Mircea și Tănase Veruța și a componenței Comisiei de Cenzori: Cocioabă
Elena Președinte; Iftimie Virginiea și Muntianu Maria, cenzori, solicitând și
modificarea Statutului sub aceste aspecte și înscrierea modificărilor în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor. Menționăm că s-a avut în vedere art. 30 din Ordonanță
deoarece au fost admise 3 candidaturi pentru Consiliu Director, inclusiv aceea a
Președintelui în funcție la acea dată, precum și 3 candidaturi la Comisia de
Cenzori.
În conformitate cu art. 27 ind. 1 punctele 2 și 3 „Comisia de cenzori este
alcătuită dintr-un număr impar de membri….cel puţin unul dintre cenzori trebuie
să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii”.
În baza textelor de lege enumerate privind interesul major, așa cum s-a
arătat, Consiliul Director în ședința din 4 ianuarie 2021 a emis două hotărâri:

„Număr de înregistrare 1/CD/2021

HOTĂRÂREA NR. 1
Anul 2021 Luna Ianuarie Ziua 4

Consiliul Director, în baza articolului 12, punctul 4 alin 2, articolul 14,
punctele 1, 3 și 4 din Statutul de Funcționare al Asociației Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad coroborat cu articolul 24 alin. 2
pct. d din Ordonanța Guvernului 26/2000 privind Asociațiile și fundațiile și
Procesul Verbal de Ședință nr. 1 din 04.01.2021,

HOTĂRĂȘTE

I) Convocarea Adunării Generale Extraordinare a membrilor delegați ai
Asociației C.A.R.Pensionari „Elena Cuza” din Bârlad pentru data de
29.01.2021, ora 10 la Sala Mare Cinema Cityplex Victoria Bârlad, cu
respectarea normelor Stării de Urgență și Alertă stabilite prin Ordonanțele
Militare și Hotărârile de Guvern.
II) Convocarea membrilor delegați pentru Adunarea Generală Extraordinară
în perioada 05-22.01.2021.
III) Stabilește următoarea ordine de zi:
1. Raportul Consiliului Director privind modificarea Statutului Asociației
cu privire la structura de conducere – Consiliul Director și Comisia de Cenzori.
2. Completarea componenței Consiliului Director prin alegerea a 3
consilieri în Consiliul Director în condițiile art. 14 pct.2 din Statutul de
Funcționare al Asociației, pentru mandatul actualului Consiliu Director, hotărât
de Adunarea Generală Anuală din data de 2 martie 2019, consfințit de
Judecătoria Bârlad prin încheierea nr. 27/30.09.2019 (dosar civil nr.
6338/189/2019) în raport de numărul de candidaturi:
3. Alegerea unui expert contabil în Comisia de Cenzori, pentru mandatul
actualei Comisii hotărât de Adunarea Generală Anuală din data de 2 martie 2019,
consfințit de Judecătoria Bârlad prin încheierea nr. 27/30.09.2019 (dosar civil nr.
6338/189/2019) în conformitatea cu prevederile art. 27 indice 1 punctele 2 și 3
din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 modificate și completate;

4. Înregistrarea modificărilor privind structura Consiliului Director și a
Comisiei de Cenzori în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Grefa
Judecătoriei Bârlad;
5. Împuternicirea Cabinetului Avocat - Frățiman Carmen Mariana de a
reprezenta asociația în relația cu Judecătoria Bârlad pentru a formula cerere de
înscriere a modificărilor Statutului de funcționare al Asociației în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor la Grefa Judecătoriei Bârlad.
IV) În caz de neîndeplinirea cvorumului, se va convoca Adunarea Generală
Extraordinară după 7 zile, respectiv pe data de 5 februarie 2021, ce se va
desfășura în același loc indiferent de numărul delegaților prezenți, cu
aceeași Ordine de zi.
Cu aducere la îndeplinire, Consiliul Director și Biroul Runos.
Președinte
al Asociației
și Consiliului Director,
Nicolaie Mihai

Consiliul Director
Tănase Veruța

Număr de înregistrare 2/CD/2021

Hotărârea nr. 2
privind criteriile de înscriere a candidaturilor la funcția de consilier
Anul 2021 Luna Ianuarie Ziua 4

Consiliul Director, urmare a ședinței de urgență din 04.01.2021, în baza
Hotărârii nr. 1/CD/4.01.2021, coroborată cu art. 7 pct. 1 lit. c, 14 pct. 1, 3 și 4 lit.
b din Statutul de Funcționare al Asociației Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad, art. 21 pct. 5 și art. 24 pct. 2 lit. d din
Ordonanța Guvernului 26/200 privind Asociațiile și Fundațiile și Procesul Verbal
de Ședință nr. 1 din 04.01.2021,
HOTĂRĂȘTE
I) Orice membru al asociației poate participa la alegerea în funcția de
consilier în Consiliul Director și de expert contabil în Comisia de Cenzori cu
îndeplinirea următoarelor condiții de fond și formă, de fapt și de drept:

a) Să fie pensionar;
b) Vechime în asociație minim 5 ani;
c) Studii superioare cursuri de zi în unul din următoarele domenii: științe juridice,
administrație publică, științe economice, științe manageriale;
d) Să fi îndeplinit o funcție de management cel puțin 4 ani de zile;
e) Să nu fi suferit vreo condamnare penală sau fiscală, chiar dacă a intervenit
reabilitarea de drept sau judecătorească, ori amnistia;
f) Să aibă plătită la zi cotizația și contribuția;
g) Să nu fi fost rău platnic;
h) Să fi participat sau să fi organizat cel puțin 30 de activități sociale, culturale,
artistice, turistice, prestări servicii în cadrul Asociației C.A.R Pensionari „Elena
Cuza” Bârlad în ultimii 7 ani.
II) Orice membru al Asociației poate participa la alegerea ca expert
contabil dacă îndeplinește condițiile de la puncul I) lit. c)- referitoare la cursurile
de științe economice, d) să fi îndeplinit o funcție de management cel puțin 4 ani,
e) , f), g), să fie absolvent al cursurilor de specialitate fiind desemnat „expert
contabil” și membru în Corpul Experților contabili și contabililor autorizați.
Candidații, ce îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul I, vor depune
următoarele acte:
a) Cerere de a candida la consilieri și cenzori;
b) Curriculum Vitae;
c) Xerocopie după C.I.;
d) Cazier judiciar;
e) Examen medical psihiatric;
f) Examen medical psihologic;
g) Adeverință medic de familie privind antecedentele medicale;
h) Documente justificative privind studiile;
i) Cupon de pensie sau adeverință de la Casa locală de pensii;
j) Adeverință din care să rezulte că a îndeplinit o funcție de conducere;
k) Adeverință de la Asociație cu privire la stadiul plății contribuției, cotizației și
ratelor dacă se impune.
III) Alegerea la funcția de consilier și cenzor va avea loc prin vot deschis a
delegaților prezenți, cu majoritate simplă (50% +1), precum și prin votul prin

corespondență sau prin mijloace de comunicare directă la distanţă a
reprezentanților membrilor aflați în suferință, în carantină sau netransportabili,
iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură
electronică extinsă.
IV) Depunerea candidaturilor se va face în perioada 04.01.2021 22.01.2021 la Biroul RUNOS al Asociației.

Președinte
al Asociației
și Consiliului Director,

Consiliul Director ”
Tănase Veruța

Nicolaie Mihai

Din analiza efectuată în prezentul raport, din examinarea celor două
hotărâri ale Consiliului Director și a prevederilor Legii nr. 129/11.07.2019 pentru
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și
pentru modificarea și completarea unor acte normative și Legii nr. 276/2020
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire
la asociații și fundații ce a intrat în vigoare la data de 5 decembrie 2020, este
imperios necesar modificarea Statutului de funcționare a Asociației cu privire la
structura Consiliului Director și a Comisiei de Cenzori, completarea componenței
numerice a celor două organe de conducere, sesizarea Judecătoriei Bârlad pentru
înregistrarea în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la Judecătoria
Bârlad, a modificărilor privind structura Consiliului Director și Comisiei de
Cenzori aprobate de Adunarea Generală Extraordinară în mod direct, prin votul
delegaților prezenți, cât și indirect prin mijloace de comunicare directă la distanță.
Prezentul raport conține un număr de 9 pagini și a fost încheiat în 62 de
exemplare și câte 3 anexe ( Hotărârea Consiliului Director nr. 1/ 04.01.2021,
Hotărârea Consiliului Director nr. 2/ 04.01.2021 și Lista de candidaturi) și vor fi
înmânate fiecărui delegat, pe bază de semnătură.

Președinte,

Nicolaie Mihai

Consilier,

Veruța Tănase

