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TABEL COMPARATIV 
la proiectul de modificare a Statutului Asociaţiei de Caritate din Armata României – CAMARAZII 

 

Nr. 
crt. TEXTUL ACTUAL AL STATUTULUI PROPUNERI DE MODIFICARE A 

STATUTULUI ARGUMENTE 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 7. - Asociaţia de Caritate din 
Armata României – CAMARAZII are ca scop 
acordarea sprijinului necesar soluţionării unor 
probleme medico-sociale deosebite, creşterea 
coeziunii de grup şi crearea unor facilităţi 
pentru persoane din rândul: 

a) personalului armatei şi al familiilor 
acestuia (soţ/soţie şi copii minori); 

b)  urmaşilor celor decedaţi în acţiuni 
militare (orfanii, văduvele sau părinţii aflaţi în 
întreţinere, în cazul celor decedaţi care nu au 
fost căsătoriţi ori au divorţat şi nu au copii); 

c)  elevilor/studenţilor din instituţiile 
militare de învăţământ; 

d)  personalului militar în rezervă sau în 
retragere, precum şi al personalului civil care 
şi-a desfăşurat activitatea în armată; 

e) altor persoane care au calitatea de 
membru al asociaţiei. 

 

1. La articolul 7, partea 
introductivă se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 7. - Asociaţia de Caritate din 
Armata României – CAMARAZII are ca scop 
acordarea sprijinului necesar soluţionării unor 
probleme medico-sociale deosebite, creşterea 
coeziunii de grup, promovarea voluntariatului şi 
a spiritului civic, precum şi crearea unor 
facilităţi pentru persoane din rândul:”. 

2. La articolul 7, litera e) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 „ e) altor persoane care au calitatea de 
membru sau simpatizant al asociaţiei”. 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a introdus noţiunea de 
simpatizant, întrucât starea de fapt 
(existenţa unui număr semnificativ de 
simpatizanţi), reclamă statuarea acestei 
calităţi. 
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2. 

Art.8. (1) Pentru realizarea scopului 
stabilit, asociaţia îşi propune realizarea 
următoarelor obiective: 

a) promovarea spiritului de solidaritate 
şi întrajutorare umană, precum şi a coeziunii 
de grup; 

b) identificarea persoanelor din rândul 
celor prevăzute la art.7, care întâmpină 
probleme medicale şi sociale deosebite; 

c) atragerea fondurilor necesare 
sprijinirii persoanelor cu probleme medicale şi 
sociale deosebite; 

d) evaluarea şi analizarea, discutarea şi 
soluţionarea obiectivă a cazurilor identificate; 

e) furnizarea de servicii socio-medicale, 
în condiţiile legii. 

(2) În scopul creşterii coeziunii de grup 
şi creării unor facilităţi, asociaţia poate 
desfăşura următoarele activităţi: 

a) promovarea tradiţiilor militare şi 
cultul eroilor; 

b) cultivarea solidarităţii umane şi 
camaraderiei; 

  Articolul 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„ Art.8. - (1) Pentru soluţionarea unor 
probleme medico-sociale deosebite, asociaţia îşi 
propune realizarea următoarelor obiective: 

a) promovarea spiritului de solidaritate şi 
întrajutorare umană; precum şi a coeziunii de 
grup; 

b) sprijinirea persoanelor din rândul 
celor prevăzute la art.7, cu excepţia 
simpatizanţilor, care întâmpină probleme 
medicale şi sociale deosebite; 

c) atragerea fondurilor necesare 
sprijinirii persoanelor cu probleme medicale şi 
sociale deosebite; 

d) furnizarea de servicii sociale şi/sau 
medicale, în condiţiile legii;  

e) iniţierea şi implementarea unor 
proiecte care aparţin domeniului social şi pot fi 
utile potrivit scopului asociaţiei. 

(2) În scopul creşterii coeziunii de grup 
şi creării unor facilităţi, asociaţia poate 
desfăşura următoarele activităţi: 

a) cultivarea solidarităţii umane şi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A fost lărgită sfera acţiunilor în 
acord cu programele aprobate de 
Adunarea Generală şi s-a operat o mai 
bună sistematizare a textului. 
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c) activităţi sportive, recreative, 
turistice şi culturale: 

d) sprijinirea pensionarilor militari şi 
veteranilor, inclusiv prin identificarea 
posibilităţilor de cooperare cu Ministerul 
Apărării Naţionale pentru utilizarea unor 
facilităţi de recuperare şi îngrijire medicală 
(centre sociale); 

e) alte activităţi care vizează creşterea 
coeziunii de grup şi crearea unor facilităţi; 

f) iniţierea şi implementarea unor 
proiecte care aparţin domeniului social. 

(3) Pentru activităţile prevăzute la alin. 
(2) se pot aloca resurse financiare aflate la 
dispoziţia asociaţiei, dar fără a se afecta 
fondurile dedicate acţiunilor caritabile. 

(4) Pentru îndeplinirea scopului şi 
obiectivelor sale, asociaţia cooperează cu 
Ministerul Apărării Naţionale şi cu alte organe 
ale administraţiei publice centrale şi locale, 
precum şi cu organizaţii neguvernamentale 
naţionale şi internaţionale. 

(5) Asociaţia poate desfăşura acţiuni 
sau proiecte în parteneriat cu Ministerul 
Apărării Naţionale, adresate personalului şi 

camaraderiei şi spiritului pozitiv; 
b) activităţi sportive, recreative, turistice 

şi culturale, în condiţii avantajoase; 
c) servicii educaţionale pentru copii şi 

servicii de reconversie profesională pentru 
adulţi; 

d) alte activităţi care vizează creşterea 
coeziunii de grup şi crearea unor facilităţi. 

(3) Pentru promovarea voluntariatului şi 
a spiritului civic, asociaţia poate desfăşura 
următoarele activităţi: 

a) promovarea valorilor naţionale, a 
tradiţiilor militare şi cultul eroilor; 

b) activităţi de promovare a respectului 
şi recunoştinţei care se cuvin veteranilor, 
invalizilor şi văduvele de război şi de 
solidaritate socială cu aceste categorii: 

c) activităţi privind voluntariatul, în 
conformitate cu prevederile legale; 

d) activităţi educaţionale, de promovare 
a valorilor democratice  şi de ocrotire a 
mediului; 

e) alte activităţi de promovare a 
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STATUTULUI ARGUMENTE 

familiilor acestuia, fără să aducă contribuţii în 
bani sau în natură, în beneficiul ministerului. 
 

voluntariatului şi spiritului civic. 
(3) Pentru activităţile prevăzute la alin. 

(2) se pot aloca resurse financiare aflate la 
dispoziţia asociaţiei, dar fără a se afecta 
fondurile dedicate soluţionării problemelor 
medico-sociale. 

(4) Pentru îndeplinirea scopului şi 
obiectivelor sale, asociaţia cooperează cu 
Ministerul Apărării Naţionale şi cu alte organe 
ale administraţiei publice centrale şi locale, 
precum şi cu organizaţii neguvernamentale 
naţionale şi internaţionale, precum şi cu 
persoane fizice sau juridice care pot fi utile 
potrivit scopului şi obiectivelor Asociaţiei. 

(5) Asociaţia poate desfăşura acţiuni sau 
proiecte în parteneriat cu Ministerul Apărării 
Naţionale, adresate personalului şi familiilor 
acestuia, fără să aducă contribuţii în bani sau în 
natură, în beneficiul acestuia, cu excepţia unor 
contribuţii asumate în urma punerii la dispoziţia 
asociaţiei, de către minister, a unor facilităţi în 
scopul realizării acţiunii sau proiectului 
comun.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a prevăzut posibilitatea ca 
Asociaţia să poată aduce contribuţii în 
beneficiul ministerului, doar în situaţia 
folosirii unor facilităţi puse la 
dispoziţie de instituţia militară (ex: 
transmiterea, în folosinţă gratuită, de 
către minister, a unor spaţii din 
patrimoniul acestuia). 
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3. 

Art.9. - Asociaţia este constituită din 
membri fondatori şi membri asociaţi. 

a) Membri fondatori sunt cei proveniţi 
din rândul personalului militar în activitate şi a 
personalului civil din Ministerul Apărării 
Naţionale care au hotărât constituirea acestei 
asociaţii; 

b) Membri asociaţi sunt cei proveniţi 
din rândul personalului armatei, 
elevilor/studenţilor din instituţiile militare de 
învăţământ, cadrelor militare în rezervă sau în 
retragere din Ministerul Apărării Naţionale şi 
al personalului civil care şi-a desfăşurat 
activitatea în instituţia militară, precum şi din 
rândul altor persoane din afara mediului 
militar utile pentru atingerea obiectivelor 
asociaţiei, care acceptă Statutul acesteia şi 
solicită, în scris, obţinerea calităţii de membru, 
după înfiinţarea asociaţiei. 

 

 Articolul 9 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art.9. - Asociaţia este constituită din 
membri fondatori, şi membri asociaţi şi membri 
de onoare. 

a) Membri fondatori sunt cei proveniţi 
din rândul personalului militar în activitate şi a 
personalului civil din Ministerul Apărării 
Naţionale care au hotărât constituirea acestei 
asociaţii; 

b) Membri asociaţi, denumiţi în 
continuare membri, sunt cei proveniţi din 
rândul personalului armatei, elevilor/studenţilor 
din instituţiile militare de învăţământ, cadrelor 
militare în rezervă sau în retragere din 
Ministerul Apărării Naţionale, şi al personalului 
civil care şi-a desfăşurat activitatea în instituţia 
militară, precum şi din rândul altor persoane din 
afara mediului militar dacă au desfăşurat 
activităţi de voluntariat cel puţin 6 luni utile 
pentru atingerea obiectivelor care pot acţiona în 
beneficiul asociaţiei,  care acceptă Statutul şi 
regulamentele acesteia şi solicită, în scris, 
obţinerea calităţii de membru. , după înfiinţarea 
asociaţiei. 

  
 
 S-a introdus calitatea de membru 
de onoare, considerându-se că este 
necesară. De altfel, această calitate este 
consacrată la majoritatea asociaţiilor şi 
fundaţiilor. 
 
 
 
 
 
 
 S-a introdus condiţia de minim 6 
luni voluntariat pentru personalul din 
afara mediului militar care solicită 
calitatea de membru, din două motive: 
 - e nevoie să se menţină un sistem 
deschis de acces în asociaţie, dar pe 
criteriul utilităţii persoanelor din afara 
mediului militar, în raport cu scopul, 
obiectivele şi programele asociaţiei; 
 - pe timpul voluntariatului poate fi 
cunoscut profilul solicitanţilor şi se poate 
aprecia dacă apartenenţa la asociaţie este 
oportună. 
 

 5 

mailto:nanghelescu@mapn.ro
mailto:contact@camaraziimiliari.ro
http://www.mapn.ro/camarazii
http://www.camaraziimilitari.ro/
http://www.facebook.com/AsociatiaCamarazii


 

Asociaţia de Caritate din Armata României – CAMARAZII 
Organizaţie  recunoscută ca fiind de utilitate publică prin H.G.  nr. 287/2012 

Str. Constantin Mille  nr. 1, Sectorul 1, Bucureşti  
Tel: 021.319.58.58, int. 2690, Fax: 021.319.59.38, E-mail: nanghelescu@mapn.ro  sau  contact@camaraziimiliari.ro 

Site: www.mapn.ro/camarazii, www.camaraziimilitari.ro, www.facebook.com/AsociatiaCamarazii 
Registrul special al Judecătoriei Sector 1 nr. 7727/299/2008, C.I.F. 23988586 

 

 

Nr. 
crt. TEXTUL ACTUAL AL STATUTULUI PROPUNERI DE MODIFICARE A 

STATUTULUI ARGUMENTE 

c) Membri de onoare sunt persoane cu 
un profil moral ireproşabil, care acţionează în 
folosul Asociaţiei, în mod deliberat, constant şi 
fără a pretinde un beneficiu material. 

d) Simpatizanţii sunt persoane care 
manifestă, în mod constant o atitudine 
favorabilă Asociaţiei.” 

4. 

Art.10. - (1) Calitatea de membru al 
asociaţiei se dobândeşte, la cerere, pe baza 
unei adeziuni scrise privind acceptarea 
prevederilor statutului. 

(2) Decizia privind admiterea sau 
respingerea cererii privind obţinerea calităţii 
de membru al asociaţiei se ia de către 
Consiliul director, în termen de 30 zile de la 
data înregistrării cererii. 

(3) Calitatea de membru asociat se 
dobândeşte după primirea comunicării de 
admitere, cu începere de la data achitării 
contribuţiei financiare aferente anului 
înscrierii. 

(4) Contribuţia financiară se poate 
realiza în una sau mai multe din următoarele 
modalităţi: 

a) plata cotizaţiei la nivelul stabilit 

 Articolul 10 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(1) Calitatea de membru asociat al 
asociaţiei se dobândeşte, la cerere, pe baza unei 
adeziuni scrise privind acceptarea prevederilor 
statutului şi a regulamentelor asociaţiei. 

(2) Decizia privind admiterea sau 
respingerea cererii privind obţinerea calităţii de 
membru al asociaţiei se ia de către Consiliul 
director, în termen de 30 60 zile de la data 
înregistrării cererii. 

(3) Calitatea de membru asociat se 
dobândeşte după primirea comunicării de 
admitere, cu începere de la data achitării 
contribuţiei financiare aferente anului înscrierii. 

(4) Contribuţia financiară se poate 
realiza în una sau mai multe din următoarele 

  
 
 
 
 
 
 
 Din practică, a rezultat că e 
nevoie de un timp mai mare pentru a se 
parcurge procedura de admitere. 
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anual, pe categorii de personal, de către 
Consiliul director; 

b) realizarea viramentului de 2% din 
impozitul pe venitul anual salarial; 

c) atragerea de donaţii şi/sau 
sponsorizări, în valoare cel puţin egală cu 
cotizaţia stabilită pentru anul respectiv. 
 

modalităţi: 
a) plata cotizaţiei la nivelul stabilit anual, 

pe categorii de personal, de către Consiliul 
director; 

b) realizarea viramentului de 2% din 
impozitul pe venitul anual salarial; 

c) atragerea de donaţii şi/sau 
sponsorizări, în valoare cel puţin egală cu 
cotizaţia stabilită pentru anul respectiv. 

(5) Adunarea Generală poate stabili, 
anual, dacă modalităţile de contribuţie 
financiară prevăzute la alin.(4) lit. a) şi b) sunt 
obligaţii cumulative sau alternative. 

(6) Calitatea de membru de onoare se 
acordă la propunerea oricărui membru fondator 
sau asociat, prin decizie a Consiliului director. 
Aceasta se poate retrage prin decizie a 
Consiliului director, dacă se constată că 
argumentele care au stat la baza acordării 
calităţii nu mai sunt valabile. 

(7) Calitatea de simpatizant se constată 
de Consiliul director, pe baza datelor furnizate 
de Secretariatul Asociaţiei şi se comunică 
respectivei persoane.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a flexibilizat cadrul statutar 
pentru a se plia mai bine pe realităţile cu 
care se confruntă asociaţia, la un moment 
dat. 
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5. 

Art. 14. - (4) Un delegat poate 
reprezenta un număr de până la 30 membri ai 
asociaţiei. În acest caz, numărul de voturi se 
calculează prin adăugarea, la votul delegatului, 
a numărului de persoane pe care le reprezintă. 
 

 La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„(4) Un delegat poate reprezenta un număr 
de până la 30 50 membri ai asociaţiei. În acest 
caz, numărul de voturi se calculează prin 
adăugarea, la votul delegatului, a numărului de 
persoane pe care le reprezintă.” 

 
 
 
 Pe fondul  creşterii numărului de 
membri, se impune mărirea cotei de 
reprezentare. 

6. 

Art.18. – (1) Hotărârile Adunării 
Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate 
plus unul din numărul membrilor prezenţi sau 
reprezentaţi prin delegare, cu excepţia situaţiei 
în care se aprobă modificarea Statutului, când 
trebuie întrunită o majoritate de cel puţin 2/3 
din numărul membrilor prezenţi sau 
reprezentaţi prin delegare.  

(2) În situaţii excepţionale când, pe 
timpul Adunării Generale, nu s-a putut 
delibera asupra unor propuneri incluse pe 
ordinea de zi, membrii asociaţiei îşi vor putea 
exprima votul prin corespondenţă, în termen 
de maxim 30 de zile de la data Adunării 
Generale.  
 

La articolul 18, alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 

”(1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu 
votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul 
membrilor prezenţi sau reprezentaţi prin 
delegare. , cu excepţia situaţiei în care se aprobă 
modificarea Statutului, când trebuie întrunită o 
majoritate de cel puţin 2/3 din numărul 
membrilor prezenţi sau reprezentaţi prin 
delegare.  

(2) În situaţii excepţionale când, care 
presupun regim de urgenţă sau când, pe timpul 
Adunării Generale, nu s-a putut delibera asupra 
unor propuneri incluse pe ordinea de zi, 
membrii asociaţiei îşi vor putea exprima votul 
prin corespondenţă, în termen de maxim 30 de 
zile de la data Adunării Generale sau de la data 
apariţiei situaţiei de urgenţă.” 

 
 
În condiţiile existenţei posibilităţii 

votului prin corespondenţă, dar şi 
ţinând cont de cheltuielile cu 
organizarea repetată, a Adunării 
Generale pentru a se realiza cvorumul 
necesar, s-a eliminat majoritatea de 2/3. 

 
 
 
Practica reclamă şi reglementarea 

unor decizii în regim de urgenţă. 
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7. 

Art. 19 lit. h) abilitează Consiliul 
director pentru desfăşurarea de activităţi 
subsidiare cu caracter economic, încheierea 
unor contracte de sponsorizare, înfiinţarea de 
societăţi comerciale şi 
elaborarea/implementarea unor proiecte 
circumscrise scopului şi obiectivelor 
asociaţiei; 
 

La articolul 19, litera h) se  modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„ h) abilitează Consiliul director pentru 
desfăşurarea de activităţi subsidiare cu caracter 
economic, încheierea unor contracte de 
sponsorizare, înfiinţarea de societăţi comerciale, 
şi elaborarea/implementarea unor proiecte 
circumscrise scopului şi obiectivelor asociaţiei, 
precum şi pentru a lua orice alte măsuri legale, 
în beneficiul asociaţiei;” 

 
 
 
 S-a lărgit sfera de intervenţie a 

Consiliului director, pentru acţiuni în 
beneficiul asociaţiei. 

8. 

Art.22. - (1) Consiliul director al 
asociaţiei reprezintă organul executiv de 
conducere şi administrare al asociaţiei în 
intervalul dintre şedinţele Adunării Generale 
şi este ales pe o perioadă de 3 ani. Structura 
Consiliului director se aprobă, anterior alegerii 
acestuia, de Adunarea Generală. 
 

 La articolul 22, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Consiliul director al asociaţiei 
reprezintă organul executiv de conducere şi 
administrare al asociaţiei în intervalul dintre 
şedinţele Adunării Generale şi este ales pe o 
perioadă de 3 ani, din rândul membrilor 
asociaţiei cu o vechime de minim 5 ani şi care 
au avut o contribuţie semnificativă la 
funcţionarea şi dezvoltarea asociaţiei. Structura 
Consiliului director se aprobă, anterior alegerii 
acestuia, de Adunarea Generală.” 

 
 
 
 În Consiliul director e nevoie de 

persoane care cunosc foarte bine 
evoluţia şi regimul de funcţionare al 
asociaţiei şi care au dovedit afinitate 
constantă, prin acţiuni concrete. 
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9. 

Art.29. - Preşedintele de onoare este 
ales dintre membrii asociaţiei care şi-au adus o 
contribuţie deosebită la desfăşurarea 
activităţilor acesteia şi desfăşoară activităţi de 
promovare şi susţinere a proiectelor asociaţiei, 
în relaţia cu autorităţile statului şi cu alte 
organizaţii naţionale şi internaţionale. Acesta 
nu face parte din Consiliul director. 

 Articolul 29 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 29. - Preşedintele de onoare este 
ales de Consiliul director, dintre membrii 
asociaţiei care şi-au adus o contribuţie deosebită 
la desfăşurarea activităţilor acesteia şi 
desfăşoară activităţi de promovare şi susţinere a 
proiectelor asociaţiei, în relaţia cu autorităţile 
statului şi cu alte organizaţii naţionale şi 
internaţionale. Acesta nu face parte din 
Consiliul director.” 

 

 
 
 
 Se impune stabilirea entităţii 

abilitate să aleagă preşedintele de 
onoare. 

10. 

 Art.30. - Preşedintele executiv al 
asociaţiei este ales dintre membrii asociaţiei 
care şi-au adus o contribuţie deosebită la 
desfăşurarea activităţilor acesteia şi reprezintă 
interesele asociaţiei în raporturile cu 
persoanele fizice şi juridice din ţară şi 
străinătate, cu instituţiile şi autorităţile 
publice, precum şi cu celelalte asociaţii. 

a) coordonează întreaga activitate a 
asociaţiei; 

b) convoacă şedinţele Consiliului 
director şi prezidează şedinţele acestuia; 

c) dispune măsuri organizatorice pentru 

 Articolul 30 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „ Art. 30. - (1) Preşedintele executiv al 
asociaţiei este ales dintre membrii asociaţiei cu 
o vechime de minim 5 ani şi care şi-au adus o 
contribuţie deosebită la desfăşurarea 
activităţilor acesteia şi care, potrivit istoricului 
şi rezultatelor anterioare, fac dovada că posedă 
experienţa şi cunoştinţele necesare conducerii 
unei organizaţii neguvernamentale cu profil 
social. şi reprezintă interesele asociaţiei în 
raporturile cu persoanele fizice şi juridice din 
ţară şi străinătate, cu instituţiile şi autorităţile 
publice, precum şi cu celelalte asociaţii.  

  
 
 
 
 Preşedintele executiv este persoana 

de a cărei conduită, depind în foarte 
mare măsură activitatea, evoluţia şi 
imaginea asociaţiei, drept pentru care se 
impune un profil corespunzător 
complexităţii şi importanţei funcţiei. 
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atingerea scopului Asociaţiei; 
d) reprezintă interesele asociaţiei în 

raporturile cu persoanele fizice şi juridice din 
ţară şi străinătate, în raporturile asociaţiei cu 
instituţiile şi autorităţile publice, precum şi cu 
celelalte asociaţii. 

(2) Preşedintele executiv are 
următoarele atribuţii: 

a) coordonează întreaga activitate a 
asociaţiei; 

b) convoacă şedinţele Consiliului 
director şi prezidează şedinţele acestuia; 

c) dispune măsuri organizatorice pentru 
atingerea scopului Asociaţiei; 

d) desfăşoară activităţi de promovare şi 
susţinere a proiectelor asociaţiei, în relaţia cu 
autorităţile statului şi cu alte organizaţii 
naţionale şi internaţionale. 

 

(2) Preşedintele executiv are următoarele 
atribuţii: 

a) coordonează întreaga activitate a 
asociaţiei; 

b) convoacă şedinţele Consiliului 
director şi prezidează şedinţele acestuia; 

c) coordonează organizarea Adunării 
Generale şi prezidează şedinţa acesteia; 

d) dispune măsuri organizatorice pentru 
atingerea scopului şi obiectivelor Asociaţiei; 

e) reprezintă interesele asociaţiei în 
raporturile cu persoanele fizice şi juridice din 
ţară şi străinătate, cu instituţiile şi autorităţile 
publice, precum şi cu celelalte organizaţii 
neguvernamentale. desfăşoară activităţi de 
promovare şi susţinere a proiectelor asociaţiei, 
în relaţia cu autorităţile statului şi cu alte 
organizaţii naţionale şi internaţionale; 

f) în mod excepţional, dispune măsurile 
necesare pentru rezolvarea unor situaţii care, 
dacă nu sunt supuse unei rezolvări în regim de 
urgenţă, pot compromite activitatea şi/sau 
imaginea Asociaţiei, cu respectarea limitelor 
bugetare anuale, a programelor aprobate de 
Adunarea Generală şi a mandatului primit de la 
Consiliul Director. Ulterior, preşedintele 
executiv are obligaţia de a informa Consiliul 

 
 
 
 
 
 
 
 Se acordă preşedintelui executiv 

prerogative care să-i permită 
îndeplinirea mai eficientă a 
atribuţiilor. 
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director, în termen de maxim 5 zile lucrătoare 
de la data la care a dispus respectivele măsuri.” 

11. 

Art.31. - Vicepreşedinţii asociaţiei 
îndeplinesc atribuţiunile stabilite de Consiliul 
director. 
 

 Articolul 31 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 31. - Vicepreşedinţii asociaţiei 
îndeplinesc atribuţiunile stabilite de Consiliul 
director, la propunerea preşedintelui executiv.” 

 Preşedintele executiv poate propune 
delegarea unor atribuţii 
vicepreşedinţilor, întrucât cunoaşte cel 
mai bine situaţia de ansamblu a 
portofoliului funcţiei. 

12. 

Art.38. - Membrii asociaţiei au 
următoarele drepturi: 

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de 
conducere ale asociaţiei; 

b) să participe la şedinţele Adunării 
Generale, să pună în discuţie şi să ia parte la 
dezbaterea problemelor de interes general ale 
asociaţiei; 

c) să fie informaţi periodic sau la cerere 
despre activitatea desfăşurată de organele de 
conducere; 

d) să participe la activităţile interne şi 
internaţionale organizate de asociaţie; 

e) să colaboreze la publicarea unor 
materiale în presa militară centrală şi locală a 
Ministerului Apărării Naţionale; 

Articolul 38 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art.38. - Membrii asociaţiei au 
următoarele drepturi: 

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de 
conducere ale asociaţiei, dacă îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul 
Statut; 

b) să participe la şedinţele Adunării 
Generale, să pună în discuţie şi să ia parte la 
dezbaterea problemelor de interes general ale 
asociaţiei; 

c) să fie informaţi periodic sau la cerere 
despre activitatea desfăşurată de organele de 
conducere; 

d) să participe la activităţile interne şi 

 
 
 
 
 
Corelativ cu modificările şi 

completările la art. 22 alineatul (1). 
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f) să se retragă din asociaţie, notificând 
în scris acest lucru; 

g) dreptul de a solicita şi beneficia de 
ajutoare materiale pentru probleme medicale 
şi sociale deosebite. 

 

internaţionale organizate de asociaţie; 
e) să colaboreze la publicarea unor 

materiale în presa militară centrală şi locală a 
Ministerului Apărării Naţionale; 

f) să se retragă din asociaţie, notificând 
în scris acest lucru; 

g) dreptul de a solicita să solicite şi să 
beneficieze beneficia de ajutoarele şi facilităţile 
prevăzute în Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Asociaţiei. ajutoare materiale 
pentru probleme medicale şi sociale deosebite; 

h) să poată primi consiliere pentru 
apărarea drepturilor cetăţeneşti.” 

 
 
 
 
 
 
 
S-a îmbunătăţit textul de la lit.g). 
 
 
 
S-a introdus dreptul membrului de a 

putea fi consiliat, în măsura în care 
asociaţia dispune de persoane 
specializate potrivit speţei respective. 

13. 

Art.39. - Membrii asociaţiei au 
următoarele îndatoriri: 

……………… 
d) să nu desfăşoare în cadrul asociaţiei, 

sau cu ocazia activităţilor organizate de 
aceasta, activităţi de propagandă politică în 
favoarea sau defavoarea vreunui partid sau 
formaţiune politică. 

La articolul 39, după litera d), se 
introduce o nouă literă, litera e), cu următorul 
cuprins: 

„e) să nu acţioneze defavorabil 
intereselor, imaginii, statutului şi 
regulamentelor asociaţiei.”  
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14. 

Art.46. - (1) Membrii organelor de 
conducere, cu excepţia secretarului executiv şi 
a secretarului executiv adjunct, îşi desfăşoară 
activitatea exclusiv pe bază de voluntariat.   

 

La articolul 46, alineatul (1) se 
modifică şi va avea  următorul cuprins: 

„(1) Membrii Consiliului director, cu 
excepţia secretarului executiv şi a secretarului 
executiv adjunct, îşi desfăşoară activitatea 
aferentă calităţii de membru al Consiliului 
director, exclusiv pe bază de voluntariat”. 

 
S-a menţinut activitatea voluntară, 

exclusiv pentru activităţi care ţin de 
calitatea de membru al Consiliului 
director, dar s-a lăsat posibilitatea ca, 
în mod similar oricărei persoane care 
desfăşoară alte activităţi utile 
asociaţiei, de natură a fi retribuite, 
membrul Consiliului director să poată 
beneficia de plata muncii sale.  
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