
FEDERAŢIA  PLUS 
 
 

STATUTUL 
 
 
 

CAPITOLUL I 
DENUMIRE, STATUT JURIDIC, SEDIU, DURAT Ă 

 
 
 
Articolul 1. Denumire     
 Federaţia PLUS (Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Evanghelice Active în 
Protecţia Socială) este persoană juridică de drept privat, nesubordonată politic sau religios şi 
fără scop patrimonial, în înţelesul capitolului V, Art.35 din O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000, 
cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/18.07.2005.  
 
 
Articolul 2 .Sediu 
2.1. Federaţia are sediul în localitatea Sibiu, str. Calea Turnişorului, nr. 90, judeţul Sibiu. 
2.2. Sediul poate fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale.  
 
Articolul 3. Durata 
Federaţia se înfiinţează pe o durată nelimitată de timp. 
 
 

 
CAPITOLUL II 

SCOP, OBIECTIVE, ACTIVIT ĂŢI 
 

 
Articolul 4.  Scop 

Scopul federaţiei PLUS constă în realizarea unităţii, cooperării şi forţei de acţiune a 
asociaţiilor şi fundaţiilor active în protecţia socială, care îşi bazează activitatea pe valori 
creştine evanghelice, precum şi reprezentarea, promovarea şi apărarea intereselor 
profesionale, sociale şi economice ale acestora. 
 
Articolul 5. Obiective 

1. crearea şi întreţinerea unui sistem informaţional integrat între membrii federaţiei 
2. elaborarea de politici sociale şi propunerea acestora autorităţilor locale şi centrale în 

vederea promovării lor, în acord cu scopul federaţiei 
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite de către ONG-urile membre 
4. gestionarea şi/sau preluarea patrimoniului ONG-urilor membre, aflate în dificultate, la 

cererea expresă a acestora 
5. oferirea de consultanţă şi sprijin de orice natură membrilor federaţiei 
6. educaţie creştină pentru viaţă şi familie 



Articolul 6. Activit ăţi 
 
6.1. Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, federaţia va urmări: 
(a) crearea unei baze de date comună, accesibilă oricărui membru al federaţiei, pe baza 

principiilor de confidenţialitate convenite între membrii; 
(b) elaborarea periodică a unui buletin informativ de interes pentru membrii federaţiei; 
(c) formarea de grupuri de lucru pe domenii de activitate, care se întruneşte periodic pentru a 

analiza şi a oferi soluţii pentru rezolvarea dificultăţilor cu care se confruntă organizaţiile 
membre; 

(d) organizarea de cursuri de instruire, seminarii, conferinţe, în vederea îmbunătăţirii 
profesionalismului participanţilor ; 

(e) organizarea periodică a schimbului de experienţă între membrii ; 
(f) crearea şi formarea unor corpuri de specialişti capabili să analizeze şi să ofere soluţii 

pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă ONG-urile membre ; 
(g) crearea unui fond de ajutorare pentru situaţii de criză,  pentru a ajuta ONG-urile membre, 

aflate în dificultate (ce se va acorda, la cerere, conform regulamentului de ordine 
interioară al federaţiei ) ; 

(h) dezvoltarea şi extinderea în continuare a federaţiei; 
(i) realizarea şi sprijinirea strângerii de fonduri pentru implementarea de proiecte în domeniu, 

care să aibe drept scop înlăturarea cauzelor generatoare de marginalizare sau excluziune 
socială a beneficiarilor ; 

(j) sensibilizarea opiniei publice privind problemele protecţiei sociale şi realizarea de 
activităţi de relaţii cu publicul; 

(k) promovarea parteneriatelor cu alte organizaţii similare româneşti sau străine; 
(l) sprijinirea în vederea afilierii la organizaţii similare româneşti şi străine ; 
(m) evaluarea nevoile de servicii şi disponibilităţile de oferte în domeniu; 
(n) creşterea implicării comunităţii în activităţi pentru bunăstarea şi protecţia socială ; 
(o) reprezentarea unitară a intereselor comune ale organizaţiilor membre în raporturile cu 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, a altor instituţii publice sau private 
interne şi internaţionale; 

(p) promovarea diferitelor forme de colaborare, sprijin şi susţinere reciprocă a membrilor;  
(q) participarea, împreună cu alte structuri ale societăţii civile, autorităţi centrale şi locale  

pentru realizarea unor obiective de interes comun, specifice domeniului protecţiei sociale ; 
(r) oferirea, la cerere, a serviciilor de supervizare şi evaluare, analize cost-eficienţă ; 
(s) contribuţia efectivă la îmbunătăţirea cadrului legislativ care vizează obiectul de activitate 
şi interesele organizaţiilor membre; 

(t) negocierea, medierea şi consilierea litigiilor care pot apărea între membrii sau între aceştia 
şi alte organisme. 

 
 
6.2. Federaţia PLUS are dreptul să constituie şi să desfăşoare activităţi economice - conform 
legislaţiei române în vigoare - care să contribuie la realizarea scopului pentru care a fost 
înfiinţată. Forma juridică a activităţilor economice, locul de desfăşurare şi activităţile 
economice concrete vor fi decise de către Adunarea Generală a federaţiei. 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL III 
MEMBRII FEDERA ŢIEI 

 
Articolul 7.  
7.1. Federaţia este formată din membrii fondatori şi membrii care sunt admişi ulterior, potrivit 
procedurii şi criteriilor de selecţie stabilite în prezentul statut. 
7.2. Membrii fondatori ai federaţiei sunt cuprinşi în lista anexă la prezentul statut. 
7.2. La sediul federaţiei se va deschide Registrul membrilor fondatori, precum şi Registrul 
membrilor care aderă ulterior la federaţie.  
7.3. Membrii fondatori şi membrii admişi ulterior, denumiţi cu toţii în continuare membri, au 
drepturi şi obligaţii egale. 
 
Articolul 8 . 
8.1.   Poate dobândi calitatea de membru orice organizaţie non-proft (ONG) care îndeplineşte 
cumulativ următoarele condiţii şi care a fost admisă prin decizia Adunării Generale în 
condiţiile prezentului Statut: 
a) Promovează valorile creştinismului evanghelic; 
b) Activează în domeniul protecţiei sociale, desfăşurând oricare din următoarele tipuri de 
activităţi: 
• Promovarea, protecţia şi respectarea demnităţii umane; 
• Studii, cercetări, evaluări asupra stării de sărăcie şi a eficienţei serviciilor de protectie 

socială ; 
• Furnizarea oricăror tipuri de servicii destinate bunăstării, protecţiei şi asistenţei 

persoanelor defavorizate, aflate în pragul marginalizării sau excluderii sociale ; 
• Asistenţă şi sprijin acordat persoanelor pentru înlăturarea situaţiilor generatoare de 

marginalizare sau excluziune socială în lipsa suportului acordat de familie sau comunitate. 
c) Este înfiinţat conform legislaţiei române în vigoare; 
d) Respectă scopul şi principiile conform cărora funcţionează federaţia şi principiile 

Cartei federaţiei 
e) Prezintă recomandări din partea a cel puţin două ONG-uri sau biserici locale din zona 

în care solicitantul îşi desfăşoară domeniul de activitate 
f) Prezintă raportul de activitate, de la înfiinţare şi până în momentul adresării cererii de 

aderare 
g) Prezintă hotărârea de aderare la federaţie din partea organului său de conducere 
h) Achită cotizaţia stabilită, la termenele convenite 

8.2. Toate ONG-urile candidate vor trebui să completeze un formular standard (numit Cerere 
de Aderare), în forma aprobată de Adunarea Generală, însoţită de documentele care dovedesc 
îndeplinirea condiţiilor de aderare (ultima balanţă contabilă, precum şi raportul comisiei de 
cenzori) 
8.3. Pe baza documentaţiei menţionate, Consiliul director al Federaţiei emite un aviz 
consultativ, care va fi înaintat Adunării Generale împreună cu dosarul de aderare. 
8.4.Adunarea Generală decide asupra candidaturii, în prima şedintă după înregistrarea 
acesteia, în prezenţa a jumătate plus unu (1/2 + 1) din membrii federaţiei.  Hotărârea de 
admitere sau respingere a candidaturii va fi luată cu o majoritate de jumătate plus unu (1/2 + 
1) din membrii prezenţi. 
 
 
 
 
 



Articolul 9  
9.1. Calitatea de membru încetează prin: 

a) Renunţarea expresă la calitatea de membru printr-o notificare adresată Consiliul 
director. Renunţarea devine efectivă după trecerea unui termen de 3 luni, calculat de la 
data înregistrării notificării. 

b) Dizolvarea ca persoană juridică a ONG-urilor membre. În acest caz, calitatea de 
membru încetează de drept la data hotărârii de dizolvare. 

      c)   Excludere, în Adunarea Generală, prin votul a două treimi din numărul total al 
membrilor federaţiei, în următoarele condiţii : 

� Neplata cotizaţiei timp de 2 ani, consecutiv ; 
� Neparticipare la 2 adunări generale consecutive ; 
� Aducerea de prejudicii, prin orice mijloace, imaginii federaţiei ; 
� Nerespectarea Statutului şi Cartei federaţiei. 

9.2. În toate cazurile prevăzute mai sus, membrii nu pot pretinde drepturi asupra patrimoniului 
federaţiei. 
 
Articolul 10. 
10.1 Toţi membrii au următoarele drepturi: 

a. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Federaţiei, în conformitate cu 
prevederile prezentului statut; 

b. să participe la luarea deciziilor cu privire la strategia de dezvoltare a Federaţiei, la 
modul de finanţare a activităţilor şi la elaborarea planurilor de acţiune 

c. să ia parte la activităţile Federaţiei, să participe la discuţiile si dezbaterile privind 
îndeplinirea obiectivelor Federaţiei, să-şi exprime liber părerile în toate problemele 
privind activitatea Federaţiei; 

d. să iniţieze şi să propună proiecte şi activităţi; 
e. să fie informaţi în mod regulat sau la cerere despre activităţile iniţiate şi desfăşurate de 

Federaţie. 
 
Articolul 11. 
11.1 Toţi membrii au următoarele obligaţii : 

a. să participe la activităţile Federaţiei şi să contribuie la dezvoltarea sub toate aspectele 
ale acesteia ; 

b. să răspundă solicitărilor Consiliului Director în termenul stabilit; 
c. să respecte Statutul Federaţiei, Carta Comună şi hotărârile Adunării Generale; 
d. să nu întreprindă nici o acţiune în numele Federaţiei decât cu acordul scris al 

conducerii; 
e. să achite taxa de înscriere, cotizaţia anuala stabilită de Adunarea Generală.  
f. să contribuie la îndeplinirea obiectivelor adoptate. 
g. să nu aducă atingere, printr-o acţiune sau inacţiune, imaginii Federaţiei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL IV 
PATRIMONIUL FEDERA ŢIEI 

 
 
Articolul 12 .  
12.1. Patrimoniul iniţial al federaţiei este format dintr-o contributie iniţială a membrilor 
asociaţi fondatori, în valoare de 1600 RON .   
12.2. Patrimoniul se va completa din următoarele surse: 
a) cotizaţia de înscriere în federaţie a noilor membri – 100 RON 
b) cotizaţia membrilor – 10 RON/lună (120 RON anual) 
c) finanţare pentru proiecte în acord cu Statutul federaţiei ; 
d) donaţii de la persoane fizice sau juridice, din ţară sau străinătate; 
e) subvenţii şi sponsorizări ulterioare; 
f) legate testamentare ulterioare; 
g) subscripţii publice şi alte forme de colectare de fonduri şi ajutoare umanitare, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare; 
h) venituri provenite din orice alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare sau 

prezentului Statut, inclusiv beneficiile obţinute din activităţile economice desfăşurate de 
federaţie. 

12.3. Cuantumul cotizaţiei lunare/anuale poate fi modificat prin hotărâre a Adunării Generale.  
 
Articolul 13.  
13.1. Patrimoniul federaţiei nu poate fi utilizat pentru alt scop decât cel prevăzut în art. 6 al 
prezentului Statut. Orice acte juridice sau operaţiuni care sunt contrare acestui scop sunt nule 
de drept şi de fapt. 
13.2. Federaţia poate accepta donaţii sau legate testamentare cu sarcini din partea terţilor dacă 
asemenea sarcini nu contravin scopului şi activităţilor federaţiei. 
 
Articolul 14 .  
14.1. Patrimoniul federaţiei se va reflecta în registrele contabile ale federaţiei, în conformitate 
cu prevederile legale aplicabile.  
14.2. Disponibilităţile băneşti, în moneda românească sau străină, vor fi păstrate în conturi 
bancare deschise la bănci din România, respectând legislaţia în vigoare. 
 
Articolul 15 .  

Anul financiar al federaţiei corespunde anului calendaristic. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL V 
ORGANIZARE, FUNC ŢIONARE ŞI CONTROL 

 
 
Articolul 16 .  

Organele de conducere, administrare şi control ale federaţiei sunt: Adunarea Generală 
a membrilor federaţiei, Consiliul Director şi Cenzorul. 
 
Articolul 17 . 
17.1. Organul de conducere al federaţiei este Adunarea Generală. Aceasta se constituie ca 
adunare ordinară o dată pe an, cel târziu în luna martie şi ca adunare extraordinară ori de câte 
ori este nevoie, conform Regulamentului organizare şi funcţionare.  
17.2. Fiecare membru persoană juridică are un reprezentant în Adunarea Generală. Acesta 
este reprezentantul legal sau o persoană împuternicită de acesta. La şedinţele Adunării 
Generale pot participa, dacă este necesar, mai mulţi reprezentanţi din partea fiecărui membru, 
dar cu un singur drept de vot, în persoana reprezentantului legal sau împuternicitului.  
17.3. Convocarea Adunării Generale se face la cererea a cel putin 1/5 din membrii federaţiei 
sau a Consiliului director. Convocarea se face în scris, prin scrisoare recomandată, e-mail sau 
fax, cu cel puţin 30 zile înainte de data adunării ordinare sau 5 zile în cazul celei 
extraordinare. Convocarea va fi însoţită şi de ordinea de zi a adunării.  
17.4. În afara atribuţiilor prevăzute expres prin alte dispoziţii ale prezentului Statut, Adunarea 
Generală are următoarele atribuţii: 
(a) modifică actele constitutive ale federaţiei; 
(b) aprobă şi modifică Carta Comună a federaţiei; 
(c) aprobă strategia şi politicile propuse de Consiliul Director; 
(d) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a federaţiei şi orice alte acte interne de 

organizare; 
(e) alege şi revocă Consiliul Director şi Cenzorul; 
(f) stabileşte criteriile de aderare la/şi excludere din federaţie; 
(g) decide admiterea şi excluderea membrilor federaţiei; 
(h) aprobă bugetul anual şi execuţia bugetară din anul anterior, pe baza fundamentării 

Consiliului Director şi avizului Cenzorului; 
(i) aprobă raportul Consiliului Director şi, respectiv, al Cenzorului, dând descărcare de 

gestiune pentru perioada analizată; 
(j) stabileşte cuantumul şi periodicitatea plăţii cotizaţiei şi cuantumul cotizaţiei de înscriere; 
(k) stabileşte statul de funcţii şi organigrama federaţiei, nivelul de salarizare şi sistemul de 

prime şi compensaţii; 
(l) voteză numirea şi demiterea Directorului Executiv, la propunerea Consiliului Director; 
(m) aprobă dizolvarea şi lichidarea federaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după 

lichidare. 
(n) îndeplineşte, în vederea atingerii scopurilor federaţiei, orice alte activităţi care nu 

contravin prezentului Statut sau legii; 
(o) decide afilierea la organizaţii similare româneşti şi/sau străine. 
 
Articolul 18 .  
18.1. Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu (1/2+1) din 
totalul membrilor asociaţi şi adoptă hotărârile cu votul a jumătate plus unu (1/2+1) din 
membrii prezenţi. În caz de egalitate, votul Preşedintelui este decisiv. 



18.2. În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, a doua şedintă 
va fi organizată în decurs de 2 săptămâni, iar hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu 
(1/2+1 ) din voturile membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul acestora. 
18.3.Prin derogare de la prevederile alin.1 şi 2 ale prezentului articol, în cazurile prevăzute în 
art.15 alin.4 lit. a (cu exceptia schimbării sediului), b, e, f, g (numai pentru excluderea 
membrilor), h, i, j, I este necesară prezenţa a două treimi din totalul membrilor asociaţi, iar 
hotărârea se adoptă cu votul a două treimi din totalul membrilor asociaţi. 
18.4. Minuta Adunării Generale se consemnează într-un registru prin grija Directorului 
executiv şi se certifică de Preşedintele Consiliului Director, sau în absenţa acestuia, de către 
unul dintre Vicepreşedinti. Minutele se difuzează tuturor membrilor federaţiei în termen de 10 
zile calendaristice. 
 
Articolul 19 .  
19.1. Federaţia este administrată de Consiliul Director. 
19.2. Preşedintele Consiliului Director reprezintă federaţia în relaţiile cu terţii. Această 
sarcină poate fi delegată Directorului executiv.  
19.3. Consiliul Director este compus din 5-11 membrii aleşi dintre membrii asociaţi. 
19.4. Consiliul Director are următoarele atribuţii: 
(a) asigură aducerea la îndeplinire a scopurilor federaţiei, aşa cum sunt prevăzute în prezentul 

Statut şi aplică strategia şi politicile federaţiei, stabilite de Adunarea Generală; 
(b) organizează convocarea Adunării Generale şi pregăteşte agenda Adunării Generale; 
(c) supune aprobării Adunării Generale rapoarte de activitate, proiectul de buget şi execuţia 

bugetară; 
(d) Propune Adunării Generale numirea/demiterea directorului executiv şi verifică activitatea 

acestuia; 
(e) aprobă finanţarea, prin federaţie, a proiectelor ONG-urilor membre pe baza strategiei şi 

politicii aprobate de Adunarea Generală; 
(f) propune Adunării Generale admiterea şi excluderea membrilor federaţiei; 
(g) stabileşte grila de salarizare a personalului încadrat cu contract de muncă şi nivelul 

remuneraţiei colaboratorilor; 
(h) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către Adunarea Generală, conform cu legislaţia în 

vigoare. 
 
Articolul 20 .  
20.1. Membrii Consiliului Director trebuie să aibă experienţă în funcţii de conducere de cel 
puţin 3 ani şi să reprezinte, în măsura posibilităţilor, zonele geografice în care îşi au sediul 
ONG-urile membre ale federaţiei.  
20.2. Membrii Consiliului Director sunt aleşi pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii 
mandatului. 
  
Articolul 21 .  
21.1. În cazul încetării din orice motive a calităţii de membru în Consiliul Director, locul 
vacant va fi ocupat prin alegerea unui nou membru în prima şedinţă a Adunării Generale. 
21.2. Mandatul parţial contează ca mandat integral. 
 
Articolul 22 .  
22.1. Consiliul Director se reuneşte, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la 
convocarea scrisă a Preşedintelui sau în absenţa sa, a unuia dintre Vicepreşedinţi. 
22.2. Consiliul Director îşi va exercita prerogativele în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu 
(1/2 + 1) din membri, iar deciziile vor fi adoptate cu majoritate simplă. In caz de egalitate, 



votul Preşedintelui este decisiv. Dacă Preşedintele nu este prezent, în caz de egalitate, decizia 
se amână pentru următoarea întâlnire a Consiliului Director. 
22.3. Calitatea de membru în Consiliul Director se va exercita personal, nefiind admisă 
împutemicirea altor persoane cu exercitarea drepturilor sau îndeplinirea atribuţiilor aferente 
acestei calităţi. 
22.4. Prin excepţie, cu aprobarea membrilor Consiliului director prezenţi, votul membrilor 
Consiliului director se poate exprima şi prin telefon, fax sau e-mail.  
22.5. Minuta şedintelor Consiliului Director se va consemna într-un registru prin grija 
Directorului executiv şi se va certifica de către Preşedintele Consiliului Director, sau în 
absenţa acestuia, de către unul dintre Vicepreşedinţi. Minutele se vor difuza tuturor membrilor 
federaţiei în termen de 10 zile calendaristice. 
 
Articolul 23 .  

Membrii Consiliului Director nu vor fi remuneraţi pentru activitatea exercitată în 
cadrul Consiliului Director. Se pot compensa cheltuielile de transport, cazare şi masă făcute 
cu ocazia participării la întâlnirile ţinute de către Consiliul Director al federaţiei şi orice alte 
cheltuieli directe în legătură cu activităţile federaţiei, în limita bugetului existent. 
 
Articolul 24 .  
24.1. Directorul executiv exercită următoarele atribuţii: 
(a) poate fi împuternicit să reprezinte federaţia în relaţiile cu alţi parteneri;  
(b) încheie acte juridice şi efectuează acte materiale în limitele mandatului primit de la 

Consiliul Director; 
(c) întocmeşte şi fundamentează proiectul bugetului anual al federaţiei şi urmăreşte realizarea 

bugetului aprobat; 
(d) întocmeşte rapoarte curente privind activitatea federaţiei şi le supune examinării în cadrul 
şedinţei Consiliului Director; 

(e) angajează şi demite personalul de execuţie al federaţiei, cu avizul Consiliului Director ; 
(f) participă la şedinţele Consiliului Director ca invitat, fără a avea drept de vot ; 
(g) respectă toate prevederile fişei postului, aprobată de Consiliul Director. 
 
Articolul 25 .  
25.1. Cenzorul, având atribuţiile stabilite de lege pentru controlul activităţii financiare a 
federaţiei,  (având calificarea de contabil sau economist), este numit în funcţie de către 
Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 ani. 
25.2. După numire, Cenzorul se bucură de independenţă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin. 
 
Articolul 26 .  

Consiliul Director, sau după caz, Directorul Executiv are obligaţia să pună la 
dispoziţia Cenzorului orice documente sau informaţii cerute de acesta în vederea controlării 
activităţii financiare a federaţiei. 
 
Articolul 27.  
În îndeplinirea atribuţiilor sale, Cenzorul: 
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul federaţiei; 
b) prezintă rapoarte anuale Adunării Generale; 
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; 
d) îndeplineşte orice alte activităţi stabilite de Adunarea Generală. 
 
 



Articolul 28.  
Cenzorul primeşte o remuneraţie pentru serviciile lui, conform contractului negociat 

de Directorul executiv, vizat de către Consiliul director şi aprobat de Adunarea Generală. 
Cuantumul remuneraţiei va fi stabilit de Adunarea Generală. De asemenea, Cenzorul este 
îndreptăţit la compensarea cheltuielilor făcute pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. 
 
 

 
CAPITOLUL VI 

MODIFICAREA STATUTULUI, ÎNCETATEA ACTIVIT ĂŢII, 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Articolul 29 .  
 
29.1. Orice modificare a prezentului Statut sau încetarea activităţii federaţiei poate fi decisă cu 
respectarea pevederilor prezentului Statut. 
29.2. În cazul în care legea aflată în vigoare la momentul producerii evenimentului nu conţine 
prevederi contrare, următoarele evenimente, dar nu numai, vor duce la dizolvarea federaţiei: 

• nu există fonduri suficiente pentru continuareà funcţionării federaţiei, sau 
• decizia Adunării Generale. 

 
Articolul 30 .  

Patrimoniul federaţiei existent în momentul dizolvării va fi transferat conform 
legislaţiei în vigoare la acea dată, prin hotărârea Adunării Generale, luată în prezenţa a două 
treimi dintre membri.   
 
Articolul 31 .  

Federaţia PLUS are ştampilă cu însemne proprii. 
 
Articolul 32  

Prezentul Statut se completează cu prevederile legislaţiei referitoare la persoanele 
juridice de drept privat, fără scop lucrativ. 
 
 


