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TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE 

Articolul 1. 

Numele, locația și descrierea simbolului. 

Este infiintata cu sediul in Siracuza CONFEUROPA CONSUMATORI - Asociatia pentru protectia consumatorilor si utilizatorilor. 

Asociatia, care nu are scop lucrativ, are ca scop exclusiv protejarea drepturilor si intereselor consumatorilor si utilizatorilor 

precum: dreptul la sanatate, dreptul la siguranta si calitatea produselor si serviciilor, dreptul la informatii adecvate si 

publicitate corecta. , dreptul la corectitudinea, transparența și echitatea raporturilor contractuale privind bunurile și 

serviciile, dreptul de a presta servicii publice conform standardelor de calitate și eficiență, dreptul 

 

educație pentru un consum responsabil, critic și susținător, ecocompatibil și pentru o utilizare rațională a energiei, dreptul 

la protecția economiilor, dreptul la educație în utilizarea banilor pentru prevenirea fenomenului de supraîndatorare și uzură, 

dreptul faţă de siguranţă şi mediu. 

Asociația se inspiră din principiile participării democratice, solidarității și promovării sociale, autonomiei și responsabilității 
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și funcționează în conformitate cu principiile cuprinse în tratatele fondatoare ale Comunităților Europene și în Tratatul 

privind Uniunea Europeană și în legislația comunitară derivată. 

Mutarea sediului social pe teritoriul regional, național și internațional nu necesită o modificare statutară. 

Simbolul asociației-mișcare este format dintr-un C în albastru, în mijloc se află un jet de apă în albastru, sub simbolul este 

scris „CONFEUROPA CONSUMATORI” cu albastru. 

Durata Asociației este nedeterminată. 

Articolul 2 

Scopuri și instrumente. 

In urmarirea scopurilor asociative, CONFEUROPA CONSUMATORI are urmatoarele obiective: 

a) promovarea unei culturi asociative între consumatori și utilizatori care să-i determine să acționeze ca 

interlocutori organizați ai instituțiilor, altor forțe sociale, producătorilor și furnizorilor de bunuri și servicii; 

favorizează participarea democratică a membrilor, prin momente de studiu, informare, comparație, dezbatere, 

atât în interiorul, cât și în afara asociației; găsi forme de implicare a 

 

b) asociat în elaborarea și implementarea proiectelor și inițiativelor care vizează protecția colectivă a 

consumatorilor și utilizatorilor; 

c) promovează informarea, instruirea și educația pentru consumul de bunuri și servicii și prin publicarea de reviste, 

agenții de informare, ghiduri de informare și, de asemenea, prin cercetări, studii, teste, sondaje, observatoare, 

evenimente, conferințe și cursuri de formare, pe cont propriu sau pe cont propriu. in numele sau in colaborare 

cu entitati publice si private;  

d) protejarea intereselor economice și juridice ale consumatorilor și utilizatorilor prin recurgerea la instrumentele 

de constituire a părții civile în procesul penal și ale constituției în procesul civil și administrativ, ale negocierii, 

precum șilaacțiuni și contestații administrative și judiciare, în vederea obținerii unei utilizări corecte a mijloacelor 

publicitare, pentru eliminarea formelor de publicitate înșelătoare, pentru garantarea siguranței și calității 

produselor și bunurilor de consum și a protecției sănătății și a mediului, pentru evitarea introducerii și să constate 
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ineficacitatea clauzelor abuzive din contractele cu consumatorii, să elimine orice practică contractuală, 

comercială și economică și abuzivă, să pună capăt abuzurilor, speculațiilor și fraudei, să obțină măsuri de 

remediere adecvate pentru corectarea și eliminarea efectelor nocive care decurg din acte și comportamente. 

dăunătoare intereselor consumatorilor și utilizatorilor; 

e) să promoveze controlul social al serviciilor, să stimuleze o difuzare echilibrată, să verifice nivelul calitativ al 

acestora; să reprezinte interesele consumatorilor-utilizatori în organele competente la nivel teritorial, 

 

regionale, europene și internaționale; 

promovarea unei culturi conciliante pentru soluționarea litigiilor; să ceară o politică a consumatorilor care să 

devină parte integrantă a politicii economice și europene; legislație adecvată privind asistența și protecția 

consumatorilor care prevede și prezența structurilor consultative și decizionale îndreptățite să exprime 

interesele consumatorilor în raport cu instituțiile; stabilește relații de colaborare cu alte asociații, organizații și 

comitete de consumatori care își desfășoară activitatea în zonă și cu alte organizații europene și internaționale 

ale consumatorilor pentru a dezvolta o mișcare adecvată a consumatorilor; negociază cu organisme, asociații, 

companii, instituții publice și private, reguli și principii care asigură informarea adecvată, 

f) promovarea inițiativelor de informare și educare pentru mediu pentru consumul ecocompatibil, pentru utilizarea 

rațională a energiei și dezvoltarea energiilor alternative, în salvgardarea mediului și a ecosistemului; să 

supravegheze respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei și în special a dreptului de a fi într-adevăr 

reprezentată în instituții, precum și la o apărare efectivă și la un proces echitabil, pe o durată rezonabilă, egală 

pentru toți; consolidarea funcției defensive atât în jurisdicția statului, cât și în metodele alternative de 

soluționare a litigiilor; răspândiți valorile și angajamentul 

 

susținătorii consumatorilor, afirmându-și relevanța și specificul constituțional în procesele de integrare cu 

realitățile sociale și economice; 

g) promovarea observatoarelor pentru detectarea calității, prețurilor și tarifelor bunurilor și serviciilor de consum; 
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promovarea grupurilor colective de cumpărare; stipulează acorduri și convenții care permit economii concrete 

sau alte beneficii pentru membri; promovează mobilizarea consumatorilor-utilizatori și orice altă acțiune utilă 

pentru afirmarea intereselor acestora;  

h) promovează structurile de servicii pentru desfășurarea activităților asociației; prevenirea, prin orice mijloace 

permise de lege, a fenomenului de camătă și supraîndatorare la toate nivelurile și sub orice formă, inclusiv prin 

forme de protecție, prevenire, asistență și informare, prin activarea sau participarea la inițiative de solidaritate 

în favoarea celor uzați. ; 

i) să promoveze acțiuni împotriva tuturor formelor de poluare și să controleze calitatea produselor și bunurilor de 

consum, pentru a proteja sănătatea și siguranța; reprezintă drepturile și nevoile consumatorilor în instituții și 

protejează așteptările acestora, dezvoltă și sprijină rolul profesioniștilor și voluntarilor angajați în apărarea și 

promulgarea drepturilor cetățeanului-consumator și în protecția siguranței și a mediului, garantează în principal 

profesioniști. și voluntarii implicați în misiunea de asistență, informare, apărare și protecție a consumatorilor 

formare profesională adecvată privind legislația și drepturile consumatorilor și salvgardarea valorilor 

fundamentale 

 

om, facilitând relația de contact între profesionist-voluntar și consumator-utilizator; 

j) să promoveze dezvoltarea competențelor de protejare a drepturilor cetățenilor-consumatori și armonizarea 

normelor profesionale criminalistice în domeniul apărării drepturilor fundamentale ale cetățenilor și ale 

mediului, inclusiv prin coordonarea cu alte asociații sau instituții și organisme ale consumatorilor; instruirea, 

educarea, instruirea, informarea și îndrumarea consumatorilor și cetățenilor în condițiile legii prin utilizarea 

tuturor mijloacelor posibile și cu servicii de informare, consultanță și asistență adecvate; 

k) să promoveze conferințe, întâlniri, seminarii și cursuri de informare, educație și orientare pentru a respecta și 

proteja toate drepturile consumatorilor și protecția mediului și să utilizeze spațiile jurnalistice și orele audio și 

de televiziune pentru ca apărătorii, cetățenii și consumatorii înșiși să difuzeze și să cunoască nevoia și influența 

comportamentul lor mai rațional și mai susținut, sunt conștienți de drepturile, prețurile și calitățile produselor și 
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serviciilor disponibile pe piață, precum și de nevoile și prerogativele mediului, astfel încât să poată evita să fie 

victimele abuzului , hărțuirea, speculația și frauda; 

l) promovează și desfășoară cursuri de formare, calificare și recalificare profesională specifică, orientate în funcție 

de nevoia de interes public către protecția obiectivă a consumatorilor și a mediului; contribuie la reechilibrarea 

rolului apărătorilor și profesioniștilor în slujba cetățenilor și a mediului, la consolidarea poziției de 

 

slăbiciunea contractuală și economică a consumatorului și pentru a elimina obstacolele și obstacolele din calea 

respectării drepturilor, a protecției mediului și a liberei concurențe de către întreprinderi în favoarea 

utilizatorilor; 

m) să promoveze împreună cu orice altă organizație publică sau privată și să încurajeze orice inițiativă al cărei scop 

este asigurarea efectivă a respectării drepturilor și protejarea consumatorilor, ridicând calitatea vieții cetățenilor 

și a mediului; să promoveze respectul pentru politica civilă, teritoriul și resursele naturale și inițiativele de 

educație ecologică și de mediu; să utilizeze, în interesul și apărarea cetățenilor și consumatorilor, toate 

instrumentele legale și constituționale pentru realizarea scopurilor statutare; editarea și promovarea 

publicațiilor și media audiovizuală; inclusiv periodice, despre problemele consumului, despre drepturile 

cetățenilor sau despre activitatea socială pentru protecția altora; corespondență sau încheie acorduri cu alte 

organizații italiene, 

n) promovează cunoașterea, difuzarea, realizarea concretă și 

 

protecția valorilor fundamentale ale dreptului civil, penal, administrativ, internațional și ale procesului corect și 

echitabil într-o societate democratică; acționează pentru garantarea drepturilor și prerogativelor cetățenilor-

utilizatori în conformitate cu standardele constituționale și internaționale - protejarea prestigiului și respectării 

funcției de apărător și a drepturilor consumatorilor, inclusiv prin elaborarea de propuneri de reformă legislativă; 

monitorizează aplicarea corectă a legii - afirmă că dreptul la apărare trebuie să găsească o reprezentare adecvată 

și o protecție politică, ca instrument de garantare a potențialului individului; 
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o) Acțiunea în instanță și concilierea cu „acțiunea colectivă” După cum se știe, de la 1 ianuarie 2010 intră în vigoare 

articolul 140-bis din Codul Consumatorului, pentru a face dreptate cetățenilor în toate acele situații în care există 

litigiu pentru sume de valoare limitată. și de aceea, în general, există tendința de a renunța la apărarea 

drepturilor cuiva; 

p) reprezintă interesele consumatorilor individuali și/sau familiilor sau interesele colective și generale ale 

cetățenilor prin propunerea de acțiuni ordinare, revocare și/sau inhibare, acțiuni colective, inclusiv formarea 

unei părți civile, în materie penală și civilă, administrativă sau de competența autorităților de sector; 

q) În această perspectivă, luptă pentru dreptul la protecția sănătății și siguranței, pentru dreptul la despăgubiri 

pentru prejudiciile suferite de consumatori și utilizatori, pentru dreptul acestora de a fi informați, 

 

reprezentat și ascultat și cu activități specifice de consultanță a acționarilor, pentru a le oferi acestora cele mai 

bune condiții de consum, utilizatori, economii, subiectivitate fiscală, calitate a mediului, și, de asemenea, își 

propune să protejeze drepturile și interesele consumatorilor și utilizatorilor în general, adică consumatorii. și 

utilizatorilor subiectele indicate la articolul 2 din legea nr. 281, precum și economisitorii contribuabili; 

îmbunătățirea calității vieții acestora; 

r) Promovarea și organizarea de campanii de conștientizare în presă și mass-media; organizează întâlniri și 

seminarii, summit-uri și cursuri de formare, creează publicații periodice sau extraordinare; promovarea 

inițiativelor legislative și de reglementare la orice nivel; să promoveze dialogul și inițiativele de cooperare - în 

distincția riguroasă a rolurilor și scopurilor - cu entități, instituții, întreprinderi, asociații de entități și/sau 

întreprinderi, pentru a contribui la îmbunătățirea standardelor de producție, distribuție, comunicare a bunurilor 

de serviciu, și aceasta. tot pe baza unor acorduri specifice; asumarea sarcinilor și comenzilor de studii, cercetări, 

pregătire, activități de supraveghere, investigații, cu subiectele menționate anterior; organizează inițiative de 

strângere de fonduri, atât obișnuite, cât și extraordinare, inclusiv prin realizarea de spectacole, 

s) Promovarea si organizarea de cursuri de formare; acționează atât în instanță, cât și în conciliere cu autoritățile 

competente pentru protecția consumatorilor și utilizatorilor în conformitate cu legile în vigoare; garantează asistență 
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juridică și orice serviciu util pentru dezvoltarea membrilor și a 

 

viata asociativa; 

CONFEUROPA CONSUMATORI este o asociație concepută și promovată de profesioniști și consumatori, persoane fizice și 

alte asociații sau organisme înființate de aceștia, care își propun și se angajează să fie protagoniști în exercitarea dreptului la 

apărare, reprezentare, promovare și diseminare a intereselor legitime și a drepturilor. al cetățeanului-consumator, al 

mediului și al sistemului civil, să lumineze până și cele mai obscure sectoare și sisteme cu cunoașterea și promovarea știrilor 

și să fie purtători de cuvânt în instituțiile nevoilor și drepturilor cetățenilor. 

CONFEUROPA CONSUMATORI este o asociație-mișcare care urmărește scopuri nonprofit de utilitate socială, care își propune 

să acționeze în interesul și protecția comunității pentru respectarea valorilor umane, constituționale, juridice, religios-

catolice, sociale și contractuale. , cu o structură democratică, formată în principal din cetățeni-utilizatori dar și din avocați, 

juriști, jurnaliști, contabili, tehnicieni, medici, profesioniști, antreprenori, comercianți dedicați sacrificiului dezinteresat și 

pasional al apărării celor slabi față de cei puternici. puteri, precum și formate din voluntari, simpatizanți și adepți uniți de 

pasiunea și idealul de a promova și de a se angaja în diseminarea, informarea și reprezentarea drepturilor 

cetățenilor,subiecții care doresc să-și împrumute munca și angajamentul în sprijinul și apărarea consumatorilor, a vecinilor 

în nevoie, a victimelor slabe și lipsite de apărare ale instituțiilor, puterilor puternice și oricărei tragedii, fraude, abuzuri, 

abuzuri sau încălcări ale legii în vigoare. 

CONFEUROPA CONSUMATORI urmărește scopuri de solidaritate socială, de 

 

justiție, apărare și respect pentru principiile constituționale și normative, drepturile 

ființe umane și persoane fizice, consumatori, mediul înconjurător, sănătatea publică și viața privată, precum și protecția 

subiectului slab în litigiile economice, contractuale și de asigurări aparute mai ales cu companiile care exercită poziții 

dominante. 

Obiectivele și scopurile statutare ale CONFEUROPA CONSUMATORI sunt de a garanta respectarea drepturilor fundamentale 

ale cetățenilor și de a reprezenta și 
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apărarea - dacă este necesar și în fața autorităților judiciare ordinare și administrative și în organele politice și internaționale 

- a drepturilor civile și a principiilor umane și constituționale, oferind consiliere, precum și informații corecte și transparente, 

asistând consumatorii în relațiile cu furnizorii de bunuri și publicul și servicii private; orice altă activitate diferită este exclusă, 

cu excepția celor legate direct de aceste scopuri. 

Pentru atingerea acestor obiective organizează și CONFEUROPA CONSUMATORI 

 

prin constituirea de delegații, comitete și o fundație, activități 

științifice și culturale; promovează și întreține relații cu reprezentanții lumii criminalistice și judiciare, instituționale și politice, 

sociale și culturale; studiază, propune și susține soluții, inclusiv normative, corespunzătoare evoluției cererii de justiție; 

promovează și sprijină rolul și prezența profesioniștilor în apărarea consumatorilor în instituțiile și organele criminalistice și 

judiciare. 

CONFEUROPA CONSUMATORI nu poate distribui angajaților, managerilor, colaboratorilor, membrilor și membrilor săi, chiar 

și indirect, profituri și surplus de exploatare, precum și fonduri, rezerve sau capital pe durata de viață a organizației, cu 

excepția celorlalte Comitete ale acesteia și a sediului central. sediu al aceleiași asociații pentru nevoi de autofinanțare sau a 

căror distribuție sau destinație nu sunt impuse de lege. 

Eventualele profituri și excedente de exploatare trebuie utilizate exclusiv pentru realizarea activităților instituționale și a 

celor direct legate de acestea. În cazul dizolvării asociației, din orice motiv, bunurile trebuie donate unei alte asociații cu scop 

similar sau în scop de utilitate publică, audiat organul de control prevăzut la art. 3, alin. 190, din legea din 23 decembrie 1996 

nr. 662 și dacă legea nu prevede altfel. 

CONFEUROPA CONSUMATORI poate efectua toate tranzacțiile cu valori mobiliare, imobiliare și financiare (cele din urmă nu 

cu publicul și cu condiția să aibă ca scop realizarea scopului social), considerate de Consiliul de Administrație necesare sau 

utile pentru realizarea scopului social. 

 

CONFEUROPA CONSUMATORI acolo unde consideră oportun pentru realizarea 

din scopurile sale statutare, poate să încheie alianțe, să întreprindă relații și să se alăture altor organizații italiene, străine, 
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comunitare și internaționale, care au scopuri similare. 

TITLUL II - ACTIONARI 

Articolul 4 

Membrii. 

Calitatea de asociat poate fi recunoscută, fără deosebire de rasă, 

înclinații sexuale sau socio-politice, în urma unei solicitări scrise exprese care va fi transmisă la secretariatul competent, 

subiecților cu următoarele calificări sau statut: 

toți cetățenii, consumatorii și utilizatorii care împărtășesc prezentul Statut; precum și structurile legate de Asociație, 

Organisme și Organizații care intenționează să contribuie și să sprijine protecția consumatorului utilizator; 

asociații, mișcări, ligi, cluburi, grupuri organizate atâta timp cât scopurile acestora se referă la interesele consumatorilor, 

cetățenilor, utilizatorilor, lucrătorilor și nu sunt în contrast cu scopurile CONFEUROPA CONSUMATORI; 

membrii sunt împărțiți în fondatori, ordinari, susținători, adepți și onorifici. Fondatorii sunt cei care au semnat actul 

constitutiv al CONFEUROPA CONSUMATORI; obișnuiți cei care plătesc anual cotizația minimă de membru stabilită de 

Consiliul Guvernatorilor; susținători toți cei care plătesc o cotizare anuală mai mare decât minimul, aderenții cei care 

participă la inițiative individuale, membrii de onoare cei care sunt nominalizați și aleși pentru a se distinge. 

 

pentru merite, inițiative și sacrificii detaliile. 

Fiecare membru în regulă cu plățile cotizației anuale participă la viața socială fără constrângeri temporare, dacă, major de 

vârstă, are drept de vot pentru aprobarea și modificarea hotărârilor ce urmează a fi propuse Consiliului Guvernatorilor pentru 

modificări la Statutul și regulamentele și pentru numirea funcționarilor corporativi. Dacă membrul este persoană juridică sau 

alt organism 

asociativ, participă la viața socială prin propriul delegat. 

Cererea de înscriere trebuie trimisă la birou împreună cu cotizația sau certificatul de plată, calculat pentru membrul obișnuit, 

sub rezerva modificărilor, acordurilor și promoțiilor, pentru fiecare an și implică acceptarea tuturor regulilor prezentului 

Statut. În lipsa unei comunicări scrise contrare, după treizeci de zile cererea se consideră acceptată. 
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Membrii încetează să mai aparțină asociației: 

• prin retragere, prin comunicare către secretariatul general care se va face prin scrisoare recomandată. Retragerea va intra 

în vigoare imediat, cu excepția plății cotizației pentru anul în curs care se datorează indiferent de data retragerii; 

• pentru decădere, în cazul restanțelor la plata cotizației sau a oricărei alte contribuții aprobate de Consiliul Guvernatorilor; 

• prin excludere, atunci când au apărut motive grave care fac incompatibilă continuarea relației asociative, printre care o 

importanță deosebită capătă comportamente contrare intereselor consumatorilor și celor ale CONFEUROPA CONSUMATORI. 

 

Consiliul Guvernatorilor, după consultarea părții interesate, hotărăște asupra excluderii. 

Împotriva deciziei de excludere este permisă o plângere la Consiliul Arbitrilor. 

Cotizația de membru nu poate fi transferată altora decât în cazul transferurilor datorate decesului și nu poate fi reevaluată. 

precum și toate drepturile și îndatoririle prevăzute de regulamentele sau codurile de etică emise de Consiliul de 

Administrație. 

 Fiecare actionar, oriunde este inregistrat, beneficiaza, in baza reglementarilor aprobate de 

Consiliul de Administratie, a serviciilor oferite direct la nivel regional, national si extern al CONFEUROPA CONSUMATORI. 

Pot face parte din asociație și persoane juridice, entități în general precum asociații sau fundații, chiar de facto, CRAL, grupuri 

de cumpărare. Aceste entități vor fi reprezentate de reprezentantul lor legal sau de o persoană delegată în mod 

corespunzător. Inregistrarea individuala in CONFEUROPA CONSUMATORI a membrilor acestor organisme este rezervata. 

Articolul 5 

Pierderea calității de membru. 

Calitatea de acționar încetează din cauza decesului, demisiei, restanțelor sau ca urmare a unor măsuri disciplinare; 

excluderea și măsurile disciplinare se adoptă pentru motive serioase și justificate în lumina prevederilor statutare și a Codului 

Etic al CONFEUROPA CONSUMATORI cu majoritatea absolută a membrilor Consiliului Guvernatorilor, cu efect imediat. Se 

acordă dreptul de a face apel la Consiliul Guvernatorilor. 

TITLUL III - SISTEMUL INSTITUTIONAL 

Articolul 6 
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Structura asociației. 

Structura membrilor CONFEUROPA CONSUMATORI este împărțită pe următoarele niveluri: 

• pentru Comitete - delegații regionale, provinciale, municipale, raionale și de specialitate și Comitete tehnico-științifice; 

• Organele de conducere. 

Articolul 7 

Comitete regionale, provinciale, municipale, raionale și de specialitate și comitete tehnico-științifice. 

Delegațiile sau comitetele regionale pot fi înființate și înființate la sediile Consiliilor Baroului sau ale altor asociații 

profesionale, ale persoanelor și/sau societăților juridice, ale organelor instituționale sau administrative, în capitalele de 

regiune, în provincii și municipii. CONFEUROPA CONSUMATORI cu sarcini de coordonare și promovare a activității asociației 

în zonă și sector. 

Managerii locali care iau inițiativa trebuie să fie autorizați în prealabil de către Consiliul Guvernatorilor sau personal 

Președinte și să utilizeze modalitățile și proiectul de Statut puse la dispoziție chiar de Consiliul Guvernatorilor. 

Comitetele-delegații regionale, provinciale, municipale, raionale și de specialitate, care urmează să fie ratificate, trebuie să 

prevadă alegerea unui Președinte, a unui Secretar și a unui Consiliu de Administrație compus din cel puțin trei membri. 

Comitetul local poate întocmi în mod autonom un Statut în conformitate cu principiile generale ale aceluiași Statut principal 

al CONFEUROPA CONSUMATORI și în care trebuie să se prevadă că: 

• organismul se bucură de autonomie financiară; 

• actele efectuate de reprezentanții săi nu implică responsabilitate financiară pentru asociația-mișcare CONFEUROPA 

CONSUMATORI 

• înregistrarea conturilor în registre speciale este obligatorie; 

• activitatea organismului este supusă controlului primarilor asociației CONFEUROPA CONSUMATORI; 

• trebuie întocmit în fiecare an un raport moral și financiar însoțit de un inventar și un bilanț care să fie transmis 

Secretariatului General. 

Consiliul Central de Guvernare care ratifică Comitetul aprobă Statutul. 
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Hotărârea Consiliului Guvernatorilor cu care se acordă sau se respinge ratificarea este discreționară și, prin urmare, nu poate 

fi contestată, atâta timp cât respingerea este precedată de observații scrise și de invitația, neacceptată, de a modifica 

proiectul care nu a fost ratificat. . 

Comisiile - Delegațiile sunt obligate să transmită către Secretariatul General al CONFEUROPA CONSUMATORI și să actualizeze 

listele de membri prin transferarea a 50 la sută din taxele de înscriere către același Secretariat în termen de 30 de zile de la 

înregistrarea și încasarea taxelor de reînnoire cu liste. . 

COMITETE TEHNICE ŞTIINŢIFICE 

Asociația, pentru sectoare specifice de activitate, poate constitui comitete tehnico-științifice. Activitatea Comitetelor 

Tehnice Științifice este guvernată de Regulamente specifice, aprobate de Consiliul de Administrație. Ele sunt prezidate 

de un membru al Secretariatului desemnat de acesta din urma si ratificat de Consiliu și sunt compuse din 

minim trei membri. 

 Comitetul Tehnic Științific este un organism consultativ al Consiliului de Administrație; poate fi împărțit în comisii de 

studiu pentru sectoare științifice și tehnice individuale de interes statutar și/sau pentru probleme specifice și/sau 

pentru proiecte specifice; poate desemna dintre membrii săi Președintele și Vicepreședintele, precum și Coordonatorii 

Comisiilor de Studii. 

Întâlnirile membrilor Comitetului Tehnic Științific și ale Comisiilor se pot desfășura și în mod informal și, de asemenea, 

cu utilizarea metodelor și tehnicilor telematice. 

Președintele, Vicepreședintele și Secretarul General, sau delegatul acestora, pot participa la ședințele Comitetului 

Tehnic Științific. 

Articolul.8 

Delegați regionali, provinciali, municipali, raionali și de specialitate. 

Până la constituirea unui Comitet, reprezentarea locală poate fi conferită unui Delegat. Consiliul guvernatorilor, care 

poate atribui Delegatului rolul Comitetului regional, provincial, municipal, raional și de specialitate constitutiv, va asigura 

această reprezentare. Misiunea trebuie acceptată în scris și, în scrisoarea de acceptare, persoana desemnată trebuie să 

declare în mod expres: 
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că actele efectuate de acesta nu implică responsabilitate financiară pentru asociația CONFEUROPA CONSUMATORI; 

a) ca, conform prevederilor pentru Comitete, va transmite Secretariatului General al Confeuropa Consumatori 

listele de membri precum si 50% din cotizatiile de membru in termen de 30 de zile de la inregistrarea si incasarea 

cotizatiei de reinnoire, cu listele lunare; 

b) care se va ocupa de înregistrarea intrărilor și ieșirilor, ținându-l la dispoziție pentru controlul Auditorilor Statutari; 

că va întocmi un raport moral și financiar anual de sinteză care va fi transmis Secretariatului General al CONFEUROPA 

CONSUMATORI până la data de 30 ianuarie a fiecărui an; 

c) care își va remite postul dacă nu a îndeplinit condițiile de constituire a Comitetului regional, provincial, municipal, 

raional și de specialitate și care, în același timp, va preda sau 

va trimite Secretariatului General al CONFEUROPA CONSUMATORI 

sau cui este indicat de acesta, toată documentația aferentă activității desfășurate. 

Comitetele regionale, provinciale, municipale, raionale și de specialitate constituie principalul nivel de acțiune politică și 

organizatorică a asociației pe teritoriu. Fiecare Comitet trebuie să aibă un act de constituire autonom și un statut relativ. 

Regulile cuprinse în aceste statut nu trebuie 

contrast cu Statutul CONFEUROPA CONSUMATORI, Regulamentul și Codul Etic; ei trebuie să fie inspirați de același lucru, 

recunoscând în special ce 

raportat la articolele 1-2-3-4, din prezentul Statut. 

TITLUL IV - ORGANELE DE CONDUCERE 

Articolul.9. 

Organele asociațiilor 

Doar cei înscriși cu plata cotizației de cel puțin un an au dreptul de a fi activi și pasivi și de a consulta registrele societății la 

cererea scrisă și motivată ce va fi adresată Președintelui. 

Organele CONFEUROPA CONSUMATORI sunt: 

• Adunarea Generală 

• Președintele, care poate numi și alege un director, un purtător de cuvânt și un coordonator 
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• vicepreședintele 

• secretarul general 

• Consiliul Guvernatorilor 

• Colegiul Auditorilor Statutari 

• Colegiul Arbitrilor 

Ședințele tuturor organelor colegiale, dacă nu se indică altfel, sunt valabile, la prima convocare, dacă sunt prezenți 50 la sută 

plus unul dintre membri și, la a doua convocare, indiferent de numărul celor prezenți. 

Consiliul de Administrație la propunerea Președintelui alege, dintre membri și/sau nu, Președintele de Onoare. Președintele 

de onoare este membru de drept al Consiliului Director și al Secretariatului și, prin urmare, își exercită dreptul de vot în 

cadrul 

organele asociației menționate mai sus. Toate sediile corporative sunt gratuite, cu excepția oricărei rambursări documentate 

a cheltuielilor și fără a aduce atingere altor obligații legale. 

Articolul 10 

Congresul Delegaților 

Congresul Delegaților este cel mai înalt organ ales al CONFEUROPA CONSUMATORI. 

Se convoacă în mod obișnuit la fiecare trei ani și extraordinar la cererea scrisă a majorității membrilor Consiliului de 

Administrație sau la cererea scrisă a cel puțin o treime din Comitetele reprezentând cel puțin un sfert din membri. 

Congresul Delegaților este convocat în mod ordinar și extraordinar de către Președinte sau de către Secretarul General al 

CONFEUROPA CONSUMATORI prin intermediul unei comunicări adresate membrilor și prin Comisiile, care vor putea face 

cunoscută convocarea prin scrisoare către cei interesați. partide sau cu un anunț afișat la sediul Comisiei însuși.Congresul 

Delegaților trebuie convocat cu cel puțin treizeci de zile de preaviz și se poate întruni și în afara sediului social.Congresul 

Delegaților este prezidat de o persoană. 

desemnat chiar de Congresul Delegaţilor. 

Sarcinile delegaților sunt: 

• Determină și aprobă proiectul asociativ; 
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• Să aleagă membrii Consiliului Director, ai Consiliului de cenzori, ai 

Consiliul de Arbitri; 

• Modificarea Statutului; 

• Intenționează dizolvarea asociației și deconcentrarea bunurilor. 

Comisiile vor participa la lucrările Congresului printr-un număr de 

delegați proporționali cu numărul de membri ai fiecărui comitet și numiți de aceștia. Acest număr va fi stabilit de Consiliul 

Director înaintea fiecărui Congres pe baza numărului total de membri. 

Articolul 11. 

Consiliul Guvernatorilor 

Asociația este condusă de un consiliu de administrație format din nu mai puțin de cinci și nu mai mult de unsprezece membri. 

Membrii fondatori sunt membri de drept ai Consiliului de Administrație, în timp ce membrii rămași sunt aleși la fiecare doi 

ani de adunarea ordinară, dintre membrii ordinari. 

În cazul în care membrii fondatori sunt persoane juridice, aceștia pot indica una sau mai multe persoane ca membri ai 

consiliului de administrație. Președintele și directorii pot fi realeși. La alcătuirea Consiliului Director pot fi candidați cei care 

sunt membri ai asociației de cel puțin trei ani consecutiv. 

Consiliul de Administrație alege Președintele și Vicepreședintele la recomandarea candidaților de către membrii fondatori. 

De asemenea, numește Secretarul General și Trezorierul, alegându-i dintre membri 

a asociaţiei, chiar şi în afara Consiliului Director. 

Directorul, purtătorul de cuvânt și coordonatorul pentru îndeplinirea funcțiilor sunt aleși de Președinte și rămân în funcție 

pe toată durata mandatului membrului ales al consiliului de administrație. 

În situația în care, din demisie sau din alte cauze, unul sau mai mulți membri ai Consiliului de administrație cad din funcție, 

Consiliul însuși îi poate înlocui prin numirea de înlocuitori care vor rămâne în funcție până la următoarea Adunare a 

Acționarilor care va aproba orice ratificare. 

Dacă mai mult de jumătate din membrii Consiliului expiră, Adunarea trebuie să prevadă numirea unui nou Consiliu Director. 

Prin derogare, în primii patru ani de la înființarea asociației, Consiliul de Administrație este format numai din membrii 
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fondatori sau persoane delegate de aceștia, pentru a garanta continuitatea vieții asociative în faza de înființare. ; de 

asemenea, funcțiile corporative a căror durată este proporțională cu durata mandatului membrului elector al consiliului de 

administrație vor rămâne în funcție pentru primii patru ani, fără a aduce atingere oricărei alte prevederi diferite. Absența 

nejustificată de la trei ședințe consecutive ale Consiliului de Administrație atrage decăderea automată din funcția de director. 

Articolul 12 

Funcționarea și sarcinile Consiliului guvernatorilor 

Consiliul de Administrație se întrunește în mod obișnuit la fiecare patru luni. 

Se convoacă în mod extraordinar la cererea a cel puțin o treime dintre membri. Convocarea are loc de către Președinte prin 

scrisoare 

transmisă consilierilor individuali și tuturor secțiilor teritoriale, cu indicația 

a agendei. 

În cazuri de urgență deosebită, un apel este permis prin notificare verbală sau prin comunicare telefonică și telematică și/sau 

prin videoconferință. Şedinţele Consiliului de Administraţie se pot ţine şi în afara sediului social. 

 

Consiliul Guvernatorilor este format din membrii fondatori care numesc si aleg primul presedinte, confirmati si integrati in 

cauza de catre Adunare, si este compus din cel putin 4 membri pe langa Presedintele CONFEUROPA CONSUMATORI care o 

prezideaza si care, în caz de absență sau impediment, este înlocuit de vicepreședinte sau de secretarul general, cu excepția 

cazului în care este delegat în mod expres. 

Funcțiile de secretar sunt exercitate de secretarul general sau, atunci când acesta îl înlocuiește pe președinte sau lipsește, 

de către un alt membru al Comitetului desemnat de acesta. 

Consiliul Guvernatorilor se întrunește cel puțin o dată pe an la convocarea Președintelui sau ori de câte ori acesta consideră 

necesar sau când o treime din membrii săi solicită acest lucru, reprezintă și înlocuiește temporar comisia de cenzori și arbitri 

până la nominalizare. Convocarea consiliului de administratie se face prin instiintari scrise emise cu cel putin trei zile inainte 

de data stabilita pentru sedinta. În caz de urgență, termenul poate fi redus la o zi înainte. Membrul Consiliului poate fi 

reprezentat în ședințe prin împuternicire scrisă către alt membru. 



 

STATUTUL CONSUMATORILOR CONFEUROPA 18 

Fiecare membru nu poate fi purtător a mai mult de doi împuterniciri. 

Consiliul Guvernatorilor alege, la fiecare patru ani sau chiar mai devreme, în cazul 

demisia sau altă necesitate, Președintele, Secretarul General, Consiliul de Administrație al 

Auditorii statutari și Colegiul Arbitrilor; indică liniile și prioritățile programatice; aprobă anual raportul moral și o situație 

economică și financiară; la propunerea Consiliului guvernatorilor se soluționează orice reguli de funcționare a Comitetelor; 

Consiliul de Administrație sau Președintele numesc de urgență, dacă este cazul, Comisari ai Comitetelor locale în cazul în 

care există lipsă de organe sau nerespectarea acestora cu prevederile statutare și de reglementare. 

Consiliul Guvernatorilor poate înființa în sfera sa „comisii de lucru” care se pot întruni și în mod autonom pentru examinarea 

unor teme specifice. 

Consiliul de Administrație se poate integra prin cooptarea unui număr de membri care să nu depășească două treimi, aleși 

și dintre nemembri. 

Consiliul Guvernatorilor pune în aplicare hotărârile Adunării, întocmește raportul moral și raportul economic și financiar, 

pune în aplicare toate 

inițiative care, chiar dacă nu sunt planificate, sunt considerate utile și oportune; decide din când în când metodele și orele 

de implementare a inițiativelor; autorizează constituirea Comisiilor-Delegate Regionale, Provinciale, Municipale, Raionale și 

de specialitate ale cărora formulează proiectul de Statut și indică procedurile de funcționare; ratifică constituirea Comitetelor 

în posesia cerințelor stabilite prin Actul Constitutiv și coordonează inițiativele acestora, hotărăște asupra oricărui act 

patrimonial sau financiar care depășește administrarea obișnuită; numește grupuri de lucru și comisii de studiu pentru 

examinarea și implementarea anumitor programe; aprobă calitatea de membru al organizațiilor naționale și internaționale; 

rezolvă decăderea sau excluderea membrilor; deliberează asupra fiecăruia 

alte chestiuni care nu sunt în mod specific de responsabilitatea altor organisme; stabilește cuantumul cotizației minime de 

înregistrare și de membru. 

În plus, Consiliul de Administrație va putea deci să efectueze toate actele care afectează asociația, atât de administrare 

ordinară, cât și extraordinară. 

Prin urmare, poate stipula ipoteci, cumpăra, vinde și schimba bunuri mobile, inclusiv bunuri înregistrate și imobile. Poate 
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stipula licitatii precum si efectua orice alt act in interesul exclusiv al asociatiei. De asemenea, va putea efectua toate 

tranzacțiile bancare și poștale, inclusiv deschiderea și gestionarea conturilor curente, retragerea de sume în limita liniilor de 

credit financiar și orice 

alte tranzacții financiare și în numerar pentru protejarea intereselor asociației, eliberând, dacă este cazul, chitanțe valabile 

și clarificatoare și efectuând tranzacții cu organisme publice, entități private, ministere și cu administrația publică în general; 

Consiliul de Administrație are și puterea și dreptul de a angaja și concedia angajați. 

Puterile de mai sus pot fi delegate in totalitate sau in parte Presedintelui National al Asociatiei. 

Consiliul Guvernatorilor, pentru orice probleme de interpretare care pot apărea în materia prevederilor statutare și a 

regulamentelor de aplicare, acționează și decide cu atribuțiile conferite Colegiului Arbitrilor din prezentul Statut. 

În fine, este competentă să soluționeze orice dispute apărute între structurile Asociației, între acestea din urmă și membri și 

între membrii înșiși în legătură, însă, numai cu relațiile sociale inerente și legate de scopurile și activitățile asociației. 

Este sarcina Consiliului de Administrație să implementeze programul aprobat de 

Congresul Delegaților, cu respectarea scopurilor Asociației. În special, Consiliul de Administrație: 

 

• Intocmeste regulamentul si convocarea relativa a Congresului de 

Delegații. 

• Aproba raportul anual. 

• Gestionează activele. 

Verificați aplicarea statutului și a altor reguli care guvernează Asociația. 

• Alege dintre membrii săi Președintele, Vicepreședintele, Secretarul General și Trezorierul; 

• Inlocuieste prin cooptare directorii demisionati sau decedati; 

Promovarea Regulamentelor adecvate care să guverneze viața asociativă a CONFEUROPA CONSUMATORI, activitățile, 

inclusiv funcționarea Consiliului de Administrație însuși și a Secretariatului; 

• Promovarea Codului Etic al CONFEUROPA CONSUMATORI. 

• De asemenea, poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor membri ai săi pentru îndeplinirea unor acte administrative 
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specifice. 

La ședințele Consiliului de Administrație pot participa, în calitate de observatori, 

reprezentanţii comitetelor. 

Pentru ca hotărârile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară prezența a cel puțin o treime din membri. 

Hotărârile se iau cu votul majorității celor prezenți. În caz de egalitate, votul Președintelui prevalează. 

Atunci când un membru al Consiliului de Administrație recunoaște existența propriilor incompatibilități cu privire la inițiative 

individuale promovate de CONFEUROPA CONSUMATORI - și asta în lumina regulilor Codului Etic - le declară și 

se abține de la rezoluția aferentă. Încălcarea obligației de a face declarații e 

de abținere atrage decăderea imediată atât a funcției, cât și a calității 

de asociat. 

REGULAMENTE DE IMPLEMENTARE 

Asociația trebuie să aibă un regulament de implementare a Statutului. 

Regulamentul de aplicare trebuie să fie aprobat de Consiliul de Administrație. 

Deciziile de modificare trebuie luate cu votul favorabil a 2/3 din cei care au 

Dreptul de a vota 

Articolul 13 

Secretariatul Executiv 

Consiliul Director alege dintre membrii săi membrii Secretariatului format din 3 până la 5 membri. 

Președintele, Secretarul General și Trezorierul Asociației sunt membri de drept ai secretariatului executiv. 

Secretariatul Executiv se întrunește, de obicei, lunar, la convocarea Președintelui sau, alternativ, a Secretarului General. 

Fiecare membru al secretariatului executiv își poate asuma responsabilitatea operațională pentru unul sau mai multe 

sectoare de intervenție ale asociației CONFEUROPA CONSUMATORI, cu ratificarea atribuirii de către Consiliul de 

Administrație. 

Articolul 14 Președintele 

 



 

STATUTUL CONSUMATORILOR CONFEUROPA 21 

Președintele reprezintă legal asociația față de terți și în instanță. În caz de absență sau impediment, acesta este înlocuit de 

Vicepreședinte sau de Secretarul General. 

În deliberările Consiliului de Administrație, votul Președintelui prevalează în caz de egalitate. 

Eligibilitatea Președintelui și a tuturor organelor administrative este liberă. 

Președintele reprezintă asociația în toate scopurile legale, pentru dezvoltarea și angajamentul CONFEUROPA 

CONSUMATORI, el poate numi un Vicepreședinte, un director, un coordonator și un purtător de cuvânt cu responsabilitate 

pentru relațiile externe. 

În cazul absenței sau împiedicării acestuia, cu excepția cazului în care este delegat și autorizat în scris 

este înlocuit de vicepreședintele sau în lipsa acestuia din urmă de secretarul general care își exercită toate funcțiile și care 

are dreptul de a delega, din când în când și pentru sarcini specifice, un alt membru al Consiliului guvernatorilor. 

Presedintele indeplineste toate functiile prevazute in prezentul Statut atunci cand acestea nu sunt de responsabilitatea altor 

organe corporative, intervine si actioneaza in cazuri de urgenta si urgente legate de scopul social. 

În special, îi revine Președintelui: 

la)menține relații cu organele de stat, organisme publice și private, promovează acțiuni judiciare în urmărirea și apărarea 

obiectivelor sociale și pentru protejarea drepturilor consumatorilor, sănătatea publică, mediul înconjurător, viața privată, 

litigiile și hărțuirea economică a utilizatorilor, întreprinzând și acțiuni colective; 

b)se asigură că raportul moral și situația economică și financiară anuală sunt întocmite; 

c)convoacă Consiliul Guvernatorilor - al cărui președinte își asumă prin formularea ordinii de zi; 

d)exercită, în caz de urgență, atribuțiile Consiliului guvernatorilor. Rezoluțiile 

luate în acest fel, ele trebuie ratificate de Consiliul Guvernatorilor la prima ședință 

următorul; 

Și)să exercite acțiuni în justiție și prin intervenție autonomă sau salariat adeziv și, prin urmare, are dreptul de a desemna 

avocați și avocați care să acționeze sau să reziste în orice grad și tip de judecată; 

f)numește personal vicepreședintele și un purtător de cuvânt, precum și acționarii 

taxe deosebit de distinse în rolul lor. 
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g)supraveghează gestiunea financiară a Asociației, verificând încasarea periodică a veniturilor prevăzute în buget și 

dispunând plățile, prin delegarea Președintelui, cu semnătură comună sau separată; 

h)păzește și protejează Fondurile și bunurile Asociației; 

cel)întocmește bugetul și bilanțurile finale care urmează să fie supuse aprobării Consiliului guvernatorilor, însoțindu-le de un 

raport din acesta; 

L)raportează Consiliului guvernatorilor progresul exercițiului financiar. 

Cesiunea este gratuită, dar are dreptul la rambursare în partea de jos a listei de cheltuieli efectuate pentru efectuarea 

acesteia și reprezintă Asociația, în virtutea mandatului său, în ceea ce privește încasările, chiar și încasările obligatorii de 

credite și plăți. 

Articolul 15 Secretarul general și vicepreședintele 

 

Secretarului General și/sau Vicepreședintelui i se încredințează coordonarea inițiativelor și activităților asociației, în 

conformitate cu liniile directoare întocmite de Consiliul Director. 

Se ocupă și supraveghează implementarea convențiilor și orice altă activitate 

legat de realizarea scopurilor asociative. În caz de impediment, cel 

funcțiile sunt îndeplinite de un alt membru al Secretariatului la desemnarea de 

 Președinte Secretarul general este ales la propunerea Președintelui. În calitate de Vicepreședinte, el conduce și organizează 

activitatea asociației; se asigură că se întocmesc procesele-verbale ale ședințelor, supraveghează viața organizatorică și 

administrativă, și/sau chiar trezorierul asociației, semnând ordinele de plată sau eliberând chitanțe pentru încasări și la 

instituțiile de credit și administrația publică aflate în mandatul președintelui; ; nu are împuterniciri de reprezentare, decât 

pe o procură specială eliberată de Președinte, cu excepția cazului de constituire a unor organisme publice sau private ale 

căror scopuri coincid cu cele ale asociației însăși; într-una, Președintele poate reprezenta CONFEUROPA CONSUMATORI sau 

poate delega reprezentanți în consilii, comisii, comitete, Consilii și alte organisme mixte publice sau private în care se are în 

vedere sau se solicită reprezentarea consumatorilor și a avocaților; asigură executarea hotărârilor organelor corporative, 

organizarea și conducerea birourilor. 
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Îndeplinește toate funcțiile care îi sunt delegate de către Președinte și/sau Consiliul de Administrație. Acesta, prin directive 

specifice, stabilește ce registre sociale și contabile trebuie să întocmească asociația și se ocupă de ținerea acestora. 

Articolul 16 Trezorierul 

 

Trezorierul este directorul contabil și administrativ al asociației. Tine evidenta contabila, prevede intocmirea raportului 

economic, financiar si patrimonial, pe care il semneaza in numele asociatiei, dupa 

 

verificare favorabilă de către Consiliul de cenzori. 

Trezorierul încasează cotele sociale, se ocupă de administrare prin întocmirea 

 evidenta contabila, intocmeste raportul, insotindu-l cu documente justificative, precum si bugetul; 

colaborează cu Președintele și/sau Secretarul General la întocmirea raportului anual privind performanța managementului. 

Rămâne în funcție pe durata mandatului membrilor aleși ai Consiliului de Administrație 

Articolul 17 Consiliul de cenzori 

 

Consiliul de cenzori este format din 3 membri si este numit de Congres. 

Consiliul de cenzori numește intern un președinte. 

Consiliul de cenzori îndeplinește funcții de control asupra administrării asociației și a bunurilor sociale, verifică conturile și 

prezintă 

Consiliul de Administrație un raport privind raportul economic, financiar și patrimonial al asociației, întocmit de Trezorier. 

Consiliul de cenzori verifică ținerea regulată a conturilor sociale și corespondența situațiilor financiare și a raportului 

economic și financiar anual cu rezultatele înregistrărilor contabile. 

Consiliul de cenzori poate actiona si prin intermediul unuia dintre membrii sai si sa constate, in orice moment, consistenta 

numerarului si existenta valorilor si titlurilor detinute de societate; întocmește, pentru fiecare exercițiu financiar, un raport 

care este anexat celui al Consiliului guvernatorilor; trebuie să fie invitat să participe, 
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fără vot, la ședințele Adunării și ale Consiliului Guvernatorilor. Are la fel 

competențe asupra comitetelor locale și regionale ale asociației. Biroul de auditor este 

incompatibil cu orice altă funcție prevăzută de Actul Constitutiv. 

Articolul 17 bis 

Colegiul Arbitrilor 

Consiliul Arbitrilor, fără a aduce atingere competențelor Colegiului Auditorilor, supraveghează respectarea legii, statutului și 

reglementărilor adoptate de 

asociațiilor sau membrilor acestora și soluționează orice dispute apărute în cadrul asociației. 

Membrii Colegiului Arbitrilor pot participa la ședințele Consiliului Guvernatorilor. 

Consiliul Arbitrilor este alcătuit din trei membri, unul desemnat de președinte și doi de către Consiliul de Administrație. 

Aceștia trebuie să declare în scris, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării transmise de Președinte, că acceptă 

funcția. 

În caz de refuz, neacceptare în termenul indicat sau vacanță a funcției, Consiliul Guvernatorilor va proceda în cel mai scurt 

timp la noi numiri care vor fi valabile până la următoarea Adunare. 

Colegiul nou înființat numește Președintele dintre membrii săi. 

Arbitrii decid ex bono et a equo: 

la)cu privire la orice dispută între membri și asociație și între membrii înșiși din motive legate de activitatea lor socială și 

relațiile lor; 

b)privind contestarea măsurilor de confiscare sau excludere luate de Consiliul guvernatorilor. 

 

contestația, îndreptată către Președintele Colegiului, trebuie formulată în scris e 

motivat corespunzător. 

În cazul unei contestații împotriva unei prevederi de decădere sau excludere, 

Contestația trebuie să fie îndreptată și către Președintele Colegiului și trimisă prin poștă recomandată în termen de 30 de 

zile de la data la care membrul a primit înștiințarea sau a luat cunoștință de măsura disciplinară. 
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Hotărârea arbitrilor se ia fără formalități de procedură în termen de 60 de zile de la primirea contestației și se transmite 

imediat după aceea Președintelui pentru măsurile sau atribuțiile ulterioare. Funcția de Arbitru este incompatibilă cu orice 

altă funcție prevăzută de Actul Constitutiv. 

Articolul 17 ter 

Decăderea sau demisia membrilor Colegiului Arbitrilor și Auditorilor. 

În caz de decădere sau demisie a membrilor Consiliului de cenzori sau ai 

Arbitri, supleanții sunt numiți de Președinte și ulterior ratificați de Consiliul Guvernatorilor cu o majoritate de două treimi 

din cei cu drept de vot. 

TITLUL V - CAPITURI ȘI SITUAȚII FINANCIARE 

Articolul 18 

Veniturile asociației 

Veniturile Asociației sunt reprezentate de: 

• Din veniturile din cotizațiile de membru și din orice contribuții de stimulare aprobate de Consiliul de 

Administrație. 

• Din conventiile si acordurile stipulate in indeplinirea scopurilor corporative. 

• Din bunurile mobile și imobile dobândite în cele din urmă în patrimoniul 

Asociere. 

• Din abonamente, donații, contribuții, legaturi de la entități publice și private, asociații și membri. 

Activele și veniturile asociației CONFEUROPA CONSUMATORI sunt destinate urmăririi unor scopuri instituționale și constau 

în: 

• la.valoarea taxelor de înregistrare și a contribuțiilor stabilite sau planificate în conformitate cu hotărârile 

Consiliului guvernatorilor; 

• b.valoarea vânzărilor de publicații periodice și aperiodice și a încasărilor din serviciile efectuate în realizarea 

scopurilor instituționale; 

• c.orice chirii de proprietate; 
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• d.orice granturi, granturi sau donații. 

Fondul social este alcătuit din bunurile mobile și imobile și din valorile care, pentru 

achiziții sau din alte motive, sunt deținute de asociație în conformitate cu articolele 36 și 37 din Codul civil, este exclusă orice 

repartizare a veniturilor sau repartizare a fondului social între membri. 

Articolul 19 

Exercițiu social 

Exercițiul financiar se încheie la 31 decembrie a fiecărui an. 

Articolul 20 

Interzicerea distribuirii excedentelor de exploatare. 

Orice excedent de exploatare nu va fi niciodată distribuibil, direct sau indirect, între acționari și trebuie reinvestit anual 

pentru activități legate de obiectul social și/sau de utilitate publică. 

 

TITLUL VI - DISPOZIȚII FINALE 

Articolul 21 

Cărți sociale și procese-verbale 

Pe lângă lista membrilor, la sediul Asociației se țin registrele contabile impuse de legile în vigoare precum și următoarele 

registre de societate: 

• Procesul-verbal al Congresului Delegaților. 

• Cartea procesului verbal al consiliului de administrație. 

• Procesul-verbal al Secretariatului Executiv. 

MINUTE 

Hotărârile Adunării și ale organelor corporative colegiale sunt transcrise într-o carte specială și semnate de Președinte și 

Secretar. 

Niciun alt document nu poate înlocui copiile obișnuite ale hotărârilor și nici nu poate certifica voința Asociației și a 

Organismelor sale. Președintele eliberează 
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orice copii ale procesului-verbal. 

Articolul 22 

Dizolvarea asociatiei 

Dizolvarea Asociației și numirea lichidatorului (lichidatorilor) trebuie aprobate de Congresul Național cu votul favorabil a cel 

puțin trei sferturi din delegați. 

În cazul dizolvării, determinată din orice motiv, acționarii nu au dreptul la nicio cotă-parte din activele societății. În orice caz, 

veniturile din activitățile asociației nu sunt divizibile nici direct, nici indirect între membri. 

Orice active reziduale, mai puțin avansurile făcute 

 

în prealabil de către membri și contabilizate în cazul dizolvării asociației 

CONFEUROPA CONSUMATORI orice activitate va fi transferata unei organizatii non-profit care are scopuri similare asociatiei, 

desemnata de Consiliul Director. 

Tot ceea ce nu este specificat și prevăzut în mod expres în actul constitutiv este reglementat și aranjat conform legislației și 

articolelor în vigoare. a codului civil. 

În caz de dizolvare, art. 2 din prezentul Statut. 

Articolul 23 

Amendamente la Statut 

Amendamentele la prezentul Statut sunt aprobate de Congres cu o majoritate de 2/3 din alegători reprezentând cel puțin 

majoritatea celor cu drept de vot. Orice modificări datorate obligațiilor legale vor fi soluționate de Consiliul de Administrație 

cu o majoritate de 2/3 din alegători reprezentând majoritatea celor cu drept de vot.   

ratificată ulterior de Congres în acelaşi mod. 

Articolul 24 

Trimitere la prevederile legale 

Pentru orice nu este prevăzut expres în prezentul statut, se face referire la prevederile cuprinse în Codul civil și legile în 

vigoare în materie. 
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Articolul 25 

Dispoziții generale 

Pentru orice nu este reglementat de prezentul Statut, sunt valabile prevederile legii în materie. Structurile regionale și 

teritoriale trebuie să respecte regulile cuprinse în prezentul statut și, în consecință, să prevadă 

 

să-și adapteze statutul acestora. Regulile statutelor și regulamentelor 

perifericele contrare acestui statut sunt ineficiente împotriva 

CONFEUROPA CONSUMATORI, asociați sau terți. 

Organizațiile regionale și/sau teritoriale membre, sau persoanele care le reprezintă, sunt responsabile pentru obligațiile 

asumate și nu vor putea, din niciun motiv sau cauză, și în special pentru faptul aderării la CONFEUROPA CONSUMATORI sau 

dependenței de aceasta, să solicite fi uşurat de ei. 

Competența de a declara ineficacitatea acestuia este a Colegiului Arbitrilor 


