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PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATIEI   
MARII LOJI NATIONALE DIN ROMANIA  

DIN DATA DE 10.10.2020 
 

 
 

Avand in vedere ca, in urma centralizarii optiunilor s-a inregistrat completarea unui numar de 3182 
adeziuni in vederea dobandirii calitati de membru al asociatiei, avand drepturile si obligatile prevazute in 
statutul asociatiei, pentru Adunarea Generala din 10.10.2020, din totalul maxim posibil de 380 
reprezentanti ai membrilor asociati, grupurile de lucru au comunicat mandate pentru un numar de 268 de 
reprezentanti aferent unui numar de 2426 membri asociati, conform normei de reprezentare prevazuta in 
statutul asociatiei.  
 
Astfel, Adunarea Generala legal constituita conform statutului si a legislatiei aplicabile s-a intrunit in mediul 
online, in data de 10.10.2020, pe platforma ZOOM, incepand cu orele 09:00., fiind prezenti un numar 215 
reprezentanti mandatati, reprezentand un numar de 2090 membri asociati. 

 
Secretarul General al Asociatiei, respectiv, dl. Catalin Tohaneanu a comunicat ca prezenta celor 215 
reprezentanti mandatati de catre membrii asociati asigura intrunirea cvorumului pentru desfasurarea 
Adunarii Generale (respectiv din 268 reprezentanti comunicati de catre grupurile de lucru au fost prezenti 
un numar de 215 reprezentanti, ceea ce in conformitate cu dispozitiile art. 13 alin.2 din Statut confirma 
indeplinirea cvorumului necesar pentru desfaurarea Adunarii Generale a Asociatiei). 
 
Urmare indeplinirii cvorumului, Presedintele Asociatiei, dl Prof. Univ. Dr. Radu Balanescu, care potrivit 
statutului convoaca si prezideaza lucrarile Adunarii Generale, a expus motivele evidente si indubitabile 
pentru care Adunarea Generala a Asociatiei s-a intrunit in mediul online pe platforma ZOOM, situatie  
generata de starea de alerta privind pandemia Sars Cov-2. 
 
In continurea dezbaterilor Adunarii Generale, s-a trecut la votul privind Ordinea de zi prin solicitatea 
individuala si directa de exprimare a votului de catre Presedintele Adunarii Generale dl Prof. Univ. Dr. Radu 
Balanescu dupa cum urmeaza, respectiv: 
 

I. S-a supus aprobarii Adunarii Generale ordinea de zi care a fost votata si aprobata cu un numar de 201 
pentru reprezentand un numar de 1948 membri asociati si 8 impotriva reprezentand un numar de 
109 membri asociati, ordine de zi care a fost adusa la cunostinta membrilor prin publicarea pe site-
ul Asociatiei; (6 reprezentanti desi inscrisi initial pe platforma on-line nu au votat la acest aspect. 
Cei care au votat impotriva nu au solicitat sa se mentioneze acest aspect in procesul verbal 
conform art. 23 din OG 26/2000). 
 

II. Puntele 1, 2, 3, 4, 5, 6, au fost supuse la vot, in mod individual, rezultele fiind consemnate si 
producand efecte conform art. 13 alin (4) din Statutul Asociatiei. 

 
Punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 au fost votate, in mod individual, cu vot pentru, in cazul fiecaruia dintre 
acestea, de 183 reprezentanti reprezentand un numar de 1761 membri asociati. Un numar de 
reprezentanti au inteles sa spliteze votul, exprimand vot distinct pentru unele dintre punctele din 
ordinea de zi, rezultatul votului fiind cel prezentat in tabelul de mai jos: 
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Puncte pe 
ordine de 

zi 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

PENTRU 185 185 183 183 183 186 

IMPOTRIVA 13 13 15 15 14 11 

ABTINERE 2 2 2 2 3 3 

 
 
Astfel: 
Punctul 1 din ordinea de zi a fost aprobat cu un 185 voturi pentru reprezentand un numar de 
1784 membri asociati  (15 reprezentanti desi inscrisi initial pe platforma on-line nu au votat la 
acest punct din ordinea de zi. Cei care au votat impotriva nu au solicitat sa se mentioneze 
acest aspect in procesul verbal conform art. 23 din OG 26/2000); 
 
 
Punctul 2 din ordinea de zi a fost aprobat cu un 185 voturi pentru reprezentand un numar de 
1784 membri asociati  (15 reprezentanti desi inscrisi initial pe platforma on-line nu au votat la 
acest punct din ordinea de zi. Cei care au votat impotriva nu au solicitat sa se mentioneze 
acest aspect in procesul verbal conform art. 23 din OG 26/2000); 
 
 
Punctul 3 din ordinea de zi a fost aprobat cu un 183 voturi pentru reprezentand un numar de 
1761 membri asociati  (15 reprezentanti desi inscrisi initial pe platforma on-line nu au votat la 
acest punct din ordinea de zi. Cei care au votat impotriva nu au solicitat sa se mentioneze 
acest aspect in procesul verbal conform art. 23 din OG 26/2000); 
 
 
Punctul 4 din ordinea de zi a fost aprobat cu un 183 voturi pentru reprezentand un numar de 
1761 membri asociati  (15 reprezentanti desi inscrisi initial pe platforma on-line nu au votat la 
acest punct din ordinea de zi. Cei care au votat impotriva nu au solicitat sa se mentioneze 
acest aspect in procesul verbal conform art. 23 din OG 26/2000); 
 
 
Punctul 5 din ordinea de zi a fost aprobat cu un 183 voturi pentru  reprezentand un numar de 
1761 membri asociati  (15 reprezentanti desi inscrisi initial pe platforma on-line nu au votat la 
acest punct din ordinea de zi. Cei care au votat impotriva nu au solicitat sa se mentioneze 
acest aspect in procesul verbal conform art. 23 din OG 26/2000); 
 
 
Punctul 6 din ordinea de zi a fost aprobat cu un 186 voturi pentru reprezentand un numar de 
1788 membri asociati (15 reprezentanti desi inscrisi initial pe platforma on-line nu au votat la 
acest punct din ordinea de zi. Cei care au votat impotriva nu au solicitat sa se mentioneze 
acest aspect in procesul verbal conform art. 23 din OG 26/2000) 
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III. La punctul nr. 7 din Ordinea de zi au luat cuvantul urmatorii reprezentanti: 
 

1) dl. Tender ; 
2) dl.Dinu Valeriu; 
3) dl. Dinu Lupu; 
4) dl. Radu Cristian; 
5) dl. Giorgiu Coman. 

 
In urma epuizarii ordinii de zi Presedintele Adunarii Generale, dl. Prof. Univ. Dr. Radu Balanescu, a inchis 
lucrarile Adunarii. 
 
Prezentul proces verbal a fost redactat intr-un numar de 3 exemplare. 
 

 
 

 


