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STATUTUL 
ASOCIATIEI INVESTITORILOR PAGUBITI LA F.N.I. 

 
CAPITOLUL I .   GENERALITATI 
     1.  ASOCIATIA INVESTITORILOR PAGUBITI LA 
FONDULNATIONAL DE INVESTITII ( numita in continuare 
A.I.P. – F.N.I. SAU “ASOCIATIA” ) se constituie conform : 

a) Prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/30.01.2000; 
b) Hotaririi adunarii generale a investitorilor pagubiti la F.N.I. 

desfasurata in ziua de 16.06.2000, consemnata in actul 
constitutiv; 

2. Asociatia are caracter licit, nelucrativ, nu urmareste scopuri 
politice partizane si nu contravine bunelor moravuri; 

3. Adunarea generala aproba in unanimitate prezentul statut; 
4. Datele de identificare a asociatilor constituiti in adunarea 

generala de constituire se afla in tabelul anexat la actul 
constitutiv; 

5. Asociatia se constituie prin vointa liber exprimata in mod direct 
sub semnatura proprie, a membrilor fondatori; 

6. Scopul Asociatiei este de a actiona prin toate mijloacele 
legale, ca parte civila, in calitate de persoana juridica, in 
numele tuturor membrilor asociati, pina la recuperarea 
efectiva a totalului sumelor la care membrii asociati au 
dreptul, in functie de numarul unitatilor de fond subscrise, 
la Fondul National de Ivestitii (F.N.I.), administrat de catre 
S.C. SOV-INVEST S.A. si de valoarea actiunii facuta publica 
la data 22.05.2000, asa cum rezulta in finalul tabelului 
inaintat instantei. Asociatia nu promoveaza drepturile altor 
investitori la F.N.I. care nu sunt asociati; 

7. Numele Asociatiei este “ASOCIATIA INVESTITORILOR 
PAGUBITI LA FONDUL NATIONAL DE INVESTITII (A.I.P. – 
F.N.I.); 

8. Sediul Asociatiei se afla in Braila, Sos. Buzaului, nr. 43, blocul 
1, scara 2, apartamentul 20. Consiliul Director poate hotari 
schimbarea sediului Asociatieie; 

9. Durata de functionare a Asociatiei este pe o perioada 
nedeterminata; 
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10. Patrimoniul initial al Asociatiei este constituit din sumele 
banesti depuse de catre membrii asociati si este in valoare de 
1.500.000 (unmilioncincisutemii) lei; 

11. Asociatia se poate afilia la o eventuala Federatie la nivel 
regional sau la nivel national care urmareste aceleasi scopuri si 
obiective in conditiile articolelor 35 – 37 din O.G. 
26/30.01.2000.  

 
CAPITOLUL II.   SCOPURI SI OBIECTIVE 
 
1. Scopul constituirii Asociatiei este cel aratat la CAPITOLUL I, 

punctual 6; 
2. Obiectivele urmarite de Asociatie sunt: 
             a). Actionarea in justitie a institutiilor si persoanelor 
vinovate de pagubirea membrilor asociati; 
             b). Recuperarea sumelor investite de catre membrii 
asociati in F.N.I. la valoarea unitatii de fond anuntata oficial la data 
de 22.05.2000; 
             c). Obtinerea sprijinului Administratiei publice, centrale si 
locale, al opiniei publice, al mijloacelor de informare in masa in 
favoarea scopului pentru care s-au constituit; 
             d). Obtinerea sprijinului oricarei institutii sau asociatii cum 
ar fi: asociatiile ce promoveaza drepturile omului, asociatiile 
profesionale, (ale juristilor, ziaristilor, medicilor, etc.), partidelor 
politice – fara nici o discriminare si neconditionat, organizatiilor 
internationale cu caracter apolitic si care actioneaza legal in 
Romania, pentru promovarea intereselor membrilor asociati in 
recuperarea sumelor cu care au fost pagubiti; 
             e). Obtinerea de sprijin logistic (sediu, mobilier spatiu 
pentru adunari, mijloace de multiplicare a documentelor, telefon, 
fax, etc.) cu caracter provizoriu, gratuit sau cu chirii modice, ori 
sub forma de imprumut; 
 
CAPITOLUL III.   MEMBRII ASOCIATI. 
 
1.  Membru asociat poate deveni orice investitor in F.N.I. sau 
imputernicit al sau care dovedeste acest lucru cu carnetul de 
investitor, care a suferit o paguba ca urmare a incetarii activitatii 
acestuia in luna mai 2000 si care adera, prin vointa liber 
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exprimata, sub semnatura, la prevederile statutului, la regulile de 
disciplina interna, fara nici o exceptie. 
2.    Pot fi membrii asociati si investitorii cu resedinta sau 
domiciliul in afara judetului Braila, inclusiv cetateni straini sau 
apatrizi care indeplinesc conditiile punctului 1, din acest capitol; 
 
3.     Membrii asociati au urmatoarele indatoriri: 
                 a). sa isi exprime in mod explicit, sub semnatura, vointa 
de asociere; 
                 b). sa se supuna neconditionat hotaririlor adunarii 
generale si prevederilor statutului; 
                 c). sa-si plateasca, in termen de cel mult 10 zile 
obligatiile banesti (cotizatia initiala si cota parte din cheltuielile ce-i 
revin pentru asigurarea asistentei juridice si a altor cheltuieli 
acceptate de adunarea generala); 
                 d). sa sprijine prin abilitatile si cunostintele proprii, 
activitatea Consiliului Director; 
                  e). sa respinga orice incercare de angajare politica 
partizana a Asociatiei; 
                  f). dupa obtinerea de catre asociatie a unei hotariri 
definitive si irevocabile favorabile, sa actioneze pentru 
recuperarea efectiva a sumei exclusiv prin intermediul 
acesteia, participind cu o contributie de 3 (trei) % din suma 
recuperata pentru recompensarea baneasca a membrilor 
Consiliului Director in functie, pentru serviciile de organizare, 
documentare si prezentare in instanta, neplatite, aduse 
asociatilor in decursul anilor de judecata. 

                 Dacă se va retrage după această dată va plăti 
asociaţiei, cu titlu de despăgubire pentru serviciile pe care 
aceasta i le-a pus la dispoziţie, o sumă egală cu 5(cinci) % din 
suma recuperată. Această prevedere statutară are caracter de 
titlu executor. 

 
 
4.  Membrii asociati au urmatoarele drepturi : 
                   a). sa beneficieze in mod nediscriminatoriu, de 
interventiile Asociatiei conform scopului constituirii acesteia; 
                   b). sa aleaga si sa fie alesi in organele executive ale 
Asociatiei (Consiliul director si Comisia de Cenzori); 
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                   c). sa fie informati periodic asupra tuturor cheltuielilor 
efectuate precum si asupra stadiului indeplinirii scopului si 
obiectivelor asociatiei, precum si asupra oricarui element de 
interes propriu; 
                   d).  sa faca propuneri in vederea bunului mers al 
Asociatiei;  
5. Calitatea de membru asociat se pierde: 
                   a).  la cererea expresa, in scris, a membrului asociat in 
conditiile art 3, litera „f”, din acest capitol; 
                   b). de drept, prin nerespectarea statutului Asociatiei; 
6. In caz de deces al unui membru asociat, imputernicitul sau  
mostenitorii legali (sau doar unul dintre ei) preia calitatea de 
membru respectind conditiile de la punctele 1 si 2, capitolul III; 
7. La retragerea din Asociatie sumele achitate drept cotizatii sau 
cote-parti pentru cheltuieli, nu se restituie; 
8. Nici un membru asociat nu poate reprezenta interesele unui alt 
investitor in F.N.I care nu s-a inscris in Asociatie;  
9. Inscrierea in asociatie este limitata in timp pina la data 
promovarii in justitie a cererii in care se precizeaza suma totala cu 
care membrii asociati se constituie parte civila in proces. 
 

CAPITOLUL IV.   FONDURILE SOCIATIEI.                                
PATRIMONIUL. 

1. Fondurile Asociatiei provin din: 
                          a) cotizatiile membrilor asociati; cotizatia nu este 
egala, are valoare formata dintr-o suma fixa, de 50.000 lei pentru 
toti asociatii, plus o suma variabila de 3 la mie din valoarea 
pagubei, adica  3000 (trei mii) lei pentru fiecare 1.000.000 lei 
(rotunjit la 500.000 lei), din suma pagubita ( se calculeaza cu 
formula S=Nr.UF *103.720 lei ) cu care investitorul se constituie 
parte civila.  
 

      S (cotizatie)=50.000 lei + 0,003*Nr.Uf*103.720 lei 
 
Cotizatia se plateste o singura data, la inscrierea in Asociatie. 
                           b). dobinzi si dividente rezultate din plasarea 
sumelor disponibile in conditii legale; 
                            c). donatii si sponsorizari; 
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                            d). sume ce revin drept cota-parte pentru 
plasarea unor bunuri si servicii aprobate de Adunarea Generala si 
Consilul Director, in interesul Asociatiei; 
                            e). alte venituri obtinute conform OG 
26/30.01.2000, capitolul VII. 
2. Fondurile Asociatiei se utilizeaza exclusive pentru promovarea 
intereselor membrilor asociati si sunt cheltuiti cu aprobarea 
Consiliului Director, pe baza de acte justificative legale. 
3. Patrimoniul Asociatieie este cel prevazut la Cap. I, punctual 10. 
 
CAPITOLUL V. 

    ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI. 
 
1. Organele Asociatiei sunt: 
                               a). Adunarea Generala; 
                               b). Consiliul Director; 
                               c). Comisia de cenzori; 
2. Adunarea Generala este organul de conducere alcatuit din 
totalitatea asociatilor; 
3. Atributiile Adunarii Generale: 
                    a). stabileste strategia, scopul si obiectivele 
Asociatiei; 
                    b). aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul 
contabil al asociatiei; 
                    c). alege si revoca membrii Consiliului Director si 
Comisia de Cenzori; 
                    d). aproba si modifica Statutul asociatiei; 
                    e). aproba si modifica Actul Constitutiv;  
                    f). dizolva si lichideaza Asociatia in alte situatii decit 
cele de drept; 
                    g). hotaraste destinatia bunurilor ramase dupa 
lichidare; 
                    h). hotaraste in privinta oricarei probleme care nu este 
prevazuta in Statut sau care excede atributiilor Consiliului Director. 
4. Adunarea Generala se convoaca cel putin anual prin anunt 
afisat la sediul Asociatiei, la sediul F.N.I. si prin anunt in 
massmedia locala cu cel putin 5 zile inainte de desfasurare. 
          Convocarea Adunarii Generale se face de catre Consiliul 
Director sau la cererea a cel putin o treime din asociati; 
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5.  Hotaririle Adunarii Generale se iau cu votul majoritatii simple 
a celor prezenti, exprimat in mod deschis; 
6. Hotaririle Adunarii Generale, luate in limitele legii, ale Actului 
Constitutiv si ale Statutului Asociatiei sunt obligatorii pentru orice 
asociat chiar daca nu a luat parte la adunare sau a votat impotriva; 
7.   Consiliul Director este organul executiv, ales de Adunarea 
Generala; 
8). Consiliul Director este format din 5-7 membri din care unul 
este desemnat de Adunarea Generala Presedinte si unul 
Vicepresedinte. Daca unul din membrii Consiliului Director 
demisioneaza sau devine indisponibil, Consiliul activeaza cu 
numarul ramas, dar nu mai putin de trei membri; 
9.    Atributiile Consiliului Director: 
                a). inchee acte juridice in numele si pe seama Asociatiei; 
                b). reprezinta Asociatia in relatiile cu organelle 
administratiei de stat, justitia sau alte organisme; 
                c) hotaraste afilierea la alta Asociatie sau o federatie cu 
scop identic sau similar; 
                d). prezinta Adunarii Generale raport asupra: 
                          - executarii bugetului; 
                          - stadiul indeplinirii obiectivelor propuse; 
                          - probleme care necesita hotariri ce exced 
competenta sa; 
                 e). propune Adunarii Generale sumele ce se vor cheltui 
si valoarea contributiei banesti a membrilor asociati in raport cu 
suma de recuperat; 
                 f). angajeaza personalul juridic necesar sustinerii in 
justitie a intereselor asociatilor; 
10.  Consiliul Director se intruneste de cite ori este nevoie. 
                   Hotaririle se iau in prezenta a cel putin 3 membri, prin 
vot deschis, si sunt validate cu aprobarea majoritatii simple. 
                   In caz  de egalitate votul presedintelui este decisiv. 
11. Comisia de Cenzori este formata din trei membri asociati 
avind cunostinte de specialitate si este aleasa de Adunarea 
Generala. 
12.   Comisia de Cenzori are urmatoarele atributii: 

a) verifica modul de administrare a patrimoniului si fondurilor 
Asociatiei; 

b) prezinta raport Adunarii Generale; 
c) consiliaza pe membrii Consiliului Director; 
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d) poate participa, fara drept de vot la sedintele Consiliului 
Director. 

       13. Comisia de Cenzori ia hotariri in prezenta tuturor membrilor 
sai, prin vot deschis, cu majoritatea simpla. 


