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Pe rol se află soluţionarea cererii formulate de reclamanta Federaţia
Naţională a Crescătorilor de Porumbei şi Animale Mici din România, având ca
obiect modificări acte constitutive juridice.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se constată lipsa părţilor.
Pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin se prezintă procuror Pârvu
Marcela .
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei
următoarele:
-pricina are ca obiect: modificări acte constitutive juridice;
-stadiul procesual: fond;
-procedura de citare este legal îndeplinită.
Constatând că părţile nu sunt alte cereri de formulat şi că nu mai sunt alte incidente
de soluţionat, instanţa declară cercetarea procesului încheiată şi, în temeiul art.392 Cod
procedură civilă, deschide dezbaterile asupra fondului cauzei, dând cuvântul părţilor în
ordinea şi condiţiile prevăzute la art.216 Cod procedură civilă.
Reprezentantul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, procuror Pârvu
Marcela, pune concluzii de respingere a cererii.
Constatând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale
cauzei, în temeiul art.394 Cod procedură civilă, instanţa declară închise dezbaterile şi reţine
cauza pentru deliberare şi pronunţare.
T R I B U N A L U L
Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Caraş-Severin la data de 28 iunie 2018, sub nr.
2166/115/2018, reclamanta Federaţia Naţională a Crescătorilor de Porumbei şi Animale Mici
din România a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună înscrierea în
registrul federaţiilor aflat la grefa Tribunalului Caraş-Severin, în care este înregistrată
Federaţia, cu privire la completările ce s-au adus Statului, conform Actului Adiţional
autentificat sub nr. 563/25.06.2018 de către Biroul Individual Notarial Cherşa Maria din
Caransebeş, judeţul Caraş-Severin.
În motivarea cererii, a arătat că sunt întrunite condiţiile legale prevăzute de OG nr.
26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele statutare cu privire la
modificarea Statului Federaţiei Naţionale a Crescătorilor de Porumbei şi Animale Mici din
România, denumită în continuare Federaţie, cu sediul în Caransebeş, str. George Coşbuc, nr.
6, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Tribunalul Caraş-Severin, care a fost autentificat sub
nr. 563 din 25.06.2018, de către Biroul Individual Notarial Cherşa Maria din Caransebeş,

judeţul Caraş-Severin, astfel cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 2 din data de
26.05.2018 autentificată sub nr. 562/25.06.2018 de către Biroul Individual Notarial Cherşa
Maria din Caransebeş.
În drept, a invocat dispoziţiile OG nr. 26/2000.
În cauză au fost administrate următoarele probe cu înscrisuri: actul adiţional la Statul
Federaţie, autentificat sub nr. 563/25.06.2018, de către Biroul Individual Notarial Cherşa
Maria, din Caransebeş, judeţul Caraş-Severin; hotărârea nr. 2 din data de 26.05.2018 a
Federaţiei, autentificată sub nr. 562/25.06.2018 de către Biroul Individual Notarial Cherşa
Maria din Caransebeş, judeţul Caraş-Severin; Procesul verbal de şedinţă din 26.05.2018 – în
xerocopie conform cu originalul; statul iniţial – în xerocopie conform cu originalul; actul
constitutiv – în xerocopie conform cu originalul; convocator adunare generală – în xerocopie
conform cu originalul; dovada plăţii taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei.
Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Dispoziţiile art. 33 alin. 1 din OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, prevăd că: „Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin
înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei
circumscripţie îşi are sediul asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8 – 12”.
Prin sentinţa civilă nr. 8/2016, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr.
3517/115/2016, a fost admisă cererea formulată de petenta Federaţia Naţională a Crescătorilor
de Porumbei, Păsări şi Animale Mici din România, prin împuternicit Vasile Ion Liviu, a fost
încuviinţată dobândirea personalităţii juridice de către Federaţia Naţională a Crescătorilor de
Porumbei, Păsări şi Animale Mici din România, cu sediul în municipiul Caransebeş,
str.George Coşbuc, nr. 6, judeţul Caraş-Severin, înfiinţată conform actului constitutiv
autentificat sub nr. 616/31.05.2016 de BNP Cherşa Maria şi statutul autentificat sub nr.
615/31.05.2016 de BNP Cherşa Maria, s-a dispus înscrierea Federaţiei Naţionale a
Crescătorilor de Porumbei, Păsări şi Animale Mici din România cu sediul în Municipiul
Caransebeş, str. George Coşbuc, nr. 6, judeţul Caraş-Severin, în Registrul Federaţiilor al
Tribunalului Caraş-Severin, s-a dispus ca după rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri un
exemplar al acesteia însoţit de un exemplar din statut şi act constitutiv să se comunice
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice – Administraţia Financiară a Municipiului Reşiţa şi un
alt exemplar, însoţit de un exemplar din statut şi act constitutiv să se comunice Ministerului
Justiţiei – Serviciul Relaţii cu Publicul şi Cooperare cu Organizaţii Neguvernamentale.
Membrii fondatori ai Federaţiei sunt: Uniunea Generală a Crescătorilor de
Porumbei, Păsări şi Animale Mici din România, cu sediul în Sânnicolau Mare, str.Oituz, nr.
36, Judeţul Timiş, înregistrată sub nr. 1/06.10.2014; Asociaţia Crescătorilor de Animale,
Păsări şi a Producătorilor Agricoli Pleşuva Comarnic, cu sediul în Comarnic, str. Republicii,
nr. 174, judeţul Prahova, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, la Grefa
Judecătoriei Sinaia, sub nr. 6/AF/2009; Asociaţia Crescătorilor de Iepuri şi Păsări de Rasă
„Tibiscum” Banat, cu sediul în Caransebeş, str. George Coşbuc, nr. 6, judeţul Caraş-Severin,
înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, la Grefa Judecătoriei Caransebeş sub nr.
14/18.07.2013; Asociaţia Clubul Naţional „Voiajorul Românesc de Frumuseţe”, cu sediul în
comuna Şimnicu de Sus, sat Albeşti, str. Col. Ioan Angelescu, nr. 31, judeţul Dolj, înregistrată
în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, la Grefa Judecătoriei Craiova, sub nr. 50/10.07.2014;
Asociaţia Napoca a Crescătorilor de Păsări şi Animale, cu sediul în municipiul Cluj Napoca,
str.Sibiului, nr. 10/A, judeţul Cluj-Napoca, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor,
la Grefa Judecătoriei Cluj Napoca sub nr. 121/2015; Asociaţia Crescătorilor de Păsări şi
Animale Mici Luduş 2011, cu sediul în Luduş, str. Independenţei, bl.6, sc.A, ap.5, judeţul
Mureş, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor la Grefa Judecătoriei Ludl sub nr.
3/2011 din 25.03.2011.
Ulterior, nu au fost înscrise modificări ale statului sau actului constitutiv din care să
rezulte că în Federaţie au fost acceptaţi noi membri.
Cu toate acestea, la Adunarea Generală a Federaţiei din data de 26.05.2018 au
participat şi votat 20 de Asociaţii, aspect care rezultă din procesul verbal al Adunării Generale
(fila 33-37 din dosar).

Dispoziţiile art. 45 alin. 2 din Statutul Federaţiei prevăd că: „Adunarea Generală este
statutar constituită şi are putere de decizie în prezenţa a jumătate plus unu din totalul
membrilor Federaţiei cu drept de vot”.
Se constată că Hotărârea Adunării Generale a Federaţiei nr. 2/26.05.2018 a fost
adoptată cu încălcarea prevederilor din propriul Statut şi pe cale de consecinţă nu poate fi
admisă cererea de modificare a Statului care face obiectul prezentei cauze.
Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 33 din OG nr. 26/2008, va respinge
cererea formulată de reclamanta Federaţia Naţională a Crescătorilor de Porumbei şi Animale
Mici din România, cu sediul în Caransebeş, str. George Coşbuc, nr. 6, judeţul Caraş-Severin,
prin reprezentant, Vasile Ion Liviu, în dosarul nr. 2166/115/2018.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
Respinge cererea formulată de reclamanta Federaţia Naţională a Crescătorilor de
Porumbei şi Animale Mici din România, cu sediul în Caransebeş, str. George Coşbuc, nr. 6,
judeţul Caraş-Severin, prin reprezentant, Vasile Ion Liviu, în dosarul nr. 2166/115/2018.
Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 31 iulie 2018.
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