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PROCES-VERBAL Nr. 1 

al şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei Obşteşti ”Vocea Justiției” 

 
  “_28_” februarie 2021                                                                                                mun. Chişinău                             

                                        

 
La Adunarea Generală a Asociaţiei Obşteşti ”Vocea Justiției” au participat: 

1. Victoria Sanduța 

2. Ion Malanciuc 

3. Marina Rusu 

4. Mihai Murguleț 

   

ORDINEA   DE   ZI: 

 

1. Alegerea preşedintelui şi secretarului adunării. 

 

2. Cu privire la aprobarea Statutului AO ”Vocea Justiției” în redacție nouă. 

 

3. Cu privire la alegerea componenţei nominale a organelor de conducere şi de control ale 

Asociaţiei pentru anul 2021-2022. 

 

4. Cu privire la aprobarea raportului financiar pentru anul 2020. 

 

5. Cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru reformarea justiției: Agenda 2021-2030. 

 

6. Cu privire la stabilirea sediului/adresei Asociației. 

 

7. Cu privire la stabilirea mărimii cotizaţiei de membru. 

 

8. Cu privire la informarea organului înregistrării de stat asupra datelor de contact, inclusiv 

adresei electronice a organizaţiei. 

 

9. Cu privire la desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte asociaţia obştească în 

procesul înregistrării. 

 

 

                                D E L I B E R Ă R I L E: 

1. S-a examinat chestiunea privind alegerea preşedintelui şi secretarului adunării de 

constituire. 

La propunerea celor prezenţi în calitate de preşedinte al adunării de constituire a fost ales/ă 

dl Ion Malanciuc,  iar secretarul adunării  Marina Curtiș. 

            

 

2. S-a examinat si s-a discutat proiectul Statutului AO ”Vocea Justiției” în redacție nouă 

elaborat potrivit Legii nr. 86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizaţiile necomerciale, prezentat de 

dl/dna Victoria Sanduța. După discutarea acestuia, proiectul a fost propus spre votare. 
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Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” - unanim 

 

S-A HOTARÎT: 

Se aprobă  Statutul AO ”Vocea Justiției” în redacție nouă. 

 

 

3. S-a examinat chestiunea privind alegerea componenţei nominale a organelor de conducere 

şi control ale Asociaţiei. 

  

S-a propus ca Organul de conducere să fie Consiliul de Administrare, iar organul de control 

să fie Cenzorul. Se propune să  fie ales Consiliul de Administrare, pe un mandat de 1 an, în 

următoarea componenţă: ION MALANCIUC ȘI MARINA RUSU.  

În calitate de Președinte al Asociaţiei să fie ales, pe un mandat de 1 an, dna VICTORIA 

SANDUȚA, iar Cenzorul să fie ales, pe un mandat de 1 an, dnul MIHAI MURGULEȚ. 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” - unanim 

             

S-A HOTARÎT: 

Organul de conducere, pe un mandat de 1 an - Consiliul de Administrare, iar organul de 

control, pe un mandat de 1 an –Cenzorul. Consiliul de Administrare  are următoarea componenţă: 

ION MALANCIUC ȘI MARINA RUSU. Președinte al Asociaţiei, pe un mandat de 1 an este  dna 

VICTORIA SANDUȚA, iar Cenzorul este dnul MIHAI MURGULEȚ. 

 

4. S-a examinat chestiunea cu privire la aprobarea raportului finaciar pentru anul 2020 întocmit de 

cenzor. 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” - unanim 

 

S-A HOTARÂT: 

 

A aproba raportul financiar al Asociației Obștești ”Vocea Justiției” pentru anul 2020. 

 

 

5. S-a examinat chestiunea cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru reformarea justiției: 

Agenda 2021-2030. 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” - unanim 

 

S-A HOTARÂT: 

A aproba planul de acțiuni pentru reformarea justiției: Agenda 2021-2030. 

 

6.  S-a examinat chestiunea cu privire la stabilirea/comunicarea  sediului/adresei Asociaţiei 

Obşteşti ”Vocea Justiției”. 
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S-a examinat chestiunea privind stabilirea sediului organizaţiei. S-a propus ca sediul Asociaţiei 

Obşteşti ”Vocea Justiției” să rămână la aceeași adresă juridică: mun. Chișinău, com. Bacioi, str.31 

august 1989, nr.6/1. 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” - unanim 

             

S-A HOTARÎT: 

Sediul Asociaţiei Obşteşti ”Vocea Justiției” este pe adresa: mun. Chișinău, com. Bacioi, str.31 

august 1989, nr.6/1. 

 

 

7. Cu privire la stabilirea mărimii cotizaţiei de membru.  

 

S-a examinat chestiunea privind stabilirea mărimii cotizaţiei de membru. S-a propus ca cuantumul 

cotizaţiei de membru să fie de 100 lei lunar. 

 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” - unanim 

             

S-A HOTARÎT: 

Mărimea cotizaţiei de membru este de 100 lei lunar. 

 

8. S-a examinat chestiunea cu privire la informarea organului înregistrării de stat asupra 

datelor de contact, inclusiv adresei electronice a organizaţiei. 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” - unanim 

             

S-A HOTARÎT: 

Se informează organul înregistrării de stat asupra următoarelor date de contact ale Asociaţiei 

Obşteşti ”Vocea Justiției”: telefon +373 692 89353; email: contact@voxjust.md 

 

8. S-a examinat chestiunea privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte Asociaţia 

Obştească în procesul înregistrării. S-a propus ca dna Victoria Sanduța să reprezinte Asociaţia 

pentru a îndeplini formalităţile de înregistrare.  

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” - unanim 

             

S-A HOTARÎT: 

Dna Victoria Sanduța, este împuternicit/ă sa reprezinte Asociaţia în toate instanţele pentru a 

îndeplini formalităţile de înregistrare.  

 

Preşedintele adunării                             Ion Malanciuc /semnătura/ 
          (numele, prenumele)   

 

Secretarul adunării                                                            Marina Rusu /semnătura/ 
                                                                                                 (numele, prenumele)   


