STAT U T
Art.1. Denumirea este „Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro Vita din România”, asa cum
rezulta din Dovada disponibilităţii denumirii nr. 45241/13.09.2006 eliberată de Ministerul Justiţiei.
Art.2. Federaţia este persoană juridică română nonprofit, apolitică şi neguvernamentală.
Art.3. Sediul Federaţiei este în România, mun. Bucureşti. Sediul poate fi schimbat prin consensul
Adunării generale. Federaţia poate înfiinţa puncte de lucru, birouri, sucursale cu sedii distincte
şi în alte localităţi.
Art.4. Federaţia funcţionează pe o perioadă de timp nelimitată.
Art.5. Scopul Federaţiei îl reprezintă conjugarea eforturilor tuturor persoanelor şi
organizaţiilor ortodoxe în vederea apărării şi promovării în întreaga societate a învăţăturii de credinţă
ortodoxe cu privire la valoarea vocaţiei parentale pentru viaţa aceasta şi pentru cea veşnică, la
valoarea unică în faţa lui Dumnezeu a vieţii persoanei umane încă de la concepere, cu privire la
păcatele împotriva acestora, cât şi pentru sprijinirea materială şi morală a familiilor şi persoanelor
care caută să pună în practică această învăţătură.
Art.6. Obiectul de activitate al Federaţiei constă în punerea în practică a învăţăturii de credinţă
ortodoxe cu privire la viaţa persoanei umane şi la vocaţia parentală, prin diferite forme cum ar fi:
- afirmarea valorilor vieţii persoanei umane şi vocaţiei parentale încă de la concepere prin
conştientizarea şi susţinerea în acest sens a tuturor celor responsabili, membrii şi structuri ale
Bisericii, instituţii ale statului, ONG-uri, persoane fizice şi juridice;
- activităţi de cunoaştere şi comunicare a învăţăturii de credinţă ortodoxe asupra vieţii persoanei
umane şi a vocaţiei parentale;
- sprijinirea reciprocă în realizarea obiectivelor pentru viaţă şi vocaţie parentală proprii fiecărei
organizaţii membre, inclusiv prin stabilirea unor domenii de competenţă şi serviciu comunitar (ce
poate pune fiecare organizaţie la dispoziţia tuturor) de tip:
a) infrastructură: editură; relaţie mass-media; studio multi-media; pagină web;
b) traducere;
c) materiale de propagandă;
d) bază de date: informaţii; statistici; imagini; literatură;
e) consultanţă: teologică; medicală; juridică; alte;
- întâlniri de lucru tematice anuale (în afara adunării generale, cu scop organizatoric) în vederea
dezbaterii celor mai actuale probleme ale fenomenelor împotriva vieţii şi a vocaţiei parentale din ţară
şi din lume şi a stabilirii modalităţilor concrete de acţiune comună în această privinţă;
- realizarea unui program de educaţie a clerului şi viitorului cler ortodox în privinţa învăţăturii
ortodoxe cu privire la viaţă şi vocaţia parentală şi la păcatele împotriva acestora, precum şi stimularea
şi susţinerea unei pastoraţii eficiente a familiilor şi persoanelor implicate în acest sens;
realizarea unor programe alternative de educaţie premaritală şi conjugală destinate adolescenţilor,
tinerilor căsătoriţi şi părinţilor tineri;
- sprijinirea părinţilor ortodocşi în educaţia copiilor lor cu privire la viaţa intimă;
- realizarea unei reţele de informare a clerului şi credincioşilor ortodocşi asupra programelor
împotriva vieţii şi a vocaţiei parentale desfăşurate în ţară;
- amenajarea de cluburi culturale, biblioteci, fonoteci, săli pentru cursuri şi expoziţii, puncte de
prezentare şi desfacere a producţiilor proprii şi ale colaboratorilor, cu tematică specifică federaţiei;
- Federaţia îşi rezervă dreptul de a edita, tipări şi difuza publicaţii, de a produce şi difuza pe

suport magnetic sau digital, înregistrări audio-video cu tematică ştiinţifică, religioasă,
culturală, artistică, de a organiza întâlniri, conferinţe, simpozioane, cu tematică specifică;
Acţiunile, manifestările, programele, materialele realizate în conformitate cu aceste
obiective pot purta numele Federaţiei, care îşi asumă astfel răspunderea pentru ele, numai
dacă sunt aprobate de Adunarea generală.
Art.7. Calitatea de membru al Federaţiei este accesibilă oricărei organizaţii de
identitate confesională ortodoxă, indiferent de domeniul specific de activitate, cu condiţia
desfăşurării unui program pro-vita, a respectării prezentului Statut şi a promovării active a
principiilor expuse în Carta Federaţiei (cuprinsă ca anexă a Statutului);
Candidaturile, constând din cerere, copie a statutului propriu şi prezentarea
activităţilor anterioare, sunt adresate preşedintelui Consiliului director, care le înaintează
Consiliului în vederea avizului consultativ. Decizia asupra candidaturii aparţine Adunării
generale în prima şedinţă după înregistrarea cererii. Pentru admitere este necesar consensul
membrilor Adunării generale;
Calitatea de membru al Federaţiei intră în vigoare prin aderarea expresă, în scris,
deopotrivă la Statut şi la Carta Federaţiei şi prin înscrierea Procesului verbal al Adunării
generale în registrul special al federaţiilor de la Tribunalul competent;
Calitatea de membru al Federaţiei se pierde prin: a) renunţare expresă din partea
organizaţiei membre, printr-o notificare adresată Consiliului director; b) prin excludere
datorită nerespectării principiilor Cartei, a Statutului şi/sau prin necolaborarea mai mult de
un an la activităţile comune ale Federaţiei; procedura excluderii pretinde consensul
membrilor Adunării generale.
Art.8. Membrii federaţiei au urmatoarele drepturi:
sa participe la întâlnirile federaţiei;
sa ia cuvântul la intalnirile federatiei;
sa-si exprime votul in adunarile generale prin reprezentant;
- sa participe la intalniri sau proiecte ale federatiei organizate la nivel
local, national sau international;
sa aiba acces la orice informatie ce priveşte federatia;
- sa propuna persoane in consiliul director sau pentru functia de cenzor al
federatiei;
- sa se retraga din federatie.
Membrii federatiei au urmatoarele obligatii:
sa respecte actul constitutiv, statutul şi carta federaţiei;
sa participe la adunarea generala a federaţiei prin reprezentant;
sa respecte hotărârile adoptate de organele de conducere;
sa achite cotizatia.
-

Art.9. Federaţia nu poate dispune asupra organizării şi funcţionării organizaţiilor
componente.
Acestea au dreptul de a propune Consiliului director şi de a desfăşura programele prin
care se realizează scopul Federaţiei.
Art.10. Organele Federaţiei sunt: 1) adunarea generală; 2) consiliul director; 3)
cenzorul. Federatia are un presedinte de onoare in persoana Pr. Ilie Moldovan.
Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea organizaţiilor

Membre:
-

-

-

-

Asociaţia "Pro-Vita pentru născuţi si nenăscuţi", cu sediul în Vǎlenii de Munte.
Asociaţia "Pro-Vita" cu sediul în municipiul Sibiu.
Asociaţia Filantropică Medical Creştină "Christiana", filiala Cluj, cu sediul în
municipiul Cluj-Napoca.
Asociaţia "Pro-Vita pentru născuţi si nenăscuţi", filiala Craiova.
Asociaţia "Acoperământul Maicii Domnului" cu sediul în Oradea.
Asociaţia "Filantropia Ortodoxă Alba Iulia", cu sediul în Alba Iulia.
Asociaţia "Filantropia Ortodoxǎ, filiala Tg. Mureş", cu sediul în Tg.Mureş.
Fundaţia "Sf. Martiri Brâncoveni" cu sediul în Mun. Constanţa.
Asociaţia "Sfânta Tatiana" cu sediul în Loc. Ciutura, Com. Vârvoru de Jos, Jud.
Dolj.
Fundaţia Creştin Ortodoxă "PRO FILIIS" cu sediul în Mun. Piteşti.
Asociaţia "Pro-Vita pentru născuţi şi nenăscuţi", filiala Bucureşti.
Asociaţia "Pro-Vita", filiala Gorj, cu sediul în Mun. Târgu-Jiu.

Competenţa adunării generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale federaţiei;
b) aprobarea raportului general de activitate al consiliului director;
c) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
e) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
f) modificarea, prin consens, a actului constitutiv, a statutului şi a cartei;
g) dizolvarea şi lichidarea federaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după
lichidare;
h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
Adunarea generală se întruneşte ordinar o dată pe an şi extraordinar ori de câte ori este
nevoie, la solicitarea consiliului director sau a cel puţin o treime din organizaţiile membre.
Convocarea se face în scris cu cel puţin 10 zile înainte de data adunării şi va fi însoţita de
ordinea de zi a adunării.
Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din
organizaţiile membre şi adoptă hotărârile prin votul a jumătate plus unu din membrii
prezenţi. În cazurile care prevăd în acest statut hotărâri adoptate prin consens, este necesară
prezenţa a două treimi din organizaţiile membre.
Procesul verbal al adunării generale se consemnează într-un registru de către un
membru desemnat al consiliului director, se certifică de preşedintele – sau, în lipsa acestuia,
vicepreşedintele consiliului – şi se distribuie în termen de 10 zile tuturor membrilor
federaţiei.
Adunarea generală are drept de control permanent asupra consiliului director şi a
cenzorului.
Art.11. Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării
generale. El nu poate fi alcătuit din persoane din afara federaţiei.
În exercitarea competenţei sale, consiliul director:
a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli şi proiectul programelor federaţiei;
b) încheie, prin preşedintele său sau prin alt membru, cu delegaţie, acte juridice în

numele şi pe seama federaţiei;
c) propune adunării generale admiterea şi excluderea membrilor federaţiei;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea
generală.
Alcătuirea Consiliului director are următoarele reguli:
preşedintele este întotdeauna un preot;
- cei cinci membri vor fi aleşi prin rotaţie, câte unul din fiecare organizaţie, pentru
un mandat de un an.
Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi pentru un mandat de trei ani, fiind permise
mandate consecutive.
Calitatea de membru în Consiliul director se va exercita personal, nefiind admisă
împuternicirea altor persoane cu exercitarea drepturilor sau îndeplinirea atribuţiilor aferente
acestei calităţi. Procesul verbal al şedinţelor consiliului director se va consemna într-un
registru de către un membru desemnat, se va certifica de către preşedintele consiliului, sau
în absenţa acestuia, de către vicepreşedinte, şi se va difuza tuturor membrilor federaţiei în
termen de 10 zile calendaristice.
Membrii Consiliului director nu sunt remuneraţi pentru activitatea exercitată în
cadrul consiliului. Ei au însă dreptul la compensarea cheltuielilor de transport, cazare şi
masă făcute cu ocazia participării la întâlnirile ţinute de către consiliul director şi orice alte
cheltuieli directe în legătură cu activităţile federaţiei.
-

Art.12. Principalele atribuţiuni ale Preşedintelui Consiliului director sunt:
- organizează şi conduce activitatea federaţiei în scopul aplicării hotărârilor
Consiliului director, a programelor şi planurilor de activitate aprobate, prezintă periodic
informări asupra activităţii desfăşurate;
- întocmeşte şi prezintă spre aprobarea Consiliului director regulamentul intern de
funcţionare şi asigură respectarea acestuia;
- prezintă Consiliului director al federaţiei propuneri referitoare la: programele şi
planurile de activitate ale federaţiei, bugetul anual de venituri şi cheltuieli, situaţia periodică
a execuţiei bugetare şi a asigurării bazei materiale;
- semnează principalele documente şi lucrări elaborate de federaţiei – programele şi
planurile de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli, precum si alte lucrări curente;
- reprezintă federaţia în raporturile cu organismele ce au scopuri similare interne si
internaţionale, cu autorităţile Administraţiei Publice, instanţele judecătoreşti, instituţiile,
persoanele fizice si juridice române si străine.
Art.13. Vicepreşedintele Consiliului director are următoarele atribuţii:
- convoacă Consiliul director al federaţiei şi pregăteşte ordinea de zi a şedinţelor
acestuia, contribuind la întocmirea documentelor şi a lucrărilor ce urmează a fi prezentate;
- primeşte, rezolvă si semnează corespondenţa adresată federaţiei şi informează
Consiliul director asupra tuturor problemelor apărute;
- asigură informarea publica privind activitatea federaţiei etc.
Consiliul director se întruneşte de regulă trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la
convocarea preşedintelui sau a cel puţin trei dintre membrii săi, asigurând conducerea
activităţii federaţiei. Consiliul deliberează în prezenţa majorităţii membrilor săi, iar
hotărârile sunt luate prin consens.

Art.14. Controlul financiar intern al federaţiei este asigurat de un cenzor, numit în
funcţie de către adunarea generală, pe o perioadă determinată, cu posibilitatea prelungirii
acesteia.
În realizarea competenţei sale cenzorul:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
c) poate participa la şedinţele consiliului director fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
Art.15. Patrimoniul Federaţiei la constituire se compune din suma de 350 lei RON
(treisutecincizecilei), sub formă de depozit bancar, constituită prin aportul organizaţiilor
membre, urmând a fi mărit prin sursele de finanţare statutare.
Veniturile federaţiei provin din:
a) cotizaţiile membrilor;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c) dividendele societăţilor comerciale ce pot fi înfiinţate de federaţie;
d) venituri realizate din activităţi economice directe;
e) donaţii, sponsorizări, mecenat sau legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.
Patrimoniul federaţiei nu poate fi utilizat pentru alt scop decât cel prevăzut în Art. 5
al prezentului Statut. Orice act juridic sau operaţiune care sunt contrare acestui scop sunt
nule. Federaţia poate accepta donaţii sau legate testamentare cu sarcini din partea terţilor
numai cu condiţia ca asemenea sarcini să nu contravină scopului şi activităţilor sale.
Patrimoniul federaţiei se va reflecta în registrele contabile ale federaţiei, în
conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Disponibilităţile băneşti, în monedă romanească sau străină, vor fi păstrate în conturi
bancare deschise la bănci din România, respectând legislaţia în vigoare.
Anul financiar al federaţiei corespunde anului calendaristic.
Federaţia îşi asumă dreptul de a produce şi difuza pe suport magnetic sau digital,
înregistrări audio-video cu tematică ştiinţifică, religioasă, culturală, artistică în conformitate
cu scopul statutar.
Federaţia poate deţine tipografii şi edituri proprii şi poate realiza publicaţii periodice
de ştiri şi informaţii cu un conţinut în care să se regăsească propria activitate.
Art.16. În cazul dizolvării federaţiei bunurile rămase în urma lichidării se transmit,
în cote direct proporţionale cu valoarea contribuţiei fiecărei persoane juridice membră a
federaţiei, către persoanele juridice constituente la acea dată.
Un membru al Federaţiei care îşi pierde această calitate în condiţiile prevăzute în
articolul 7 va fi despăgubit cu valoarea aportului efectiv adus de respectivul membru
eliminat, valoare stabilită printr-un contract încheiat între membru şi federaţie în momentul
aducerii aportului la patrimoniul Federaţiei.
Art.17. Odată cu înregistrarea la organele judecătoreşti competente din România,
Federaţia dobândeşte personalitate juridică, având toate drepturile şi obligaţiile conferite de
propriul statut şi lege, încheind acte juridice potrivit legislaţiei în vigoare.

Urmează Carta Federaţiei, ce face parte integrantă din prezentul statut.

CARTA FEDERAŢIEI ORGANIZAŢIILOR ORTODOXE
PRO VITA DIN ROMÂNIA
- principii teologice, antropologice şi morale 1. Este fiinţă omenească orice organism uman viu, având suflet raţional, chiar dacă
manifestarea acestuia nu este încă sesizabilă (stadiul embrionar) sau nu mai poate fi
sesizată (ex., comă, agonie) de ceilalţi (atributul uman fiind stabilit prin constituţie
genetică; calitatea de a fi organism viu, prin funcţii somatice autonome integrate).
2. Prin urmare, începutul existenţei unei fiinţe omeneşti coincide cu începutul
organismului ei, deci cu realizarea conceperii, iar moartea biologică a fiinţei
omeneşti coincide cu încetarea organismului ei (sesizabilă prin încetarea funcţiilor
somatice autonome integrate).
3. În virtutea iubirii lui Dumnezeu faţă de fiecare fiinţă omenească, pe care o creează
după chipul Său şi spre asemănarea cu Sine, aceasta este persoană prin natura sa, iar
nu prin voinţa sa ori a celorlalţi, deşi împlinirea vocaţiei la care este chemată de
Creator (îndumnezeirea) depinde esenţial şi de voinţa sa.
4. Vocaţia parentală constituie darul colaborării în iubire cu Dumnezeu - Creatorul

tuturor celor văzute şi nevăzute - în venirea pe lume a persoanei umane (procreaţie)
şi în educarea ei pentru viaţa veşnică, cu alte cuvinte, în alcătuirea pleromei naturii
umane şi în alcătuirea pleromei Împărăţiei cerurilor.
5. Sexualitatea este o caracteristică a naturii umane create de Dumnezeu care exprimă
deopotrivă şi reciproc unitatea, alteritatea şi interdependenţa fiinţării persoanelor
umane: aceeaşi umanitate subzistă în bărbat şi în femeie şi prin unirea bărbatului şi a
femeii ec-zistă (îşi actualizează viaţa aceasta) umanitatea.
6. Familia întemeiată pe căsătoria heterosexuală şi monogamă este lucrarea la care
Dumnezeu cheamă persoane umane pentru a realiza prin acestea obârşia naturii
umane, a unităţii, alterităţii şi interdependenţei persoanelor umane.
7. În acest sens, familia întemeiată pe căsătoria heterosexuală şi monogamă este unicul
loc propriu al exprimării iubirii sexuale şi unicul loc propriu al procreaţiei.
8. În intenţia lui Dumnezeu procreaţia este rod al iubirii conjugale, iar disponibilitatea
faţă de intervenţia procreatoare a lui Dumnezeu în actul sexual conjugal este un
criteriu al autenticităţii iubirii conjugale.
9. Fiecare fiinţă omenească, indiferent de modalitatea venirii ei pe lume, îşi datorează
existenţa unei voinţe exprese şi unei lucrări specifice a lui Dumnezeu în ceea ce o
priveşte (procreaţia nu este un act doar biologic).
10. Prin venirea pe lume a unei noi fiinţe omeneşti, Dumnezeu binecuvântează nu doar
pe părinţi, ci, în măsuri diferite, întregi comunităţi din care va face parte (familia
lărgită, parohia, localitatea, eparhia, naţiunea, ţara şi chiar întreaga umanitate); prin
urmare, toate aceste comunităţi au responsabilităţi proprii faţă de viaţa şi calitatea,
materială şi spirituală, a vieţii acestei persoane.
11. Principala responsabilitate faţă de viaţa şi calitatea vieţii acestei persoane revine
părinţilor; societatea şi comunitatea eclesială au responsabilitatea de a susţine moral

şi material această responsabilitate părintească, iar în cazul imposibilităţii exercitării
ei, de a o suplini.
12. Asistarea medicală a procreaţiei poate fi morală numai dacă nu lezează iubirea
conjugală şi dacă nu atentează la viaţa altor fiinţe umane (condiţii necesare, nu
neapărat suficiente).
13. Asistarea medicală a agoniei poate fi morală numai dacă nu provoacă intenţionat
moartea (condiţie necesară, nu neapărat suficientă).
14. Omorârea unei fiinţe omeneşti, indiferent cât de grevată este existenţa ei de suferinţă
fizică şi morală (prin condiţii materiale şi/sau spirituale precare), este imorală (păcat
de moarte).
15. Sinuciderea este imorală (păcat de moarte), dar jertfa de sine, chiar cu riscul morţii,
nu este sinucidere întrucât nu urmăreşte moartea personală.

