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DEPARTAMENTUL SECRETARIAT  

SERVICIU REGISTRATURA 

+ Dosar nr. 7T1-11E-88UQ 

Nr. Înregistrare PV/1/13.11.2022 

 

 

PROCES-VERBAL 

al ședinței Consiliul Director  

 
 Asociația THE NEW PAGAN DAWN, Consiliul Director s-a întrunit pe grupul online pe 

Zoom Cloud Meetings în data de 13.11.2022, ora 17:00, la ședință fiind prezenți un număr de 5/5 

membrii: Moisei Ovidiu-Constantin – trezorier, Hututui Corneliu – secretar, Lavric Ioan – 
vicepreședinte, Agrigoroaiei Mona – prim vicepreședinte, Olteanu Cosmin – președinte si 3/3 

invitați: Neamtiu Emilian-Filip, Toma Anamaria, Teodora Paul (președinte TNPD București), 
Merfu Georgiana, Barbu Dumitru Andrei. La ședință a fost absent PETRESCU MIHAI, care a 
fost reprezentat prin Teodora Paul. 

S-a supus la vot proiectul de Hotărâre a Consiliul Director format din următoarele 

propuneri: 

1. Discutarea si votarea raportului Comisiei de Etica nr. HCE/1/13.11.2022; 
2. Excluderea dlui Neamtiu Emilian – propunerea CE; 
3. Aprobarea membrilor: Toma Anamaria, Petrescu Mihai, Merfu Georgiana si Barbu 

Dumitru Andrei si repartizarea pe Filiala București; 
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S-a deschis ședința la 17:00 de către secretarul organizației, Hututui Corneliu si a fost 
discutat referatul si Hotărârea Comisiei de Etica nr. HCE/1 din 13.11.2022. Olteanu Cosmin a 
prezentat referatul si mai apoi i s-a dat cuvântul lui Neamtiu Emilian pentru a își exprima poziția 
cu subiect.  

Neamtiu Emilian a susținut ca înțelege motivele ce au condus la raportul Comisiei de Etica, 
ca își asuma faptele si înțelege necesitatea producerii unei schimbării. In contrast, psihologul si 
membrul Comisiei de Etica, Albei Simona a intervenit si a spus ca sancțiunea de excluderea e o 
sancțiune matura necesara pentru a se produce schimbările solicitate de comportament si raportare 
a lui Neamțiu Emilian in relație cu organizația si cu Filiala București,  lucru susținut si de Teodora 
Paul, președintele Filialei București. 

Corneliu Hututui nu a susținut excluderea acesta dorind ca schimbarea sa aibă loc printr-o 
suspendare si o apropiere a noastră fata de membrul vizat, lucru inițial susținut si de Mona 
Agrigoroaiei pentru ca mai apoi sa renunțe la aceasta susținere. 

Lavric Ioan in solidar cu Olteanu Cosmin si-au exprimat grija de a menține oamenii uniți 
si alături si de a nu exclude, însă si îngrijorarea ca nu care cumva comportamentul lui Neamtiu 
Emilian sa fie văzut ca preferențial fata de alți membrii si ca comportamentul lui sa duca la răcirea 
relațiilor din TNPD si mai apoi chiar la afectarea reputației organizației, invocându-se diferitele 
certuri, bârfe, lipse de responsabilitate, lucruri constatate si de Comisia de Etica. 

Mai apoi s-a trecut la aprobarea noilor adeziuni depuse la Secretariatul organizației. Toma 
Anamaria a deschis discuția si a comunicat intențiile de adeziune si faptul ca a reflectat fata de 
acțiunile din trecut ce au dus la excluderea ei, membrii Consiliului Director arătându-se deschiși 
fata de reprimirea ei. Mai apoi au intrat online, prin Zoom, Merfu Georgiana si Barbu Andrei care 
ne-au spus de ce au aderat si cine sunt aceștia, iar Ovidiu, cat si Mona s-au arătat bucuroși de 
primirea acestora. 

In cele din urma, Mihai Petrescu lipsind, Teodora Paul a luat cuvântul ca cunoscuta a 
acestuia si a prezentat cum l-a cunoscut într-o alta organizație, despre apropierea sa fata de Tarot 
si artele divinatorii si cum acesta s-a simțit bine in cadrul Bucharest Pagan Pride 2022 si a ales sa 
se implice mai mult.  
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La subiectul DIVERSE au fost introduse doua solicitări de aprobare a numirii in funcția de 
JURIST la Departamentul Juridic a lui Cassian Mario si a lui Petrescu Mihai. La acestea nu exista 
întrebări. 
 Votul fata de cele 8  propuneri, formulat de membrii Consiliul Director a fost favorabil 
unanim. 

 S-au încheiat discuțiile la ora 19:32 si s-a trecut prin intermediul Google Forms.  

 Votul a început la ora 19:35 și s-a încheiat la 19:42. Rezultatele sunt disponibile pe 
https://forms.gle/TrpRM4XYen7r244t9.  

 Ședința a fost încheiată la ora 19:46. 

 Încheiat astăzi, 13.11.2022 si cu efecte imediate după adoptare. 

 

PRESEDINTE                                                                           SECRETAR 

          OLTEANU COSMIN        HUTUTUI CORNELIU 

 

___________________________         ___________________________ 
 

ANEXA 1 VOT 

 
AGRIGOROAIEI MONA,      ___________________________ 
 
 
LAVRIC IOAN,       ___________________________ 
 
 
MOISEI OVIDIU-CONSTANTIN,     ___________________________ 
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