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DEPARTAMENTUL SECRETARIAT  

SERVICIU REGISTRATURA 

Nr. Înregistrare HGA/1/04.03.2023 

 

 

PROCES-VERBAL 

al ședinței Adunării Generale  

 
 Asociația THE NEW PAGAN DAWN, Adunarea Generală s-a întrunit atât fizic la 
Pensiunea Nori Albi, din localitatea Tohanul Nou, strada Branului, nr 47B, județul Brașov, cât și 
online pe Zoom Cloud Meetings în data de 11.03.2023, ora 14:00, la ședință fiind prezenți un 
număr de 5/5 membrii: Cassian Mario-Leonard – trezorier intermediar, Huțuțui Corneliu – 
secretar, Cristea Sebastian-Carol – vicepreședinte intermediar, Agrigoroaiei Mona – prim 
vicepreședinte, Olteanu Cosmin – președinte si 30/45 (43 reprezentanți de județ si 3 membri 
supleanți) reprezentanți județe prezenți: Teodora Paul (reprezentant București) , Barbu-Merfu 
Georgiana (reprezentant județul Alba) , Jurj Nikolas (reprezentant județul Arad) , Barbu Andrei 
(reprezentant județul Argeș), Miron Ioana (reprezentant județul Bacău), Lăcătuș Andreea 
(reprezentant județul Bistrița-Năsăud), Agrigoroaiei Mona (reprezentant județul Botoșani), Moisă 
Ionela-Loredana (reprezentant județul Brăila), Cîmpeanu Denisa (persoană trans cu nume Zack, 
reprezentant județul Brașov), Onofrei Mihaela (reprezentant județul Caraș-Severin) , Huțuțui 
Corneliu (reprezentant județul Constanța) , Mironescu Georgiana (reprezentant județul Covasna), 
Albei Simona (reprezentant județul Dâmbovița), Petrescu Mihai (reprezentant județul Dolj), 
Cristea Sebastian-Carol (reprezentant județul Giurgiu), Cernăianu Raluca (reprezentant județul 
Gorj), Leahu Samuel (reprezentant județul Hunedoara), Dinu Andreea (reprezentant supleant 
județul Ialomița) , Popa Andrei (reprezentant județul Ilfov) , Cîslaru Adrian-Emil (reprezentant 
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județul Maramureș), Mocioi Sorin-Mihai (reprezentant județul Mehedinți), Neamțiu Emilian-
Filip (reprezentant supleant județul Mureș), Stăncioiu Mihaela (reprezentant județul Neamț) , 
Moisei Ovidiu-Constantin (reprezentant supleant județul Olt), Stănescu Mădălina-Georgiana 
(reprezentant județul Prahova), Cîrcioban Nicolae-Ionuț ( reprezentant județul Teleorman), Szep 
Daniel-Alexandru (reprezentant județul Timiș), Cassian Mario-Leonard (reprezentant județul 
Tulcea) , Olteanu Cosmin (reprezentant județul Vaslui), Condrea Giuseppe (reprezentant județul 
Vrancea) și reprezentanți de județ absenți: Colța Eugenia-Roxana (persoană trans - Colța Alex) 
(reprezentant județul Bihor), Popa Andrada (reprezentant județul Cluj),  Dumitru Ionuț 
(reprezentant județul Buzău), Vlas Anca-Mihaela (reprezentant județul Călărași), Stan Georgiana 
(reprezentant județul Galați), Dragnei Anca (reprezentant județul Harghita), Ciobanu Victor 
(reprezentant județul Ialomița și județul Suceava), Tudose Mihai (reprezentant județul Iași), 
Korega Claudia (reprezentant județul Mureș), Timofte Georgiana (reprezentant județul Olt), 
Logojan Maria (reprezentant județul Sălaj), Voișan Maria (reprezentant județul Satu Mare), 
Nichiforovici Ioana (reprezentant județul Sibiu), Copreanu Codruța (reprezentant județul Vâlcea), 
Iga Daniel (reprezentant Diaspora),  pentru a supune la vot proiectul de Hotărâre a Adunării 
Generale format din următoarele propuneri: 

1. Aprobarea susținerii politice a candidaturii lui Cosmin Olteanu pentru comunitatea păgână 
la camera Deputaților, Europarlamentare ori/și Locale; 

Olteanu Cosmin pune in discuție motivele pentru care e importantă susținerea lui ca 
reprezentant în Parlament. 
Moisei Ovidiu, aduce critici prin care spune că nu vede în mod clar dorința de a 
sprijini persoanele cu dizabilități. Olteanu Cosmin replică că în acest moment nu are 
expertiza necesară pentru a rezolva problemele persoanelor cu dizabilități in 
momentul actual.  Suplimentar, Cosmin Olteanu, a spus că deja caută să colaboreze 
cu partide politice, fără să își afecteze imaginea și reamintește importanța 
reprezentării Păgânismului in Parlament. 
Lăcătuș Andreea, Mona Agrigoroaiei și Denisa Cîmpeanu (Zack) își menționează 
susținerea candidaturii lui Cosmin Olteanu.  



 
 

3 
 

Lăcătuș Andreea, a adus în discuție importanța  conectării în mod direct cu 
comunitatea păgână la nivel național. 
Corneliu Huțuțui a spus ca e de acord să fie susținut, dar e important să avem grijă 
de imagine. 
 
Față de punctul 1 s-a votat unanim de acord. 
 

2. Alegerea vicepreședintelui organizației ca urmare a demiterii lui Lavric Ioan din funcție, 
singura persoana care a candidat pentru post e Teodora Paul; 

Se reamintește faptul că domnul Lavric Ioan a fost demis, pentru motivul că a adus 
dezavantaje și probleme de imagine asupra organizației prin crearea ereziei 
Alupigusianismului și declarații publice nepotrivite în spațiul media. 
Singurul care a candidat este Teodora Paul, având o lungă experiență in domeniul 
advocacy și fiind președinte a unui ONG de 20 de ani, dar și fiind fost consilier 
parlamentar la deputat Nini Săpunaru. 
Teodora menționează că are o experiență in domeniul organizațiilor. Ea nu este 
dornică să acumuleze funcții, dar considera că este util să  fie o persoana stabilă în 
funcție. Susține că nu a avut derapaje și dacă se va găsi o persoană potrivită se va 
retrage. 
Moisei Ovidiu o întreabă pe Teodora Paul care sunt proiectele pe care le are în 
vedere. Teodora răspunde că va susține proiectele în derulare, dar dorește să facă 
asociația mai funcțională prin implicarea tuturor membrilor. 
 
Față de punctul 2 s-a votat 96,3% pentru și 3,7% împotrivă, conform Formularului 
de Vot atașat. 
 

3. Alegerea trezorierului organizației ca urmare a demiteri lui Moisei Ovidiu din funcție, 
singura persoana care a candidat pentru post e Cristea Sebastian-Carol; 
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Comisia de etica si Consiliul Director l-a relocat din calitatea de trezorier pe Moisei 
Ovidiu. 
Singurul care a candidat este Cristea Sebastian-Carol, având o experiență în cadrul 
intern al asociației, având poziția de secretar adjunct timp e un an. 
Președintele a menționat activitatea și calificările lui Cristea Sebastian-Carol, 
conform CV. 
 
Față de punctul 3 s-a votat 88,9% pentru și 11,1% împotrivă, conform Formularului 
de Vot. 
 

4. Aprobarea Raportului de Activitate pe anul 2022, a Bilanțului Contabil pe anul 2022 și a 
Raportului de Cenzori pe anul 2022; 

Olteanul Cosmin a prezentat raportul pe anul 2022 al Asociației si a pus accentul pe 
următoarele: asociația e pe minus cu 102 Ron, conform bilanțului contabil, asociația 
are 7 grupări tematice, faptul ca Templul de la Cluj nu mai poate funcționa în spațiul 
actual, activitatea pe care a avut-o CEP ( Comunitatea Elevilor Politeiști) în vederea 
modificărilor Legii Educației nr. 1/2011, au fost aduși in asociație 4 voluntari 
specialiști, 1 contabil, 2 juriști si 1 psiholog, dorința de atragere de fonduri pentru 
Redacția Ropăgânism, colaborarea cu diferite persoane juridice, organizarea in anul 
2022 unei activități de donații pentru copiii instituționalizați. 
 
Față de punctul 4 s-a votat unanim de acord. 

 
5. Aprobarea Strategiei de Mandat pentru anul 2023; 

Se dorește organizarea evenimentelor următoare: Bucharest Pagan Pride, Cluj Pagan 
Pride, o excursie la Muzeul Iuliei Hașdeu, consolidarea relațiilor cu instituțiile 
publice și deschiderea a 10 filiale peste tot in țară, cât și obținerea statutului de 
utilitate publică. 
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Față de punctul 5 s-a votat unanim de acord. 
 

6. Aprobarea înființării sub CASS (Comisia pentru Acordarea Atestatelor Sacerdotale) a 
Consiliului Superior al Înalților Ierarhi Păgâni (CSII); 

Președintele asociației considera ca CSII trebuie să fie aprobată, pentru că are o 
activitate importantă din punct de vedere spiritual, în plus dorește să facă un training 
spiritual pentru preoți, iar CSII poate servi drept riglă teologică în ceea ce privește 
normarea teologică a Păgânismului în România. 
 
Față de punctul 6 s-a votat unanim de acord. 

 
7. Aprobarea înființării sub CASS (Comisia pentru Acordarea Atestatelor Sacerdotale) a 

Consiliul Sfatului Străbunilor (CSS); 
Președintele asociației considera ca CSS trebuie să fie aprobată, pentru că are o 
activitate importantă din punct de vedere cultural, în păstrarea și elaborarea de norme 
de ortopraxie in acord cu tradiția păgână.  
 
Față de punctul 7 s-a votat unanim de acord. 

 
8. Aprobarea demarării procedurii de obținere a statutului de utilitate publică a THE NEW 

PAGAN DAWN; 
Punctul a fost deja dezbătut la momentul prezentării raportului de activitate. 
Față de punctul 8 s-a votat unanim de acord. 

 
9. Aprobarea elaborării Strategiei Naționale de Protecție și Incluziune a Comunității 

Religiilor Etnice în România și însărcinarea cu aprobarea sa de către Consiliul Director; 
Motivele au fost discutate la primul punct. 
 
Față de punctul 9 s-a votat unanim de acord. 
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10.  Aprobarea înființării de sucursale și însărcinarea Consiliului Director cu numirea 
Consiliului Director și elaborarea altor proceduri privind dobândirea personalității juridice 
a acestor entități; 

S-a aprobat înființarea Sucursalei Giurgiu, Sucursalei Slănic Moldova, Sucursalei 
Ilfov, Sucursalei Tulcea. 
Față de punctul 10 s-a votat unanim de acord. 
 

11.  Diverse. 

A. Aprobarea bilanț 2022. 

 

Față de punctul 11.A. s-a votat unanim de acord 
 

B. Aprobarea Raport Cenzori 2022. 
 

Față de punctul 11.B. s-a votat unanim de acord 
 

 Încheiat astăzi, 11.03.2023 si cu efecte imediate dupa adoptare. 
 

PRESEDINTE                                                                           SECRETAR 

          OLTEANU COSMIN        HUTUTUI CORNELIU 

 

___________________________         ___________________________ 
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ANEXA 1 VOT. SE VA ANEXA DOCUMENTUL CU NUMARUL DE ÎNREGISTRARE 
FV/AG2023/TNPD/11.03.2023 

 


