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DEPARTAMENTUL SECRETARIAT  

SERVICIU REGISTRATURA 

Nr. Înregistrare PV/CD/1/05.03.2023 

 

 

PROCES-VERBAL 

al ședinței Consiliului Director 

conform OZ/CD/1/05.03.2023 

 
 Asociația THE NEW PAGAN DAWN, Adunarea Generală s-a întrunit  online, pe Zoom 
Cloud Meetings în data de 05.03.2023, ora 18:00, la ședință fiind prezenți un număr de 5/5 
membrii: Moisei Ovidiu-Constantin – trezorier, Cristea Sebastian-Carol – vicepreședinte interimar 
conform Dispoziției Președințiale nr. DP/1/29.01.2023, Agrigoroaiei Mona – prim vicepreședinte, 
Olteanu Cosmin – președinte si 1/1 invitați: Mădălina Stănescu. 

Persoanele absente sunt: NU E CAZUL. 

S-a deschis ședința la ora 18:10, fiind statutar convocată și cvorumul constant cu organele 
de simț și cu semnarea Procesului Verbal. 

În cadrul ședinței s-a discutat si s-a votat următoarele propuneri:  

1. Aprobarea HCE/1/01.03.2023 privind retrogradarea recomandată de Comisia de 
Etică la funcția de trezorier adjunct a dlui Moisei Ovidiu în urma constatării de 
abateri disciplinare; 

Olteanu Cosmin a prezentat situația lui Moisei Ovidiu-Constantin, trezorier al THE NEW 
PAGAN DAWN și a prezentat Hotărârea și dispozitivul hotărârii al Comisiei de Etică. In 
cadrul Comisiei de Etica s-a decis ca lui Moisei Ovidiu sa îi fie retrasă calitatea de membru 
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din Consiliul Director si sa se creeze funcția de trezorier adjunct pe lângă trezorierul 
membru în Consiliul Director și coordonator al activității DFOEL (Finanțe, Organizare 
Evenimente și Logistică). Mai apoi Corneliu Huțuțui, secretar al THE NEW PAGAN 
DAWN a dat cuvântul lui Mădălina Stănescu sa prezinte situația pe scurt.  

Mădălina Stănescu susține că raportul la Comisia de Etică a fost făcut din motivul că 
comportamentul lui Moisei Ovidiu prejudiciază imaginea și misiunea organizației, dar mai 
ales perturbă ședințele organizației. Mădălina Stănescu spune că în cadrul ședinței acesta a 
avut o tonalitate nepotrivită, iar Ovidiu Moisei a avut un comportament neadecvat. 
Totodată persoanele aprobate ca membrii au fost supuse unui interogatoriu și unor situații 
sensibile, cât și o declarație susținută de Ovidiu a fost că dacă Olteanu Cosmin nu era în 
ședință aceștia nu deveneau membrii a susținut Mădălina Stănescu. Mădălina mai susține 
că Ovidiu în cadrul unei întâlniri cu un membru de la Brașov, care e trans acesta nu a folosit 
un pronume potrivit. Mădălina mai susține că mai mulți membrii au raportat situații 
asemănătoare, precum Adrian Cîslaru, Agrigoroaiei Mona, Albei Simona ș.a. Mădălina 
Stănescu susține că Ovidiu Moisei în ședința prezentă a amenințat că cu faptul că va iniția 
discuții la următoarea Adunare Generală. Mădălina Stănescu susține că nu e de acord cu 
faptul că nu s-a reținut de Comisia de Etică situația cu Zack (Cîmpeanu Denisa) și cu 
telecomanda în ceea ce privește situația dlui Ovidiu Moisei. Mădălina Stănescu susține că 
dorește să facă contestație la Hotărârea Comisiei de Etică, iar mai apoi a renunțat, deoarece 
nu dorește ca situația să fie adusă în atenția Adunării Generale din motive de imagine.  

S-a supus votului și s-a votat cu 4/5 voturi pentru. Olteanu Cosmin s-a abținut din motive 
de conștiință, deoarece  e prieten cu Mădălina Stănescu si coleg cu Moisei Ovidiu, acesta 
abținându-se de la vot și în cadrul Comisiei de Etică. 

 

2. Crearea și funcționarea sub trezorierul DFOEL a funcției de trezorier adjunct și 
numirea lui Moisei Ovidiu în funcție pe un mandat ce va înceta odată cu cel al 
Consiliului Director, cu posibilitate de prelungire la alegerea unui nou Consiliu 
Director; 
 
S-a supus votului și s-a votat cu 5/5 voturi pentru. Nu au existat obiecții. 
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3. Numirea în funcția de Bibliotecar șef a domnului Giuseppe Condrea; 

S-a comunicat de către Olteanu Cosmin că de la plecarea lui Barcan Mihai Dănuț prin 
demisie nu a mai existat un reprezentant al Bibliotecii Pierdute a Hypatiei și că s-a propus preluarea 
funcției.  

S-a supus votului și s-a votat cu 5/5 voturi pentru. Nu au existat obiecții. 

 

4. Numirea în funcția de Reprezentant al Comunității Elevilor Politeiști la nivel național 
a dlui Giuseppe Condrea; 

S-a comunicat de către Olteanu Cosmin că de la plecare lui Claudiu Negru prin inactivitate 
nu a mai existat un reprezentant al Comunității Elevilor Politeiști. Astfel, Olteanu Cosmin a propus 
pe Condrea Giuseppe pentru a reprezenta la nivel național CEP.  

Moisei Ovidiu a pus o întrebarea lui Condrea Giuseppe referitoare la ce intenții si planuri 
are ca Reprezentant al Comunității Elevilor Politeiști. Răspunsul lui Condrea Giuseppe este ca 
planurile lui sunt concentrare pe aducerea de noi membrii din cadrul academic, ca reprezentanți ai 
CEP, acesta folosindu-se de experiența sa din cadrul Consiliului Elevilor. 

Corneliu Huțuțui întreabă daca are legături pentru a dezvolta comunitatea. Condrea 
Giuseppe răspunde ca are legături in Botoșani si București prin experiența sa ca reprezentant al 
elevilor în Consiliul Elevilor. 

S-a supus votului și s-a votat cu 5/5 voturi pentru. Nu au existat obiecții. 
 

5. Aprobarea și înființarea Comisiei pentru Politici Publice, cunoscută și ca Comisia 
Specială pentru Politici Publice, cu detaliile cuprinse în Anexa 1; 

S-a prezentat de Olteanu Cosmin necesitatea acestei Comisii și cărei nevoi organizaționale 
și publice îi va răspunde. Acesta a prezentat că activitatea în cadrul mai multor agenții 
guvernamentale din țară și din afară, autorități și Parlamentul României impune necesitatea 
unei Comisii care să gestioneze toate pozițiile organizației și să poată genera o cercetare cu toți 
actorii relevanți pentru o opinie mai avizată, legitimă și cuprinzătoare. 
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Față de acest subiect nu au existat opoziții. S-a supus la vot moțiunea și aprobat cu 5/5 
voturi pentru. 

6. Se introduce punctul DIVERSE, prin supunerea la vot. Punctul DIVERSE a fost votat 
pentru a fi introdus pe Ordinea de Zi cu un număr de 5/5 voturi pentru.  

a. În cadrul punctului DIVERSE s-a propus spre vot, prelungirea interimatului lui 
Cristea Sebastian-Carol ca vicepreședinte interimar, până la data de 11.03.2023, 
având ca motiv menținerea funcționalității Consiliului Director în raport cu 
Asociația și terții.  
 
S-a prezentat de Olteanu Cosmin motivele ce au condus la numirea sa și de ce 

trebuie prelungită acest interimat până la data de 11.03.2023. Huțuțui Corneliu a apreciat 
ca trebuie sa se aibă in vedere legitimitatea Consiliului Director. Nu au existat în rest alte 
obiecții. S-a supus la vot moțiunea și s-a votat cu 4/5 voturi pentru.  

 

b. Se supune aprobarea ședinței de urgenta si a Convocatorului cu Ordinea de Zi 
atașată, nr. OZ/CD/1/05.03.2023 conform Art. 51 din Statutul Asociaţiei THE NEW 
PAGAN DAWN, deoarece Consiliul Director trebuie sa fie funcțional până in 
perioada 10-12.03.2023 când va avea loc Adunarea Generala. 

 
Olteanu Cosmin, președintele THE NEW PAGAN DAWN a susținut ca notă de 

fundamentare că ședința este urgentă, deoarece în data de 11.03.2023 avem ședința 
Adunării Generale și că e important ca să existe o componență clară și legitimă a 
Consiliului Director. Față de acestea nu exista obiecții. S-a votat cu 5/5 pentru. 

 

c. Se supune aprobarea numirii lui Mario-Leonard Cassian ca interimar în funcția de 
trezorier în cadrul Consiliului Director până la data de 11.03.2023. 
 

Olteanu Cosmin, președintele THE NEW PAGAN DAWN a susținut ca notă de 
fundamentare că e nevoie ca e important ca să existe o componență clară și legitimă a 
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Consiliului Director, fapt pentru care numirea lui Mario Cassian este oportună. Totodată e 
de avut în vedere activitatea sa în organizație și activitatea ca contabil. 

 

 Ședința Consiliului Director a fost închisă statutar la ora 20:30. 

 Procesul Verbal, care cuprinde și Decizia Consiliului Director se publică în Regia 
Autonomă a Monitorului Oficial Păgân (RAMOP), se comunică părților și se supune termenului 
de contestare de 10 zile de la data publicării în RAMOP, contestație ce se face conform cerințelor 
publicate pe site-ul monitorulpagan.eu.  

 Încheiat astăzi, 05.03.2023, ora 20:35 si cu efecte imediate după adoptare. 

 

PRESEDINTE                                                              SECRETAR 

  OLTEANU COSMIN     HUTUTUI CORNELIU 
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ANEXA 1 VOT 

 
AGRIGOROAIEI MONA,    ___________________________ 
 
 
CRISTEA SEBASTIAN-CAROL,  ___________________________ 
 
 
MOISEI OVIDIU-CONSTANTIN,   ___________________________ 
 
 
 
 
 


