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STATUTUL UGIR-1903 
 
 
 
Cap. I- Denumirea, forma juridica, durata, sediul si structurile confederatiei 
 
Art.1 Denumirea Confederatiei este: Uniunea Generala a Industriasilor din România UGIR-1903. 
Denumirea prescurtata este: ,,UGIR-1903”.  
 
Confederatia Patronala UGIR-1903 reuneste federatii, organizatii patronale, asociati profesionale si 
societati comerciale din industrie, agricultura, servicii, constructii, tehnologia informatiei, 
telecomunicatii, transporturi, învatamânt, cercetare-proiectare, sanatate, turism, profesii liberale, finante-
banci, cultura si alte domenii care sunt de interes general si national si care înca nu au constituite 
patronate specifice sau nu sunt afiliate.  
 
Denumirea Confederatiei va fi înscrisa în toate documentele si actele emise de aceasta, la care se adauga 
adresa sediului, numarul de înregistrare în Registrul national al persoanelor juridice fara scop 
patrimonial si, dupa caz, codul fiscal si contul bancar. Confederatia va avea marca, respectiv sigla si 
sigiliu propriu.  
 
Art.2 UGIR-1903 este o structura patronala confederativa, cu reprezentativitate nationala, reunind 
federatii, organizatii patronale de ramura si organizatii patronale teritoriale si asociatii profesionale, alte 
organizatii asociative precum si societati nationale, grupuri industriale si societati comerciale 
reprezentative în domeniul lor de activitate.  
 
Sediul Confederatiei este în Str. George Enescu, nr. 27-29, Sector 1, Bucuresti, proprietatea UGIR-
1903.  
 
Art.3 Durata Confederatiei este nelimitata.  
 
Art.4 Statutul Confederatiei, votat de Adunarea Generala din 15.03.1903, legalizat în baza Legii 
Speciale nr. 4205 din 31.05.1913 si în baza legii 21/24, a fost modificat în forma sa actuala prin acte 
aditionale succesive, hotarâte de Adunarile Generale Extraordinare din 01.07.1938, 17.11.1993 de 
reluare a activitatii UGIR prin UGIR-1903, 27.01.1997, 27.01.1998, 14.12.2000, 27.01.2001 si din data 
de 23.07.2005 astfel încât UGIR-1903 este succesoarea în drepturi, obligatii si continuatoarea în drept si 
în fapt a activitatii UGIR-ului fondat în anul 1903.  
 
Art.5 UGIR-1903 este, conform Constitutiei României, a Legii nr.356/2001 si O.G. nr.26/2000, 
complectata cu OG nr. 37/2004, persoana juridica româna de drept privat, autonoma, apolitica, 
neguvernamentala, fara scop patrimonial, de utilitate publica.  
 
Art.6 Prevederile prezentului Statut se completeaza prin Regulamentul de Organizare si Functionare al 
Confederatiei, adoptat si modificat prin hotarâri ale Adunarii Generale. 
 
 
Cap. II- Scopul si obiectul de activitate al Confederatiei 
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Art.7  UGIR-1903 are ca scop reprezentarea unitara a intereselor membrilor sai, în tara si pe plan 
international, sustinând cresterea capacitatii competitive a economiei nationale.  
 
În vederea îndeplinirii acestui scop, Confederatia are urmatorul obiect de activitate:  
 
a) Reprezentarea, promovarea, sustinerea si protejarea intereselor membrilor UGIR-1903 în relatiile cu 
autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane fizice si juridice din tara si strainatate.  
 
b) Sa propuna forurilor competente si sa sustina legi, sau alte acte normative si masuri tehnice sau 
administrative în interesul membrilor sai.  
 
c) Sa actioneze în interesul membrilor sai, sa informeze opinia publica, Guvernul si Parlamentul despre 
dezideratele si solicitarile Confederatiei si ale membrilor sai, precum si asupra modalitatilor de crestere a 
competitivitatii economiei nationale. Sa presteze activitate de lobby si advocacy în favoarea membrilor 
sai, pentru rezolvarea situatiilor care au impact negativ asupra industriei românesti.  
 
d) Sa actioneze pentru înlaturarea eventualelor prejudicii care apar, pentru interesul patronal, din 
aplicarea unor dispozitii sau masuri administrative, interpretari abuzive ale normelor, ordinelor si legilor 
în vigoare.  
 
e) Sa actioneze pentru întarirea potentialului economic al pietei nationale prin acoperirea în masura cât 
mai larga a consumului intern, cu produse fabricate în România si sa sprijine exportul produselor si 
serviciilor din România.  
 
f) Sa participe activ la dialogul social, la fundamentarea strategiei de dezvoltare a economiei nationale, 
la stabilirea de masuri, hotarâri si ordonante pentru promovarea unui mediu de afaceri si climat social 
favorabile activitatii economice si prestigiului sau.  
 
g) Sa actioneze pentru respectarea Codului de Onoare al Industriasilor din România.  
 
h) Sa promoveze solidaritatea patronala, în scopul cresterii prestigiului institutiei patronatului si a 
contributiei acesteia la dezvoltarea si modernizarea economiei si a societatii civile românesti.  
 
i) Sa colaboreze cu factorii de decizie si de reprezentare a diferitelor ramuri economice, pentru 
rezolvarea problemelor de interes general, sau a acelora de interes special, pentru economia nationala, 
cele privind resursele naturale si mediul ambiant.  
 
j) Sa înfiinteze, sa coordoneze sau sa participe ca actionar la functionarea si dezvoltarea unor unitati 
economice, institute si centre de cercetare si de analiza, conform prevederilor legale în vigoare, necesare 
fundamentarii solutiilor de sustinere a intereselor patronale, a propunerilor de acte normative si 
dezvoltarii afacerilor în industrie si în domenii conexe.  
 
k) Sa colaboreze cu organizatiile patronale similare din strainatate si cu organismele de reprezentare 
patronala din Europa si din întreaga lume.  
 
l) Sa sustina direct interesele membrilor sai prin asigurarea de servicii, facilitati, informatii de afaceri, 
studii si actiuni promotionale.  
 
m) Sa actioneze pentru dezvoltarea continua a bazei tehnico-materiale, prin recuperarea patrimoniului 
UGIR-ului istoric, al carui succesor de drept si de fapt este UGIR-1903, precum si prin activitati 
investitionale proprii.  
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n) Sa acorde ajutor pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a membrilor sai.  
 
o) Sa înfiinteze si sa administreze, în interesul sau si al membrilor sai, unitati de cultura, învatamânt si 
cercetare în domeniul activitatii patronale, unitati economico-sociale, comerciale, precum si banca 
proprie pentru operatiuni financiare în lei si valuta, sa colaboreze pentru dezvoltarea unui sistem media 
cu tematica patronala.  
 
p) Sa se implice în gestionarea asistentei financiare a Uniunii Europene si a altor surse de asistenta 
financiara interna si internationala, de care sunt interesati membrii sai si sa colaboreze cu sistemul 
bancar si de fonduri de investitii, din tara noastra si din strainatate, pentru dezvoltarea afacerilor 
societatilor comerciale ale membrilor sai. 
 
r)sa acorde ajutor si credit mutual membrilor sai; 
 
s)sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii; 
 
t) sa constituie case de ajutor  proprii; 
 
u) sa constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor sai; 
 
 
Cap. III- Membrii Confederatiei 
 
Art.8 Membrii Confederatiei sunt:  
 
a) Membrii de onoare  
b) Membrii fondatori  
c) Membri  
 
Art.9 Membrii de onoare sunt:  
 
Persoanele fizice care, prin activitatea lor au contribuit la dezvoltarea industriala, modernizarea 
economiei nationale, progresul tehnico-stiintific, precum si la consolidarea Confederatiei patronale 
UGIR-1903. Membrii de onoare sunt aprobati de Adunarea Generala, la propunerea Consiliului 
National.  
 
Art.10 Membrii fondatori sunt:  
 
1. Societatile comerciale înscrise în UGIR în perioada 1903-1948 si care demonstreaza continuitatea, ca 
persoane juridice, împreuna cu societatile comerciale care au hotarât reluarea activitatii UGIR, prin 
UGIR-1903, la Adunarea Generala din 17.11.1993.  
 
2. Organizatiile patronale, federatiile, uniunile patronale, asociatiile profesionale constituite în perioada 
1903-1948, membre ale UGIR, care si-au reluat activitatea dupa 1993 si au aderat la UGIR-1903.  
 
Art.11 Membrii sunt:  
 
a) Federatii patronale, organizatii patronale, uniuni patronale, asociatii profesionale si, dupa caz, alte 
organizatii asociative.  
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b) Societatile comerciale de interes national care detin pozitii dominante în piata, în sensul Legii 
concurentei, institutii financiare, banci si societati de investitii, institute de proiectare, cercetare, 
învatamânt si din alte domenii, care recunosc si respecta Statutul, Codul de onoare al Industriasilor si 
adera la obiectivele Confederatiei si înca nu au constituite patronate specifice.  
 
c) Organizatii patronale teritoriale cu sau fara personalitate juridica, constituite, potrivit legii, ca filiale 
ale Confederatiei UGIR-1903.  
 
Art.12 O societate comerciala este reprezentata în organizatia patronala de catre persoana desemnata de 
Consiliul de Administratie.  
 
Art.13 Federatiile, organizatiile patronale sau asociatiile profesionale afiliate sunt reprezentate în 
UGIR-1903 de presedinte sau de persoana pe care o desemneaza acestea. Federatiile, organizatiile 
patronale si asociatiile profesionale afiliate, ramân autonome, independente, functionând pe baza 
statutelor proprii, conform principiilor subsidiaritatii, democratiei, transparentei si continuitatii 
activitatii.  
 
Art.14 În cazul când s-ar ivi divergente de interese între membri, UGIR-1903 va interveni, prin 
intermediul Curtii de Onoare si Arbitraj si, dupa caz, prin intermediul Comisiilor de Specialitate pentru 
rezolvarea pe cale amiabila a situatiei ivite.  
 
Art.15 Pentru a fi înscris în baza de date de afaceri a UGIR-1903 si pentru a beneficia direct de 
serviciile oferite, precum si pentru a se elibera Legitimatia de Membru UGIR-1903, cu precizarea 
organizatiei din care fac parte, membrii federatiilor, organizatiilor, uniunilor sau confederatiilor 
patronale care au aderat la UGIR-1903, se pot înscrie si individual în UGIR 1903, în baza Cererii de 
aderare semnata de reprezentantul legal al societatii comerciale respective. 
 
Cap. IV- Obtinerea si pierderea calitatii de membru 
 
Art.16 Calitatea de membru al UGIR-1903 se obtine pe baza cererii de aderare adresata Secretariatului 
UGIR-1903 care, având avizul Comisiei pentru Statut si Regulamente, o va supune spre aprobare 
Consiliului National. Cererile aprobate cu majoritatea voturilor celor prezenti vor fi supuse spre 
ratificare în prima Adunare Generala a membrilor UGIR-1903.  
 
Art.17 Contra hotarârii de respingere, de catre Consiliul National petentul poate face apel, în termen de 
30 de zile, la Curtea de Onoare si Arbitraj, care va supune decizia sa Adunarii Generale. Hotarârea 
Adunarii Generale este definitiva si executorie.  
 
Art.18 În Cererea de aderare se vor indica: obiectul de activitate, capitalul social, numarul personalului 
salariat, adresa, reprezentantul, cifra de afaceri - în cazul societatilor comerciale – si sediul, numarul 
membrilor, numarul personalului salariat si cifra globala de afaceri a societatilor comerciale componente 
în ansamblul lor, în cazul uniunilor patronale, federatiilor sau organizatiilor patronale.  
 
Art.19 Societatile comerciale pot face parte simultan atât din organizatiile patronale teritoriale, cât si din 
federatiile sau organizatiile patronale de ramura afiliate la UGIR-1903, daca platesc cotizatia stabilita de 
aceste organizatii.  
 
Art.20 Calitatea de membru înceteaza:  
 
a) La cerere;  
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b) Daca timp de un an nu si-a platit cotizatia;  
 
c) Prin excludere;  
 
d) Daca a pierdut calitatea pe baza careia s-a înscris în Confederatie.  
 
Membrii retrasi sau exclusi sunt obligati sa predea Legitimatia de Membru a UGIR-1903. Excluderea va 
fi comunicata structurilor functionale din tara si strainatate, pentru stergerea din baza de date a UGIR-
1903.  
 
Art.21 Excluderea din UGIR-1903 intra în atributiile Consiliului National, la propunerea scrisa a 
Comisiei pentru Statut si Regulamente sau a Curtii de Onoare si arbitraj. Comisia pentru Statut si 
Regulamente sau Curtea de Onoare si Arbitraj supun Consiliului National, în termen de 20 de zile de la 
primire, sesizarea oricarui membru al UGIR-1903. Consiliul National se va pronunta, la prima sa 
întrunire, asupra solicitarii de excludere primita de la Comisia pentru Statut si Regulamente sau Curtea 
de Onoare si Arbitraj.  
 
Intra în atributiile Consiliului National, fara alta procedura, stergerea din evidenta Confederatiei a acelor 
membri care nu si-au platit cotizatiile pe anul anterior, au dat faliment, sau au suferit condamnari ramase 
definitive si irevocabile sau care nu respecta STATUTUL UGIR-1903 si Codul de Onoare al 
Industriasilor.  
 
Art.22 Contra hotarârii de excludere decisa de Consiliul National – care intra în vigoare la data 
pronuntarii - se poate face apel in 10 zile de la comunicare la Adunarea Generala a carei hotarâre este 
executorie si irevocabila.  
 
Art.23 Membrii UGIR-1903 nu pot formula pretentii asupra taxei de aderare, cotizatiilor si 
contributiilor de orice fel si nici asupra patrimoniul Confederatiei.  
 
 
Cap. V- Drepturile si obligatiile membrilor 
 
Art.24 Membrii Confederatiei au urmatoarele drepturi:  
 
a) Sa participe la adunarile generale, consfatuirile, conferintele si actiunile promotionale si sa propuna 
masuri pentru mai buna organizare si perfectionare a activitatii UGIR-1903.  
b) Au acces liber, pe baza Legitimatiei de membru, în toate sediile Confederatiei, din tara si strainatate.  
c) Au acces la banca de date si la întregul sistem de servicii, avantaje si facilitati asigurate de 
Confederatie.  
d) Pot folosi serviciile Sistemului Executiv al Confederatiei pentru orice interventie în apararea 
intereselor lor; de asemenea, primesc sprijin si consultanta de specialitate în fundamentarea deciziilor 
privind dezvoltarea afacerilor.  
e) Pot fi alesi în toate structurile de conducere, consultanta si control ale UGIR 1903, conform 
prezentului Statut.  
f) Sa fie reprezentati în toate structurile de dialog social organizate în România la nivel central si local.  
g) Sa desemneze reprezentanti proprii, care sa reprezinte interesele membrilor confederatiei, în toate 
structurile de dialog social, organizate în România la nivel central si local.  
h) Sa primeasca sprijinul si sustinerea Confederatiei împotriva abuzurilor administratiei locale si 
centrale, în relatiile cu guvernul si sindicale, precum si în relatiile de afaceri, în tara si în strainatate.  
i) Sa participe ca actionar la societatile lucrative înfiintate de UGIR-1903 sau la care UGIR-1903 este 
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actionar, sa primeasca publicatiile Confederatiei si sa publice în acestea articole, comunicari si reclame, 
în conditiile stabilite de editor. 
j) Federatiile, asociatiile profesionale, organizatiile sau uniunile patronale afiliate la UGIR-1903, 
precum si societatile comerciale membre ale organizatiilor patronale afiliate la UGIR-1903, conform 
prezentului Statut, pot avea sediul în Palatul UGIR-1903 sau în celelalte proprietati ale UGIR-1903, în 
limita spatiului disponibil, alocat prin contract de închiriere, conform Regulamentului de alocare a 
spatiului.  
 
Art.25 Membrii Confederatiei au urmatoarele obligatii:  
 
a) Sa respecte Statutul si Regulamentele Confederatiei UGIR-1903, precum si Codul de Onoare al 
Industriasilor din România.  
b) Sa contribuie, prin activitatea lor, la realizarea scopului si obiectului de activitate al Confederatiei.  
c) Sa contribuie la consolidarea si dezvoltarea UGIR-1903, a institutiei patronatului în România si sa 
sustina actiunile Confederatiei.  
d) Sa furnizeze informatiile privind activitatea economico-sociala pe care o desfasoara, în scopul 
fundamentarii initiativelor legislative, a strategiei de prioritati, facilitati si actiuni promotionale ale 
Confederatiei.  
e) Sa plateasca la timp si integral cotizatia Statutara.  
f) Sa promoveze si sa sustina prin propria activitate si prin relatiile publice la care participa, o imagine 
pozitiva a UGIR-1903 în România si în întreaga lume. 
 
 
Cap. VI- Structura de conducere, executiva, administrativa, consultativa, de onoare si arbitraj si 
de control 
 
Art.26 Structura de conducere executiva, consultativa, de onoare si arbitraj si de control este 
urmatoarea:  
 
1. Structura de conducere:  
 
• Adunarea Generala;  
• Consiliul National;  
• Colegiul Director;  
• Presedintele; 
- Presedintele executiv  
- Secretarul  general  
 
2. Structura Executiva  
• Directia Generala Executiva.  
 
3. Structura consultativa:  
• Ordinul Industriasilor  
• Comisia pentru Coordonarea Dialogului Social  
• Comisiile de Specialitate.  
 
4. Structura de onoare si arbitraj:  
• Curtea de Onoare si Arbitraj.  
 
5. Structura de control financiar: -  
•  Raport anual de expertiza contabila extrajudiciara  
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Art.27 În toate structurile de conducere executiva si consultativa, de onoare si de arbitraj au drept de vot 
numai membrii care au cotizatia platita la zi.  
 
A. ADUNAREA GENERALA  
 
Art.28 Adunarea Generala este organul de conducere suprem al UGIR-1903 si se compune din 
totalitatea membrilor Confederatiei, asa cum sunt prevazuti în art.2 din prezentul Statut, precum si 
membrii Consiliului National, Presedintele, Presedintele Executiv, Vicepresedintii si Secretarul General, 
Presedintele Curtii de Onoare si Arbitraj, membrii Ordinului Industriasilor.  
 
Art.29 Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.  
 
Art.30 Adunarea Generala Ordinara se convoca la începutul fiecarui an, dar nu mai târziu de 30 martie.  
 
Art.31 Adunarile Generale ordinare sau extraordinare se convoaca de:  
 
• Presedinte sau în lipsa acestuia de un înlocuitor al acestuia.  
• Consiliul National  
• 1/5 din totalul membrilor UGIR-1903  
 
Art.32 Adunarea Generala este condusa de Presedinte, sau în lipsa acestuia, de un înlocuitor al acestuia 
sau de persoana aleasa de Adunarea Generala.  
 
Art.33 Data, ora, locul si ordinea de zi ale Adunarii Generale, ordinare sau extraordinare, se vor 
comunica în scris, tuturor membrilor cu drept de vot, cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de 
termenul fixat.  
 
Art.34 În Adunarile Generale Ordinare se vor discuta de regula problemele propuse la ordinea zilei de 
catre Consiliul National.  
 
Art.35 Daca cel putin 1/5 dintre membrii cu drept de vot ai UGIR-1903 prezenti la Adunarea Generala 
doresc sa supuna discutiei si alte chestiuni în afara de cele anuntate în convocator, acestea vor fi incluse 
în ordinea de zi.  
 
Art.36 Adunarea Generala Ordinara este legal constituita în prezenta majoritatii simple a membrilor cu 
drept de vot ai UGIR-1903.  
 
În cazul când, la data fixata, nu se întruneste numarul necesar de membri cu drept de vot , Adunarea 
Generala Ordinara se va tine a doua zi, în acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi fara alta 
convocare si va fi legal constituita cu cel putin 30% din totalul membrilor UGIR-1903 cu drept de vot.  
 
Art.37 Hotarârile Adunarii Generale Ordinare si a celor de alegeri se iau cu majoritatea simpla a 
voturilor membrilor cu drept de vot prezenti. Pentru Adunarile Generale de modificare a Statutului este 
nevoie de o majoritate de 2/3 din  membrii votanti prezenti.  
 
Art.38 Numarul de voturi al unei Federatii patronale este de maxim 5 iar Federatia exercita atatea 
drepturi de vot din cele 5 cate cotizatii a platit.  
 
 Art.39 Numarul de voturi al unei organizatii patronale este egal cu numarul membrilor. Votul 
organizatiei  este valabil daca organizatia are cotizatia platita conform statutului.  
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Art.40 Presedintii organizatiilor patronale afiliate la o federatie pot face si direct uz de dreptul de vot, în 
numele membrilor organizatiei pe care o reprezinta, daca sunt membri ai UGIR-1903.  
 
Art.41 Atributiile Adunarii Generale Ordinare sunt:  
 
a) Discuta si aproba strategii, programe, hotarâri pentru îndeplinirea scopului, functiilor si obiectivelor 
Confederatiei;  
b) Aproba raportul anual asupra activitatii desfasurate între Adunarile Generale si programul de masuri 
pe perioada urmatoare;  
c) Aproba raportul privind executia bugetara pe anul anterior, proiectul de buget, cuantumul cotizatiei pe 
anul în curs,    
d) Aproba programul de investitii, programul de creditare si alte programe care angajeaza patrimonial 
Confederatia, pentru valori mai mari decât echivalentul in lei al sumei de 15.000 Euro.  
e) Aproba raportul anual de expertiza contabila extrajudiciara;  
 f) Decide asupra excluderii membrilor;  
g) Alege membrii de onoare ai Confederatiei;  
h) Valideaza membrii Consiliului National propusi de federatii si organizatii patronale si membrii 
Ordinului Industriasilor;  
i) Alege Presedintele, Presedintele executiv , Secretarul General si  Presedintele Curtii de Onoare si 
Arbitraj  
 
Art.42 Adunarile Generale Ordinare de Alegeri se organizeaza anual, fiind legal constituite cu prezenta 
a jumatate plus unu din totalul voturilor posibile. Functiile devenite vacante se completeaza, prin alegeri, 
la prima Adunare Generala Ordinara.  
 
Art.43 Atributiile Adunarii Generale Extraordinare sunt:  
 
a) Aproba Statutul si modificari la acesta, Regulamentul de organizare si functionare al UGIR-1903, 
regulamentele structurilor functionale componente, modificarea si completarea acestora;  
b) Decide asupra dizolvarii Confederatiei;  
c) Analizeaza si solutioneaza în toate cazurile care nu intra în atributiile Adunarii Generale Ordinare  
d) Adunarea Generala Extraordinara se convoaca prin hotarâre a Consiliului National, luata în conditiile 
prevederilor prezentului Statut, cu majoritatea simpla a voturilor membrilor cu drept de vot, ori prin 
solicitarea scrisa a cel putin 2/5 din membrii UGIR-1903, sub semmnatura tuturor solicitantilor.  
 
B. CONSILIUL NATIONAL  
 
Art.44 Consiliul National este organul de conducere al Confederatiei care functioneaza între Adunarile 
Generale.  
 
Art.45 Consiliul National este format din:  
 
a) Membri de drept :  
 
Presedintele, Presedintele executiv, Vicepresedintii, Secretarul General, , Presedintii organizatiilor 
patronale teritoriale, presedintii regiunilor de dezvoltare economica constituite pe teritoriul tarii, membrii 
Ordinului Industriasilor si Presedintii Comisiilor de Specialitate si ai Curtii de Onoare si Arbitraj  
 
b) Membri alesi: 
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Minim doua –trei societati comerciale din fiecare organizatie patronala teritoriala, douasprezece din 
organizatia Municipiului Bucuresti, precum si minim doua societati comerciale din fiecare confederatie, 
federatie, organizatie patronala afiliata la  UGIR-1903. Membrii Consiliului National sunt propusi de 
catre organizatiile din care fac parte.  
 
Art.46 Consiliul National poate fi completat prin cooptari, aprobate formal de Colegiul Director, care 
tine evidenta membrilor intr-un registru special, la propunerea organizatiilor patronale teritoriale, a 
organizatiilor patronale sectoriale, a federatiilor patronale, uniunilor, organizatiilor si asociatiilor 
patronale afiliate.  
 
Art.47 Cooptarile în Consiliul National între doua Adunari Generale de alegeri se vor supune ratificarii 
primei Adunari Generale Ordinare. Pâna la ratificare, membrul cooptat se bucura de toate drepturile 
membrilor alesi.  
 
Art.48 Presedintii organizatiilor patronale afiliate ca si presedintii Comisiilor de Specialitate sunt de 
drept vicepresedinti ai UGIR-1903.  
 
Art.49 Cons iliul National va fi convocat cel putin odata pe semestru. 
 
Art.50 Convocarea pentru sedintele Consiliului National se face de catre presedinte, sau, în lipsa 
acestuia, de catre unul dintre înlocuitori acestuia. În cazul nerespectarii acestor prevederi, Consiliul 
National poate fi convocat la cererea a minim,  1/5 din numarul membrilor acestuia, sub semnatura 
tuturor solicitantilor.  
 
Art.51 Sedintele Consiliului National sunt valabile în prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor 
sai. Fiecare membru are cate un vot. Hotarârile se iau cu majoritate simpla a voturilor celor prezenti, 
drept de vot având numai membrii cu cotizatia platita la zi. Cotizatia se plateste la începutul fiecarui 
trimestru, inclusiv de catre membrii de drept, mai putin presedintele Curtii de Onoare si Arbitraj. 
Cotizatia membrilor Consiliului National este stabilita la începutul fiecarui an.  
 
Art.52 Sedintele Consiliului National sunt prezidate de Presedinte, de catre unul dintre înlocuitori 
acestuia sau, dupa caz, de persoana desemnata de Consiliul National.  
 
Art.53 Atributiile Consiliului National sunt:  
 
a) Discuta si aproba programul de actiuni, masurile tehnico-organizatorice si prioritatile impuse de 
aplicarea hotarârilor Adunarii Generale;  
b) Aproba si ia masuri pentru aplicarea analizelor, programelor si solutiilor Comisiilor de Specialitate; 
alege presedintii Comisiilor de Specialitate;  
c) Aproba înfiintarea sau afilierea de federatii, organizatii si asociatii patronale in conditiile prezentului 
statut 
d) Aproba asocierea sau afilierea Confederatiei la organizatii de reprezentare a intereselor patronale 
interne si internationale, precum si afilierea acestora la Confederatia UGIR-1903.  
e) Initiaza si aproba conventiile si protocoalele de colaborare ale UGIR-1903 cu organizatiile patronale 
de reprezentare nationala din tara si din strainatate;  
f) Avizeaza darea de seama anuala asupra activitatii Confederatiei, strategia si programele de activitate, 
executia bugetara, bugetul de venituri si cheltuieli, normativul de consumuri care vor fi supuse aprobarii 
Adunarii Generale;  
g) Hotaraste masurile de crestere si diversificare a veniturilor UGIR-1903 în conditiile prevazute de 
Statut;  
h) Hotaraste excluderea membrilor din UGIR-1903 precum si stergerea din evidenta Confederatiei a 
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acelor membri care cad în prevederile art. 21 din Statut;  
i) Analizeaza, când este necesar, activitatea membrilor din structurile de conducere, putând hotara 
suspendarea justificata, inclusiv a presedintelui, în cazurile în care se constata prejudicierea grava a 
imaginii si intereselor Confederatiei UGIR-1903, hotarârea având caracter de urgenta.  
j) Analizeaza si ia masuri pentru îmbunatatirea activitatii Comisiilor de Specialitate, Directiei Generale 
Executive;  
k) Poate solicita efectuarea de controale financiare asupra gestiunii Confederatiei;  
l)  Hotaraste în toate chestiunile care privesc activitatea generala a Confederatiei, a Comisiilor de 
Specialitate, Directiei Generale Executive;  
m) Hotaraste asupra convocarii Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare precum si a ordinii de zi a 
acestora.  
n) Poate stabili înfiintarea de noi Comisii de specialitate în cazuri justificate functionabile prin 
autofinantare si validarea hotarârii în prim a Adunare Generala.  
o) Alege membri Curtii de Onoare si Arbitraj. 
 
C. COLEGIUL DIRECTOR  
 
Art.54 Colegiul Director se compune din Presedinte, Presedintele executiv, Secretar General, 
primvicepresedintii si presedintii regiunilor de dezvoltare economica constituite pe teritoriul României.  
 
Art.55 Colegiul Director se va convoca lunar sau ori de câte ori va fi nevoie, de catre Presedinte sau un 
înlocuitor al acestuia.  
 
Art.56 Sedintele Colegiului Director sunt prezidate de catre Presedinte sau un înlocuitor al acestuia.  
 
Art.57 Convocarea Colegiului Director se face cu cel putin trei zile lucratoare înainte de data sedintei.  
 
Art.58 Sedintele Colegiului Director se tin statutar în prezenta a cel putin jumatate plus unul dintre 
membrii sai.  In cazuri urgente membrii Colegiului Director pot participa la sedintele acestuia de la 
distanta, prin utilizarea mijloacelor moderne de comunicare cum ar fi videoconferinta, teleconferuinta, 
accesul la internet ori intranet sau conferinta telefonica. 
 
Art.59 La sedintele Colegiului Director sunt invitati cu titlu permanent Directorul General Executiv si 
Presedintii Comisiilor de Specialitate fara a avea drept de vot. Colegiul Director ia decizii cu majoritatea 
simpla a celor prezenti, fiecare membru avand cate un vot. Votul se poate exprima personal , prin 
mandatarea unui alt membru al Colegiului Director, ori in cazul unor sedinte extraordinare , prin fax sau  
 
Ar. 60 Colegiul Director care este organul de conducere executiva al UGIR-1903 are urmatoarele 
atributii:  
a) Ia decizii pentru aplicarea hotarârilor Adunarii Generale si Consiliului National;  
b) Examineaza si ia decizii asupra propunerilor facute de Ordinului Industriasilor, comisiilor de 
specialitate si Directia generala executiva;  
c) Stabileste masuri, în baza hotarârilor Adunarii Generale si Consiliului National pentru îmbunatatirea 
managementului patronal, diversificarea serviciilor asigurate membrilor, impunerea interesului patronal 
în dialogul social la nivel central si local.  
d) exercita control asupra activitatii Directiei Generale Executive pentru care hotararile sale au caracter 
obligatoriu 
e) ia cunostinta de raportul trimestrial al Directiei Generale Executive, acorda aprobari conform 
prezentului Statut.  
f) Aproba organigrama Directiei Generale Executive si Statul de Functiuni, în conformitate cu 
prevederile bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs. 
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g) aproba propunerile de nominalizari ale reprezentantilor UGIR-1903 in organismele de dialog social la 
nivel national si judetean. 
 
Art.61 În cazuri urgente, sub semnatura Presedintelui, Colegiul Director poate sa emita orice fel de acte 
sau interventii în scopul apararii intereselor generale ale economiei nationale si ale membrilor sai, cu 
conditia ratificarii ulterioare a deciziei de catre Consiliul National.  
 
D. PRESEDINTELE  
 
Art.62.  Presedintele este ales pentru o perioada de 4 ani dintre vicepresedintii UGIR-1903 care:  
a) Au o vechime de cel putin 4 ani în activitatea patronala a UGIR-1903;  
b) Au semnat si se angajeaza sa respecte Statutul si Codul de Onoare al Industriasilor din România;  
c) Reprezinta personalitati recunoscute în domeniul miscarii patronale si/sau economice.  
d) Nu a detinut doua (2) mandate succesive insumand 8 ani pe baza prezentului statut. 
  
 Art.63 Atributiile Presedintelui sunt:  
 
a) Reprezinta Confederatia „UGIR – 1903” in raporturile cu tertii;  
b) Actioneaza pentru adoptarea si îndeplinirea strategiei generale, a Confederatiei UGIR-1903, a 
obiectivelor sale de reprezentare a intereselor patronale;  
c) Urmareste buna functionare a mecanismului decizional, executiv, de control si consultativ al UGIR-
1903;  
d) Convoaca si prezideaza Adunarile Generale, sedintele Consiliului National, Colegiului Director.  
e) Reprezinta Confederatia în justitie, fata de autoritati si fata de terte persoane 
f) Semneaza deciziile de angajare sau desfacere a contractulor de munca ale Directorului General 
Executiv si  Directorilor de Departamente; 
g) In perioadele cand este absent din tara sau in caz de incapacitate de indeplinire a atributiilor, iar 
presedintele executiv este si el absent sau in imposibilitate de indeplinire a atributiilor,  acorda 
împuternicire de reprezentare a atributiilor sale unui membru al Colegiului Director, pe perioada limitata 
de timp, si pe baza de mandat;  
h) Reprezinta Confederatia în relatie cu autoritatile centrale, locale si internationale în scopul apararii 
intereselor generale ale economiei, sau dupa caz, ale membrilor Confederatiei. 
i) Semneaza actele care angajeaza UGIR-1903 
j) Numeste Consilierul Presedintelui cu acordul Colegiului Director 
 
E. PRESEDINTELE EXECUTIV  
 
Art.64 Presedintele Executiv este ales pentru o perioada de 4 ani dintre primvicepresedintii UGIR-1903 
care:  
a) Au o vechime de cel putin 4 ani în activitatea patronala a UGIR-1903;  
b) Au semnat si se angajeaza sa respecte Statutul si Codul de Onoare al Industriasilor din România;  
c) Reprezinta personalitati recunoscute în domeniul miscarii patronale si/sau economice.  
 
Art 65. Atributiile Presedintelui Executiv sunt: 

a) Reprezinta Confederatia UGIR-1903in raporturile cu tertii pe plan international 
b) Este inlocuitorul de drept al Presedintelui in absenta acesuia 
c) Actioneaza pentru adoptarea si îndeplinirea strategiei generale, a Confederatiei UGIR-1903, a 

obiectivelor sale de reprezentare a intereselor patronale la nivel international 
d) Alaturi de Presedinte coprezideaza sedintele Adunarii Generale, ale Consiliului National si ale 

Colegiului Director 
e) Propune Directorul Comisiei de Relatii Internationale 
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f) In perioadele cand este absent din tara sau in caz de incapacitate de indeplinire a atributiilor, iar 
presedintele este si el absent sau in imposibilitate de indeplinire a atributiilor,  acorda 
împuternicire de reprezentare a atributiilor sale unui prim-vicepresedinte,  membru al Colegiului 
Director, pe perioada limitata de timp si pe baza de mandat 

g) Reprezinta Confederatia  in toate raporturile internationale.  
  
 F.  SECRETARUL GENERAL  
 
Art.66. Secretarul General este ales pentru o perioada de 4 ani dintre primvicepresedintii  sau 
vicepresedintii UGIR-1903 care: 
a) Au o vechime de cel putin 3 ani în activitatea patronala a UGIR-1903;  
b) Au semnat si se angajeaza sa respecte Statutul si Codul de Onoare al Industriasilor din România;  
c) Reprezinta personalitati recunoscute în domeniul miscarii patronale si/sau economice.  
 
Art.67.  Atributiile Secretarului General sunt 
a) este membru de drept al Adunarii Generale, Consiliului National si al Colegiului Director 
b) coordoneaza alaturi de Presedintele UGIR-1903 si la solicitarea acestuia activitatea de dialog social a 
confederatiei si pe cea de realizare a  programelor confederatiei 
 
G.  PRIM-VICEPRESEDINTII 
 
 Art.68.  Presedintii Federatiilor Patronale afiliate la UGIR-1903, ai regiunilor de dezvoltare economica 
constituite pe teritoriul tarii, presedintele Ordinului Industriasilor, precum si presedintele Comisiei 
pentru Coordonarea Dialogului Social si fostii presedinti ai UGIR-1903 care si-au exercitat mandatul în 
baza prezentului Statut sunt de drept prim-vicepresedinti ai UGIR-1903. 
 
Art.69. Atributiile specifice Prim vicepresedintilor vor fi stabilite prin Regulamentul de 
organizare si functionare al UGIR-1903.  
 

H. DIRECTIA GENERALA EXECUTIVA  
 
Art.70. Directia Generala Executiva aduce la îndeplinire hotarârile Colegiului Director, fata de care este 
direct subordonata. Directia Generala Executiva este coordonata de catre un Director General Executiv 
care are în subordine aparatul administrativ al UGIR-1903.  
 
Art.71. Activitatea financiar-contabila a Confederatiei se desfasoara pe baza Bugetului de venituri si 
cheltuieli, aprobat anual de Adunarea Generala si este organizata si condusa de catre Directorul General 
Executiv prin  Departamentul Financiar-Contabil, în conformitate cu Legea Contabilitatii, a 
Normativului de consumuri interne, Statului de Functiuni si a Planului de Conturi pentru persoanele 
juridice fara scop lucrativ.  
 
Art.72. Directia Generala Executiva îsi desfasoara activitatea în baza prevederilor prezentului Statut, a 
Regulamentului de Organizare si Functionare al UGIR-1903, a Regulamentului de Ordine Interioara. 
 
Art.73. Directorul General Executiv este angajat al UGIR-1903 cu contract de munca pe o durata 
nedeterminata. Directorul General Executiv va fi angajat prin hotararea Colegiului Director in urma 
organizarii unui concurs pe post iar contractul sau de munca va fi semnat de Presedinte in conformitate 
cu prezentul Statut, Regulamentul de Ordine Interna, Regulamentul de Organizare si Functionare si a 
prevederilor legale. Directorul General raspunde pentru modul de respectare a atributiilor, în 
conformitate cu prevederile legale.  
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Art.74. Atributiile Directorului General Executiv sunt:  
a) Pune in aplicare deciziile Colegiului Director. 
b) Întocmeste darea de seama anuala asupra activitatii Directiei Generale, precum si asupra executiei 
bugetare care, dupa aprobarea de catre Colegiul Director, se supun aprobarii Adunarii Generale. Decide 
asupra masurilor curente necesare pentru realizarea în bune conditiuni a bugetului de venituri si 
cheltuieli al UGIR-1903, aprobat de Adunarea Generala si raspunde de realizarea acestuia. Actioneaza 
pentru diversificarea si cresterea surselor de venituri ale UGIR-1903.  
c) Reprezinta Confederatia fata de autoritati si fata de terte persoane in legatura cu responsabilitatile si 
atributiile sale de serviciu.  
d) Primeste si semneaza  documentele care privesc  administratia si prezinta Colegiului Director rapoarte 
trimestriale. 
e) Angajeaza, cu respectarea legilor în vigoare si avizul Colegiului Director, personalul administrativ al 
Confederatiei din subordinea sa directa, conform organigramei si statului de functiuni aprobate de 
Consiliul National, cu exceptia  Directorilor de departamente ale caror contracte sunt semnate de catre 
Presedinte. 
f)Toate atributiile si responsabilitatile Directorului General Executiv sunt detaliate prin Regulamentul de 
Organiuzare si Functionare a Confederatiei si Regulamentul de Organizare Interna. 
 
Art.75. În caz de lipsa, Presedintele UGIR-1903 va desemna un înlocuitor din rândul directorilor, care 
va îndeplini atributiile acestuia.  
 
I.  COMISIILE DE SPECIALITATE  
 
Art.76. Pentru analizarea cu profesionalism si stabilirea celor mai bune solutii în scopul rezolvarii 
diferitelor probleme cu care se confrunta membrii UGIR-1903 de la nivel de societate comerciala, pâna 
la ramura industriala sau economie nationala, precum si pentru a asigura un sistem eficient de servicii 
diferitelor organizatii patronale si pentru agregarea preocuparilor acestora în jurul unor interese comune, 
în cadrul UGIR-1903 se vor înfiinta Comisii de Specialitate.  
 
Art.77. Comisiile de Specialitate sunt compuse din maxim 17 membri, dupa caz, constituite din membrii 
UGIR-1903. Membrii pot opta în alegerea Comisiei de Specialitate din care doresc sa faca parte în 
functie de domeniul lor de interes.  
 
Art.78.  Comisiile de Specialitate sunt stabilite de catre Consiliul National.  
 
Organizarea si modul de lucru al Comisiilor de Specialitate se stabileste prin Regulament propriu de 
organizare si functionare.  
 
Art.79. Comisiile de Specialitate sunt:  
 
a) Comisia pentru Relatii Interne, Statut si Regulamente  
b) Comisia pentru Promovare, Imagine si Relatii cu Mass-Media  
c) Comisia pentru Relatii Internationale  
d) Comisia pentru Finantari, Dezvoltarea Afacerilor si Gestionarea Patrimoniului  
e) Comisia pentru Coordonarea Dialogului Social  
f) Comisia pentru Legislatie Economica si Sociala  
g) Comisia pentru Agroindustrie si Dezvoltare Rurala  
h) Comisia pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii  
i) Comisia pentru Formare Profesionala si Manageriala  
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Art.80. Reprezentantul oricarei societati comerciale, în baza legitimatiei de membru al unei organizatii 
patronale afiliate la UGIR-1903, are dreptul sa ia parte la sedintele Comisiilor de Specialitate, fara drept 
de vot.  
 
Art.81. Solutiile, analizele, rapoartele sau recomandarile Comisiilor de Specialitate sunt incluse pe 
ordinea de zi a sedintelor Colegiului. 
Presedintele Comisiei de Specialitate participa de drept la acele sedinte ale Colegiului Director în care se 
decide asupra solutiei profesionale propuse de Comisia respectiva.  
 
 
J. ORDINUL INDUSTRIASILOR  
 
Art.82. Ordinul Industriasilor este compus din patroni sau reprezentanti ai unor mari si puternici agenti 
economici, membrii ai UGIR-1903, cu performante social-economice deosebite si care reprezinta nuclee 
de dezvoltare a economiei românesti.  
 
Art.83. Membrii Ordinului sunt personalitati reprezentative pentru industria si comunitatea de afaceri 
din România care recunosc si aplica Statutul UGIR-1903, Codul de Onoare al Industriasilor si consimt 
sa plateasca o cotizatie lunara stabilita de Plenul Ordinului. Membrii Ordinului au titlul de „Raportor 
pentru afaceri al UGIR-1903” în tarile de interes.  
 
Art.84. Ordinul Industriasilor este compus din 34 membri validati de catre Adunarea Generala. Membrii 
Ordinului Industriasilor sunt de drept vicepresedinti ai UGIR-1903. Hotarârile în Ordinul Industriasilor 
se iau prin consensul membrilor.  
 
Art.85. Modul de organizare si functionare al Ordinului Industriasilor face obiectul unui Regulament 
propriu.  
 
Art.86. Ordinul Industriasilor colaboreaza cu toate Comisiile de Specialitate ale UGIR-1903, precum si 
cu federatiile si organizatiile patronale, membre ale UGIR-1903.  
 
Art.87. Atributiile Ordinului Industriasilor sunt:  
 
a) Elaborarea de strategii, recomandari si politici privind cresterea competitivitatii economiei nationale.  
b) Elaborarea de recomandari si politici privind prioritatile României în relatiile de afaceri internationale. 
Deschiderea de reprezentante ale UGIR-1903, în baza legii, în tari de interes pentru afacerile României.  
c) Formularea de propuneri privind punerea în practica a Strategiei de agregare a miscarii patronale din 
România.  
d) Formularea de recomandari si propuneri privind parteneriatul Confederatiei UGIR-1903 cu sistemul 
bancar si gestionarea asistentei financiare a Uniunii Europene pentru România.  
e) Propune strategii de dezvoltare a parteneriatului UGIR-1903 cu Guvernul României.  
f) Participa la implicarea UGIR-1903 în activitatea institutiilor patronale europene si internationale la 
care va fi afiliat.  
g) Informarea sistematica a comunitatii de afaceri si a opiniei publice asupra strategiei de crestere a 
competitivitatii economiei românesti.  
h) Dezvoltarea unei culturi patronale pentru membrii UGIR-1903.  
i) Impunerea unui principiu fiscal orientat catre investitii, dezvoltare tehnologica si crearea de locuri de 
munca.  
j) Sustinerea mediului de afaceri concurential, bazat pe creativitate, inventitivate si calitate.  
k) Se pronunta în problemele de interes major din activitatea economica a tarii.  
l) Presedintele UGIR-1903 este membru cu drept de vot al Comisiilor de Specialitate inclusiv al 
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Ordinului Industriasilor.  
 
K. CURTEA DE ONOARE SI ARBITRAJ  
 
Art.88. Curtea de Onoare si Arbitraj este compusa din cinci membrii, având urmatoarele atributii:  
  
a) Hotaraste asupra diferendelor aparute în cadrul UGIR-1903, precum si a contestatiilor la pierderea 
calitatii de membru al UGIR-1903.  
b) Hotarârile Curtii de Onoare si Arbitraj se iau cu majoritatea voturilor celor prezenti. Sedinta este 
statutar constituita în conditiile prezentei a minim cinci membrii.  
c) Împotriva hotarârilor Curtii de Onoare si Arbitraj se poate face contestatie motivata, în termen de 30 
zile, la Adunarea Generala. Hotarârea Adunarii Generale este irevocabila.  
 
Art.89. Presedintele Curtii de Onoare si Arbitraj:  
 
a) Este ales de Adunarea Generala.  
b) Presedintele prezideaza sedintele Curtii de Onoare si Arbitraj. În caz de egalitate a numarului de 
voturi, hotarârea adoptata este cea pentru care voteaza presedintele.  
c) Presedintele prezinta rapoarte ale Curtii în cadrul Consiliului National si Adunarii Generale.  
 
L. RAPORT DE AUDIT INTERN 
 
Art.90. Anual in cadrul UGIR-1903 se va face un raport de audit intern de catre o societate acreditata in 
acest sens. Societatea in cauza va fi selectata in baza unor criterii obiective de catre Colegiul Director 
care va imputernici Presedintele sa incheie un contract in acest sens.  
 
Cap. VII- Patrimoniul, fondul social, cotizatiile si alte surse de finantare  
 
Art.91. Patrimoniul Confederatiei este format din: Palatul UGIR-1903, str. George Enescu nr.27-29, 
sector 1, Bucuresti, precum si active ce vor fi dobândite prin recuperarea patrimoniului UGIR-1903, alte 
bunuri mobile si imobile aflate în proprietatea sa.  
 
Art.92. Veniturile Confederatiei se compun din:  
 
a) Cotizatia membrilor Consiliului National, ai membrilor Ordinului Industriasilor si a membrilor 
Colegiului Director;  
b) Sponsorizari si donatii;  
c) Diverse venituri extraordinare;  
d) Dobânzile bancare;  
e) Contributiile stabilite prin contractul colectiv de munca unic la nivel national;  
f) Cotizatia membrilor;  
g) Taxa de participare la actiunile promotionale ale Confederatiei;  
h) Venituri din activitatea “S.C.GLOBAL SERVICE IND” unde unic actionar este  UGIR-1903  si din 
activitatea altor unitati economice proprii la care UGIR-1903 este actionar – în conditiile legii si ale 
statutului societatii respective;  
i) Alte venituri, potrivit legii.  
 
Art.93. Bunurile mobile si imobile apartinând Confederatiei pot fi folosite numai în interesul acesteia.  
 
Veniturile Confederatiei sunt destinate realizarii scopurilor prevazute în prezentul Statut, nu pot fi 
considerate profit si nu pot fi repartizate membrilor acesteia. 
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Art. 94 Taxele de aderare , cotizatia membrilor UGIR-1903 , a membrilor Consiliului National si a 
membrilor Ordinului Industriasilor, se stabilesc anual de catre Adunarea Generala a UGIR-1903. 

Membrii Consiliului National , ai Ordinului Industrasilor si ai Comisiilor de specialitate platesc 
cotizatia direct in contul UGIR-1903. 

 
Cap. VIII- Semnarea valabila a actelor confederatiei 

Art.95. Actele care angajeaza Confederatia sunt semnate de presedinte sau in lipsa acestuia de 
Presedintele Executiv. In perioadele in care acesta este absent din tara sau in caz de incapacitate de 
indeplinire a atributiilor, iar presedintele executiv este si el absent sau in imposibilitate de indeplinire a 
atributiilor,  actele sunt semnate de un  membru al Colegiului Director pe baza de mandat dat de 
presedinte  
 

Art.96. Pentru încasarile si cheltuielile curente din banca, precum si pentru balanta si bilant, semneaza 
Directorul General Executiv împreuna cu  functionarul economic conform Regulamentului de organizare 
si functionare.  
 
Art.97. Presedintele sau înlocuitorul acestuia, desemnat conform Statutului, pot împuternici avocati 
pentru a reprezenta Confederatia în justitie, pot introduce sau retrage orice fel de cerere publica, pot 
îndeplini orice act de procedura, judiciar sau extrajudiciar, în interesul UGIR-1903.  
 
Art.98. Presedintele aproba cererile de aderare la UGIR-1903. 
 
 
Cap. IX- Dispozitii finale si tranzitorii 
 
Art.99. În termen de 6 luni de la aprobarea acestui nou statut, societatile comerciale afiliate direct la 
Confederatia UGIR-1903, vor trebui sa se afilieze fie la o organizatie patronala teritoriala si membra 
UGIR-1903, fie la o asociatie patronala (existenta sau nou înfiintata) din domeniul respective si afiliata 
la UGIR-1903.  
 
Art.100. Orice modificari ce vor apararea în Legea Patronatelor sau acte similare, interne si 
internationale, la care România este parte vor fi adoptate imediat prin statut de catre Consiliul National, 
sub rezerva aprobarii ulterioare în prima Adunare Generala. 
 
 
Cap. X- Instrainarea, contractarea de împrumuturi si dobândirea de avere mobila sau imobila 
 
Art.101. În vederea realizarii scopurilor prevazute de lege si Statut, Adunarea Generala, poate hotarî 
asupra contractarii de împrumuturi, a dobândirii, înstrainarii sau constituirii de garantii oricarui bun 
mobil sau imobil, fie cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit. Adunarile Generale anuale vor stabili cuantumul 
plafonului maxim al bunurilor care pot fi înstrainate.  
 
Pentru dobândirea de avere mobila, facuta în cadrul prevederilor bugetare, este nevoie doar de aprobarea 
Consiliului National 
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Cap. XI- Dizolvarea si lichidarea confederatiei 
 
Art.102. Confederatia se poate dizolva numai prin hotarârea Adunarii Generale Extraordinare, 
convocata special în acest scop, cu majoritatea de 4/5 din numarul total al membrilor cu drept de vot.  
 
Adunarea Generala de dizolvare stabileste modul cum se va întrebuinta patrimoniul Confederatiei.  
 
Lichidarea patrimoniului se face în baza hotarârilor Adunarii Generale Extraordinare, luate în 
conformitate cu legea. 


