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CASA DE AJUTOR RECIPROC 
(INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ) 

A SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

 
CONFERINȚA DE ALEGERI 

28.03.2018 
 

PROPUNERI 
de modificare a Statutului 

 
 

Nr. 
crt. Forma actuală Forma propusă pentru modificare Argument 

1 C.A.R. (IFN) S.I.P. Județul Hunedoara C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara Pentru conformitate cu  
sentința judecătorească. 

2 

Art. 3 
C.A.R. (IFN) S.I.P. Județul Hunedoara este persoană juridică 
română, organizată în conformitate cu legile din România și 
cu prevederile prezentului Statut. cu Carta Organizației 
Internaționale a Muncii și Statutul cadru al caselor de ajutor 
reciproc și dobândește această calitate în momentul 
înregistrării. 

Art. 3 
C.A.R. (IFN) S.I.P. Județul Hunedoara este persoană juridică 
română, organizată în conformitate cu legile din România și 
cu prevederile prezentului Statut. 

Caracter perimat. 

3 

Art. 5.  
C.A.R. (IFN) S.I.P. Județul Hunedoara este o asociație 
obștească, fără scop lucrativ, creată pe baza liberului 
consimțământ și voinței de asociere a salariaților din 
învățământ, membri de sindicat, precum și a colaboratorilor, 
având ca scop dezvoltarea legăturilor de solidaritate, sprijin și 
întrajutorare materială a membrilor săi, în acordarea de 
împrumuturi. 

Art. 5.  
C.A.R. (IFN) S.I.P. Județul Hunedoara este o asociație fără scop 
patrimonial, creată pe baza liberului consimțământ și voinței 
de asociere a salariaților din învățământ, membri de sindicat, 
precum și a colaboratorilor, având ca scop dezvoltarea 
legăturilor de solidaritate, sprijin și întrajutorare materială a 
membrilor săi, prin acordarea de împrumuturi. 

Conformare cu legislația în 
vigoare. 

4 

Art. 6.  
Activitatea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are la bază 
următoarele obiective: 
a) încurajarea membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara să 

Art. 6.  
Activitatea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are la bază 
următoarele obiective: 
Eliminare articol. 

Caracter perimat. 
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depună la fondul social propriu economii din veniturile 
lunare; 

Renumerotarea alineatelor a) – e) în a) – d). 
 

5 

Art. 6.  
Activitatea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are la bază 
următoarele obiective: 
b) întrajutorarea între membrii săi, prin acordarea de 
împrumuturi cu dobândă minimă; 

Art. 6.  
Activitatea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are la bază 
următoarele obiective: 
a) întrajutorarea membrilor săi prin acordarea de 
împrumuturi cu dobândă minimă; 

Corectură gramaticală. 

6 

Art. 6.  
Activitatea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are la bază 
următoarele obiective: 
c) atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului 
consimțământ, a unui număr cât mai mare de salariați, 
membri de sindicat; 

Art. 6.  
Activitatea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are la bază 
următoarele obiective: 
b) creșterea numărului de membri pe baza liberului 
consimțământ al acestora; 

Clarificarea articolului. 

7 

Art. 6.  
Activitatea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are la bază 
următoarele obiective: 
d) participarea tuturor membrilor la buna desfășurare a 
activității și la controlul utilizării fondurilor obștești; 

Art. 6.  
Activitatea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are la bază 
următoarele obiective: 
c) participarea tuturor membrilor la buna desfășurare a 
activității și la controlul utilizării fondurilor; 

Caracter perimat. 
Conformare cu legislația în 
vigoare. 

8 

Art. 6.  
Activitatea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are la bază 
următoarele obiective: 
e) folosirea și păstrarea fondurilor obștești potrivit 
prevederilor prezentului statut și normelor financiare în 
vigoare. 

Art. 6.  
Activitatea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are la bază 
următoarele obiective: 
d) administrarea fondurilor potrivit prevederilor prezentului 
statut și normelor financiare în vigoare. 

Caracter perimat. 
Conformare cu legislația în 
vigoare. 

9 

Art. 8. (…) 
(2) În activitatea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara se aplică 
următoarele principii democratice de organizare și 
funcționare: 
a) alegerea în mod democratic, prin vot, a organelor proprii 
de conducere; 
b) caracterul obștesc al organelor de conducere; 
c) adoptarea hotărârilor cu majoritate simplă de voturi; 

Art. 8. (…) 
(2) În activitatea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara se aplică 
următoarele principii democratice de organizare și 
funcționare: 
a) alegerea în mod democratic, prin vot, a organelor proprii 
de conducere; 
b) adoptarea hotărârilor cu majoritate simplă de voturi; 
prezentarea periodică a situației organizatorice și financiare; 

Caracter perimat. 
Conformare cu legislația în 
vigoare. 
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d) prezentarea periodică a situației organizatorice și 
financiare;  
e) controlul activității C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara de către 
cenzorii proprii. 

c) prezentarea periodică a situației organizatorice și 
financiare;  
d) controlul activității C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara de către 
cenzorii proprii. 
Eliminare alineat b). 
Renumerotarea alineatelor c), d), e) în b), c), d). 

10 

Art. 9. (…) 
(3) În cazul în care instituțiile statului ori alte instituții sau 
organizații de orice fel lezează interesele obștești ale caselor 
de ajutor reciproc, C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara este 
împuternicit, în urma hotărârii organelor colective de 
conducere, să apeleze la formele legale de protest pentru 
apărarea acestor interese. 

Art. 9. (…) 
(3) În cazul în care instituțiile statului ori alte instituții sau 
organizații de orice fel lezează interesele C.A.R. (IFN) S.I.P.  
Hunedoara, aceasta este împuternicită, în urma hotărârii 
organelor colective de conducere, să apeleze la formele 
legale de protest pentru apărarea acestor interese. 

Caracter perimat. 

11 

Art. 12.  
(1) Membrii C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara au următoarele 
drepturi: (…) 
d) să primească dobândă corespunzător fondului social 
propriu; 

Art. 12. 
(1) Membrii C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara au următoarele 
drepturi: (…) 
d) să primească dobândă la fondul social propriu, atunci când 
se acordă; 

Clarificare articol. 

12 

Art. 12.  
(1) Membrii C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara au următoarele 
drepturi: (…) 
f) să se adreseze organelor de conducere ale C.A.R. (IFN) S.I.P.  
Hunedoara în orice problemă care privește situația lor 
personală sau activitatea caselor de ajutor reciproc. 

Art. 12. 
(1) Membrii C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara au următoarele 
drepturi: (…) 
f)să se a dreseze organelor de conducere ale C.A.R. (IFN) S.I.P.  
Hunedoara în orice problemă care privește situația lor 
personală sau activitatea casei de ajutor reciproc. 

Corectură gramaticală. 

13 

Art.12. 
(2) Tinerii absolvenți încadrați pentru prima dată în muncă 
pot primi un împrumut stabilit de Comitetul de Supraveghere 
al C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara, după trecerea unui termen 
de 3 luni de la înscrierea lor în C.A.R. 

Eliminare alineat. 
Renumerotare alineatelor (3) și (4) în (2) și (3). 

Nu are obiect. 

14 
Art. 17.  
Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are următoarele 
atribuții și competențe: (…) 

Art. 17.  
Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are următoarele 
competențe: (…) 

Consecvență în exprimare. 
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15 

Art. 17.  
Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are următoarele 
competențe: (…) 
Alineat nou. 

Art. 17.  
Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are următoarele 
competențe: (…) 
b) aprobă Normele interne de creditare și Anexele acestora; 
Renumerotarea alineatelor b) - k) în c) – l). 

Completare și adecvare 
legislativă. 

16 

Art. 17. Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are 
următoarele competențe: (…) 
d) hotărăște asupra cuantumului taxei de înscriere, 
depunerilor la fondul social și împrumuturilor, asupra 
termenului de recuperare și modalităților de reținere a 
ratelor lunare, asupra condițiilor de reînscriere a foștilor 
membri, precum și asupra nivelului dobânzii la împrumuturile 
acordate; 

Art. 17. Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are 
următoarele competențe: (…) 
e) hotărăște asupra cuantumului depunerilor la fondul social 
și împrumuturilor, asupra termenului de recuperare și 
modalităților de reținere a ratelor lunare, asupra condițiilor 
de reînscriere a foștilor membri, precum și asupra nivelului 
dobânzii la împrumuturile acordate; 

Caracter perimat 

17 

Art. 17. Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are 
următoarele competențe: (…) 
e) alege prin vot, o dată la 4 ani, Comitetul de Supraveghere și 
Comisia de Cenzori; președintele Comitetului de 
Supraveghere, precum și președintele Comisiei de Cenzori se 
aleg direct pe funcție; 

Art. 17. Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are 
următoarele competențe: (…) 
f) alege prin vot, o dată la 4 ani, președintele CAR (IFN) SIP 
Hunedoara, membrii Comitetului de Supraveghere și membrii 
Comisiei de Cenzori; 

Clarificare procedurală 

18 

Art. 17.  
Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are următoarele 
competențe: (…) 
i) hotărăște asupra destinațiilor și cuantumului repartizării 
veniturilor proprii, conform prezentului Statut; 

Art. 17.  
Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are următoarele 
competențe: (…) 
j) hotărăște asupra destinațiilor și cuantumului repartizării 
veniturilor proprii, conform prezentului Statut și 
împuternicește în acest scop Comitetul de Supraveghere; 

Clarificare procedurală. 

19 

Art. 17.  
Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are următoarele 
competențe: (…) 
j) hotărăște afilierea sau dezafilierea la și de la uniuni 
teritoriale; afilierea se face prin document scris, la cererea 
C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara, în urma hotărârii Conferinței, 
cu respectarea Statutului uniunii teritoriale; 

Art. 17.  
Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are următoarele 
competențe: (…) 
k) hotărăște afilierea sau dezafilierea la și de la uniuni 
teritoriale; afilierea se face prin document scris, la cererea 
C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara, cu respectarea Statutului 
uniunii teritoriale; 

Corectură gramaticală. 
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20 

Art. 18.  
(1) Comitetul de Supraveghere al C.A.R. (IFN) S.I.P.  
Hunedoara este organul executiv de conducere a activității 
între două conferințe și are în componență 5 membri: 
președinte și 4 membri. 

Art. 18.  
(1) Comitetul de Supraveghere al C.A.R. (IFN) S.I.P.  
Hunedoara este organul executiv de conducere a activității 
între două conferințe. 

Clarificare articol 

21 

Art. 18.  
Alineat nou 
 

Art. 18. 
(2) Comitetul de Supraveghere este format din președinte și 4 
membri. 
Renumerotarea alineatului (2) în (3) 

Clarificare articol 

22 

Art. 18. (2) Comitetul de Supraveghere are următoarele 
competențe: (…) 
Alineat nou. 

Art. 18. (3) Comitetul de Supraveghere are următoarele 
competențe: (…) 
b) actualizează Normele interne de creditare și Anexele 
acestora; 
Renumerotarea alineatelor b) - o) în c) – p). 

Completare și adecvare 
legislativă. 

23 

Art. 18. (3) Comitetul de Supraveghere are următoarele 
competențe: (…) 
f) păstrează registrele ședințelor și deliberărilor din cadrul 
conferințelor și consiliilor de administrație; 

Art. 18. (3) Comitetul de Supraveghere are următoarele 
competențe: (…) 
g) păstrează documentele conferințelor și ședințelor 
comitetului de supraveghere CAR (IFN) SIP Hunedoara; 

Conformare cu legislația în 
vigoare 

24 

Art. 18. (3) Comitetul de Supraveghere are următoarele 
competențe: (…) 
l) avizează cererile persoanelor care doresc să participe la 
concurs pentru ocuparea unui post în sistemul caselor de 
ajutor reciproc; 

 
 
Eliminare litera l). 
 
Renumerotarea literelor m), n), o) în n), o), p). 

Prevedere perimată 

25 

Art. 18. (3) Comitetul de Supraveghere are următoarele 
competențe: (…) 
q) Articol nou 

Art. 18. (3) Comitetul de Supraveghere are următoarele 
competențe: (…) 
q) decide asupra folosirii fondului de rezervă al C.A.R. (IFN) 
S.I.P.  Hunedoara; 

Corelare articole 

26 

Art. 18. (3) Comitetul de Supraveghere are următoarele 
competențe: (…) 
r) Articol nou. 

Art. 18. (3) Comitetul de Supraveghere are următoarele 
competențe: (…) 
r) hotărăște scoaterea din funcțiune sau vinderea mijloacelor 
fixe din dotarea C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara; 

Corelare articole 

27 Art. 18. (3) Comitetul de Supraveghere are următoarele Art. 18. (3) Comitetul de Supraveghere are următoarele Corelare articole 
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competențe: (…) 
s) Articol nou. 

competențe: (…) 
s) hotărăște afilierea sau dezafilierea la și de la uniuni 
teritoriale; afilierea se face prin document scris, la cererea 
C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara, în urma hotărârii Conferinței, 
cu respectarea Statutului uniunii teritoriale. 

28 Art. 19. 
Alineatele (4) și ( 5). 

Art. 19. 
Renumerotarea alineatelor (4), (5) în (4), (5), (6). 

Corecție numerotare 
alineate. 

29 

Art. 20. 
Articol nou 

Art. 20.   
(1) Președintele este ales prin vot secret de Conferința CAR (IFN) 
SIP Hunedoara pe o perioadă de 4 ani. În situația vacantării 
funcției pe durata mandatului, prin conferință extraordinară se 
va alege un președinte interimar. 
(2) Președintele C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara are următoarele 
competențe: 
a) coordonează și conduce activitatea Comitetului de 
Supraveghere; 
b) realizează legătura operativă a organelor de conducere ale 
C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara în relațiile cu terți; 
c) are specimen de semnătură în bancă și aprobă cheltuielile 
specifice în normele de competență financiară ale C.A.R. (IFN) 
S.I.P. Hunedoara;  
d) prezintă lunar Comitetului de Supraveghere situația 
financiară a C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara; 
e) dispune în scris delegarea membrilor/salariaților C.A.R. 
(IFN) S.I.P. Hunedoara pentru realizarea unor sarcini specifice 
activității C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara; 
f) orice alte competențe care îi revin potrivit legii, prezentului 
statut sau hotărârilor organelor de conducere ale C.A.R. (IFN) 
S.I.P. Hunedoara. 

Completare atribuții (în 
vechiul Statut s-au omis). 

30 
Articolele 20-34. Renumerotarea articolelor 20-34 în 21-35. Corecție necesară prin 

introducerea unui articol 
nou. 
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31 

Art. 20. 
Alineatele 3-5. 

Art. 21. 
Renumerotarea alineatelor 3-5 în 4-7. 

Corecție numerotare 
alineate (alineatul 3 se 
”rupe” în trei alineate 
distincte pentru clarificare). 

32 

Art. 20. 
4) Cenzorii au următoarele atribuții: 
a) verifică activitatea organizatorică și financiară a C.A.R. (IFN) 
S.I.P. Hunedoara lunar, prin sondaj și trimestrial, de fond; 

Art. 21. 
6) Comisia de cenzori are următoarele competențe: 
a) verifică activitatea organizatorică și financiară a C.A.R. (IFN) 
S.I.P. Hunedoara trimestrial, prin sondaj și anual, de fond; 

Consecvența în exprimare. 
Eficientizarea activității. 

33 

Art. 20. (4) 
b) supraveghează gestionarea fondurilor obștești; și asigură și 
verifică legalitatea Conferinței și Comitetului de 
Supraveghere; 

Art. 21. (6) 
Eliminare articol. 
 
Renumerotarea alineatului c) în b). 

Prevedere existentă la un 
articol anterior. 

34 

Art. 21. (…) 
(2) Veniturile C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara sunt obținute din 
circuitul fondurilor prevăzute la alin. (1) în sistemul 
împrumuturilor acordate membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P.  
Hunedoara și al altor cazuri de ajutor reciproc, precum și din 
dobânzile primite pentru disponibilul din contul curent la 
instituția financiară bancară. 

Art. 22. (…) 
(2) Veniturile C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara sunt obținute din 
circuitul fondurilor prevăzute la alin. (1) în sistemul 
împrumuturilor acordate membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P.  
Hunedoara, precum și din dobânzile primite pentru 
disponibilul din contul curent la instituția financiară bancară. 

Caracter perimat. 
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Art. 24 
Fondurile bănești ale C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara se 
păstrează la C.E.C. Bank sau la orice instituție financiar-
bancară stabilită prin hotărâre a Comitetului de 
Supraveghere. 

Art. 25 
Fondurile bănești ale C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara se 
păstrează la o instituție financiar-bancară stabilită prin 
hotărâre a Comitetului de Supraveghere. 

Flexibilizarea activității. 

36 

Art. 25. 
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 
122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc 
ale salariaților și al uniunilor acestora, cu modificările și 
completările ulterioare, C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara acordă 
împrumuturi numai membrilor săi, pe baza unui contract de 
împrumut în formă scrisă. Contractul de împrumut constituie 
titlu executoriu. 

Art. 26.  
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 
122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc 
ale salariaților și al uniunilor acestora, cu modificările și 
completările ulterioare, C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara acordă 
împrumuturi numai membrilor săi, pe baza unui contract de 
împrumut în formă scrisă, a Normelor interne de creditare și a 
Anexelor acestora. Contractul de împrumut constituie titlu 

Completare și adecvare 
articol. 
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executoriu. 

37 

Art. 27. (1) Mărimea împrumutului se stabilește într-un 
cuantum de până la 4 ori fondul social al solicitantului, de 
către Comitetul de Supraveghere al C.A.R. (IFN) S.I.P.  
Hunedoara, în funcție de posibilitățile financiare și cu 
încadrarea în plafonul maxim stabilit de Conferință. 
(2) Durata de restituire (numărul de rate), în funcție de 
mărimea împrumutului, se stabilește de către Comitetul de 
Supraveghere.  

Eliminare articol Prevedere deja existentă. 

38 

Art. 28. (1) La împrumuturile primite, membrii C.A.R. (IFN) 
S.I.P.  Hunedoara au obligația de a achita o dobândă anuală, 
hotărâtă de Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara, dar nu 
mai mare de cea stabilită anual de  Consiliul de Administrație 
al Uniunii Naționale a Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Salariaților din România. 
(2) Dobânda se încasează fie anticipat, în prima lună, fie lunar. 

Eliminare articol Prevedere deja existentă. 

39 

Art. 28.  
Articol nou. 

Art. 28.  
Tipurile de împrumuturi, mărimea acestora, condițiile de 
acordare și de restituire, documentația aferentă, precum și 
orice alte prevederi referitoare la administrarea acestora se 
stabilesc, în conformitate cu hotărârile Conferinței, prin 
Normele interne de creditare. 

Clarificare procedurală 

40 
Art. 29.  
Pentru satisfacerea solicitărilor de împrumut ale membrilor 
săi, C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara poate apela la împrumuturi. 

Eliminare articol. Conformare legislativă. 

41 Art. 30, 31, 32 Se renumerotează în 29, 30, 31  

42 CAPITOLUL VIII – ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII C.A.R. (IFN) S.I.P.  
HUNEDOARA 

CAPITOLUL VIII – FUZIUNEA, DIVIZAREA, DIZOLVAREA ȘI 
LICHIDAREA C.A.R. (IFN) S.I.P.  HUNEDOARA 

Conformare legislativă. 

43 

Art. 30.  
(1) Încetarea activității C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara are loc în 
următoarele situații: 
a) când încetarea activității și desființarea C.A.R. (IFN) S.I.P.  

Eliminare articol. Conformare legislativă. 
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Hunedoara se hotărăște de către Conferință; 
b) fuzionarea cu o altă casă de ajutor reciproc, hotărâtă de 
Conferința C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara. 
(2) În toate cazurile, hotărârea de încetare a activității se ia cu 
majoritate calificată, respectiv 2/3 din numărul membrilor. 

44 

Art. 31.  
Procedura de urmat în cazul încetării activității și desființării 
C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara presupune următoarele etape: 
a) Conferința stabilește o comisie de lichidare, formată din 5 
– 7 membri și fixează termenul de lucru, care nu poate fi mai 
mare de 24 luni.  
b) Comisia de lichidare are obligația să încaseze toate sumele 
din împrumuturile acordate, dobânzile la împrumuturi, alte 
debite etc, să restituie membrilor fondul social, inclusiv 
dobânda după închiderea anului respectiv. 
c) După finalizarea operațiunilor de la lit. b), Comisia 
întocmește o dare de seamă contabilă și raportul cu privire la 
activitatea desfășurată, pe care le depune după cum 
urmează: un exemplar la Judecătoria Hunedoara Deva; un 
exemplar la uniunea caselor de ajutor reciproc la care este 
afiliată, dacă este cazul. 

Eliminare articol. Conformare legislativă. 

45 

Art. 32.  
De la data la care Conferința a hotărât desființarea C.A.R. 
(IFN) S.I.P.  Hunedoara se sistează primirea de noi membri, de 
noi cereri și acordarea de împrumuturi. 

Eliminare articol. Conformare legislativă. 
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Art. 29.  
Articol nou 

Art. 29.  
Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea CAR (IFN) SIP 
Hunedoara, în baza hotărârii Conferinței Extraordinare, sau 
de drept, se face în condițiile Legii nr. 122/1996 privind 
regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al 
uniunilor acestora – republicare. 

Conformare legislativă. 

47 Art. 33.  Art. 30.  Adecvare la condițiile 
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(1) C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara asigură secretul deplin al 
operațiunilor efectuate. 

(1) C.A.R. (IFN) S.I.P. Hunedoara asigură secretul operațiunilor 
efectuate. 

concrete de funcționare. 

48 
Art. 34.  
Prezentul Statut a fost adoptat în Conferința de alegeri a 
C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara din data de 26.03.2014 

Art. 31.  
Prezentul Statut a fost adoptat în Conferința de alegeri a 
C.A.R. (IFN) S.I.P.  Hunedoara din data de 28.03.2018 
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