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SOCIETÀ GENERALE DI MUTUO SOCCORSO BASIS ASSISTANCE 
STATUT 

TITLUL I 
DENUMIRE, SEDIU ȘI DURATĂ 

Art. 1 
Denumire 
O societate de ajutor reciproc este înființată sub denumirea de Società Generale di Mutuo Soccorso Basis 
Assistance, sub acronimul MBA (mai simplu denumit mai jos "Mutuo Soccorso"). 
Mutuo Soccorso este constituită ca asociație și dobândește personalitate juridică în conformitate cu 
Legea din 15 aprilie 1886, cu modificările ulterioare, care reglementează și funcționarea acesteia. Astfel, 
Mutuo Soccorso se califică drept o entitate necomercială în conformitate cu Decretul legislativ nr. 460 
din 4 decembrie 1997. 

Art. 2 
Sedi
ul 
Mutuo Soccorso își are sediul în Formello și se formează în baza adeziunii persoanelor fizice și juridice 
cu rezidența în Italia, dar și în general în Uniunea Europeană. 
Cu aprobarea organelor competente și cu referire la obiectivele pe care intenționează să le realizeze, pot 
fi instituite sedii secundare, birouri, comitete și alte organe reprezentative chiar și în afara municipiului 
în care își are sediul Mutuo Soccorso. 

Art. 3 
Durata 
Mutuo Soccorso este constituită pe durată nelimitată. 

TITLUL II  
SCOPUL ȘI OBIECTUL 

Art. 4 
Scopul și obiectul 
Mutuo Soccorso, o societate non-profit și fără speculații private, are drept scop ajutorul reciproc, 
operează numai în favoarea membrilor săi, a membrilor familiei, a participanților sau succesorilor săi și 
intenționează să îi implice în beneficiile reciprocității asocierii. 

Prin urmare, Mutuo Soccorso își propune: 
a) să promoveze și să gestioneze un sistem reciproc integrativ și complementar de asistență medicală 
furnizat de serviciul național de sănătate, în formă directă și indirectă, atât în favoarea membrilor, cât și 
a familiilor acestora care aderă în mod individual și direct la Mutuo Soccorso, atât în favoarea 
membrilor, cât și a familiilor acestora care aderă pe baza inițiativelor promovate de Organisme, Societăți 
de Împrumuturi, Asociații, Companii, Sindicate, Firme, Fonduri, Cooperative, chiar în conformitate cu 
contractele de muncă, acordurile, reglementările și convențiile; 
b) să favorizeze crearea unui sistem suplimentar de securitate socială, inclusiv prin stabilirea, dacă este 
permis, a fondurilor și a pensiilor suplimentare pentru prelucrarea pensiei pentru cazurile de accident, 
invaliditate și deces; 
c) să asigure tratamente și servicii de asistență socială și medicală în caz de accident, boală și 
invaliditate la locul de muncă, precum și în prezența unei incapacități temporare sau permanente; 
d) să asigure împrumuturi în cazul unor cheltuieli medicale suportate de membri pentru 
diagnosticarea și tratarea bolilor sau a accidentelor; 
e) să asigure servicii de asistență familială sau contribuții economice pentru rudele asociaților decedați; 
f) să asigure contribuții economice și servicii de asistență pentru membrii care se află într-o situație 
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economică foarte gravă ca urmare a pierderii neprevăzute a surselor de venit personale și familiale și în 
absența ajutoarelor de stat; 
g) să aibă grijă de inițiativele de solidaritate socială și de asistență pentru persoanele în vârstă și 
persoanele dependente fizic, inclusiv prin acordarea de subvenții specifice sau cu titlu exemplificativ, 
inclusiv prin acorduri de colaborare cu organizațiile de voluntariat. 
h) să promoveze activități în domeniul informării și educației pentru economii, securitate socială, 
sănătate și asistență reciprocă; formare profesională, cultură și timp liber, precum și participarea la toate 
inițiativele menite să ridice membrii și familiile lor din punct de vedere social, cultural și fizic; 
i) să răspândească întărirea principiilor reciprocității și a solidarității între membri, precum și între 
aceștia din urmă și alți cetățeni care se află în stare de necesitate sau marginalizare, prin 
organizarea resurselor fizice, materiale și morale ale membrilor și terților care participă, cu orice titlu, la 
activitățile Mutuo Soccorso. 

Mutuo Soccorso va putea să activeze toate inițiativele în conformitate cu prezentul Statut, care devin 
necesare pentru realizarea scopului său social. 

În special, în realizarea activităților sale sociale, cu titlu exemplificativ și nu exhaustiv, Mutuo Soccorso 
va putea: 

1) să stabilească relații de orice fel cu organizațiile mutuale atât la nivel local, regional, național, cât și 
internațional; 
2) să stipuleze acorduri și convenții cu: 
- Unitățile sanitare, instituții de îngrijire publică sau private, centre multi-specializate și laboratoare de 

analiză și de diagnostic, centre de fizioterapie, cabinete stomatologice; 
- Cabinetele profesionale medicale, medicii specialiști, ordinele medicale profesionale, centrele de 

asistență medicală sau de asistență la domiciliu; 
- Complexuri și institute termale, hoteluri și pensiuni, case pentru bătrâni, în scopul realizării 

condițiilor favorabile pentru îngrijire și ședere; 
3) să promoveze serviciile de sănătate și asistență socială atât la domiciliu, cât și în cadrul spitalelor, 
unităților de îngrijire medicală și unităților de odihnă; 
4) se adere, să participe și să înființeze consilii, asociații, cooperative, societăți și instituții publice și 
private, aderând în general la toate inițiativele care ar trebui să se realizeze în sectorul mutual; 
5) să promoveze serviciile de transport de urgență, inclusiv cu ajutorul ambulanțelor, a persoanelor 
care au nevoie de tratament medical; 
6) să ofere toată asistența necesară în caz de accident grav auto și/sau domestic; 
7) să solicite cel mai înalt nivel de garanție a prestațiilor mutuale pentru asistența acordată membrilor 
săi, inclusiv prin încheierea de acorduri, convenții și contracte cu întregul sector de asigurări, financiar 
și social, public și privat; 
8) să promoveze constituirea și/sau aderarea la Fondurile de pensii suplimentare în temeiul și în sensul 
Decretului legislativ rr. 252 din 5 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare; 
9) să promoveze, să creeze și să gestioneze Fondurile sanitare suplimentare, în conformitate cu 
Decretul legislativ nr. 502 din 30 decembrie 1992, cu modificările și completările ulterioare; 
10) să promoveze înființarea de Instituții de îngrijire și asistență medicală în formă mutuală; 
11) să participe și/sau să adere la Societăți mutuale, Instituții, Consorții, Cooperative, Societăți și 
Organisme în general, atât publice, cât și private, pentru realizarea activităților sociale; 
12) să încheie acorduri cu Instituții de Asistență, Fonduri Sanitare suplimentare, Societăți mutuale, 
Companii de asigurări și orice altă Societate sau Instituție pentru realizarea activităților sale sociale; 
13) să încheie acorduri cu Instituțiile de asistență, cu Fondurile Sanitare suplimentare și cu Societățile 
mutuale care vizează studierea și furnizarea, în favoarea propriilor asociați, a Planurilor integrative de 
asistență sanitară; 
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14) să creeze și să dezvolte o bibliotecă socială, să ofere burse și să faciliteze accesul la educația 
membrilor familiilor lor; 
15) să efectueze toate tranzacțiile mobiliare și imobiliare (cu excluderea oricărei activități de plasament 
în raport cu publicul), utilă pentru atingerea scopului social; 
16) să efectueze operațiuni de investiții de capital, inclusiv achiziționarea de participații în alte societăți 
care sunt compatibile cu scopul social al Mutuo Soccorso. 

Pentru punerea în aplicare a activităților individuale indicate și pentru alocarea beneficiilor și furnizarea 
de servicii de sănătate și de securitate socială vor putea fi aprobate unul sau mai multe reglementări 
interne. 

TITLUL III 
MEMBRI 

Art. 
Mem
bri 
Membrii sunt împărțiți în categoriile indicate mai jos, care corespund diferitelor drepturi și obligații; 
numărul lor este nelimitat și statutul de membru încetează în mod automat în caz de deces, excludere, 
confiscare, determinarea încetării drepturilor relațiilor reciproce în curs între membru și Societate. 

Art. 6 
Membri obișnuiți 
Membrii obișnuiți sunt persoanele fizice care solicită aderarea prin semnarea formularului de înscriere, 
pentru ei înșiși sau pentru membrii familiilor acestora. Admiterea unui Membru obișnuit este supusă 
plății taxei de membru, precum și - în cazul în care intenționează să adere și la unul dintre Planurile 
Sanitare puse la dispoziție - a taxei de membru de bază și a contribuției suplimentare legate de Planul 
ales. Admiterea membrului aspirant este deliberată de Consiliul de Administrație. Membrii obișnuiți se 
angajează să contribuie în mod necesar și adecvat la realizarea obiectivelor sociale, la respectarea 
reglementărilor interne și a rezoluțiilor organelor sociale. 
Membrii obișnuiți participă la toate activitățile Mutuo Soccorso și au dreptul la toate beneficiile și toate 
serviciile și/sau asistența mutuală furnizate de raportul de asociere. 
Doar Membrii obișnuiți care sunt la zi cu plata cotizațiilor de membru și care au efectuat plata - de cel 
puțin șase luni - a cotizației de bază și a contribuției suplimentare în raport cu Planul Sanitar, au dreptul 
de a vota și pot participa la compunerea organele sociale. 

Art. 7 
Asociați promotori mutuali 
Pentru o mai mare dezvăluire a obiectivelor urmărite și a activității reciproce, Mutuo Soccorso poate să 
se adreseze promotorilor mutuali numiți în mod special de către Președintele Consiliului de 
Administrație, după consultarea Comitetului executiv și/sau a Consiliului de Administrație. Mutuo 
Soccorso va accepta Asociații promotori mutuali prin semnarea unor anumite Sarcini. 

Asociații promotori pot fi persoane fizice sau persoane juridice: 
a) Admiterea unui Asociat promotor mutual persoană fizică este condiționată de înscrierea în cadrul 
Mutuo Soccorso ca Membru obișnuit și de plata cotizației anuale de membru; de asemenea, menținerea 
statutului de Asociat promotor mutual este subordonată menținerii statutului de Membru obișnuit. În 
calitate de Membri obișnuiți, Asociații promotori vor avea dreptul să se înscrie în Planurile Sanitare 
puse la dispoziție de Mutuo Soccorso. 

b) Admiterea unui Asociat promotor persoană juridică nu prevede înscrierea acestuia ca Membru 
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obișnuit. Angajații sau Membrii Asociatului promotor persoană juridică, de care acesta din urmă 
intenționează să se folosească pentru desfășurarea activităților de promovare reciprocă, sunt obligați să 
se înscrie în cadrul Mutuo Soccorso în calitate de Membrii obișnuiți și să înainteze cerere de Asociați 
promotori mutuali persoane fizice. 

c) Asociații promotori mutuali se angajează la contribuțiile necesare pentru realizarea scopurilor 
sociale și adecvate pentru desfășurarea activității, respectarea reglementărilor interne și a hotărârilor 
organelor sociale. 

d) Asociații promotori mutuali nu au drept de vot și nu pot participa la compunerea organelor sociale; 
Asociații promotori mutuali persoane fizice recâștigă dreptul de vot al Membrilor obișnuiți, în decurs de 
un an după anularea din registrul asociaților promotori. 
Sarcinile promotorilor mutuali sunt cercetarea și primul contact cu potențiali noi membri. 
Desfășurarea activităților promotorilor mutuali și competențele acestora sunt definite de Consiliul de 
Administrație. 

Art. 8 
Membri investitori 
Membrii investitori sunt persoanele fizice și juridice care contribuie patrimonial la realizarea 
obiectivelor sociale, egale cu cel puțin o cotă de subvenție minimă aprobată de Consiliul de 
Administrație. 
Membrii investitori nu trebuie să plătească respectivele contribuții de membru și nu au dreptul la nicio 
formă de subvenție, beneficii sau asistență reciprocă. 
Aceștia nu au drept de vot, dar pot participa la compunerea organelor sociale prin intermediul unui 
număr de reprezentanți ai categoriei, egale, cel mult, cu o treime (1/3) din membrii obișnuiți înregistrați. 

Art. 9 
Membri participanţi 
Membrii participanți sunt persoanele juridice care solicită aderarea prin semnarea formularului de 
înscriere pentru ei înșiși și pentru toți angajații/asociații/membrii/clienții acestora sau categoriile 
acestora, în conformitate cu modalitățile și perioadele care fac obiectul rezoluțiilor Consiliului de 
Administrație. Admiterea Membrului participant este condiționată de plata taxei de membru pentru ei 
înșiși și pentru angajații, asociații, membrii, clienții sau categoriile acestora. 
Este permisă, de asemenea, numirea în calitate de Asociat participant a altor societăți de Ajutor reciproc 
și Instituții de Asistență Sanitară suplimentară, cu condiția ca membrii, persoanele fizice ale acestora, să 
beneficieze de serviciile prestate de Societate, precum și de Fondurile sanitare suplimentare menționate 
la art. 2 din Legea nr. 3818 din 15 aprilie 1886, cu modificările ulterioare, prin reprezentarea lucrătorilor 
înregistrați. 
Fiecare Membru participant persoană juridică are dreptul la un vot în cadrul Adunărilor și poate fi ales 
în funcții sociale. 

Art. 9bis 
Membri participanți beneficiari 
Sunt considerați membri participanți beneficiari toate persoanele fizice 
angajate/asociate/înregistrate/clienți ai Membrului participant și menționate în articolul 9; calificarea de 
Membru Participant beneficiar este dobândită în mod automat (pentru sine și pentru membrii familiei 
sale, beneficiari ai serviciilor, unde este prevăzută de Plan), la admiterea din partea Societății, Asociației, 
Firmei, Instituțiilor din care fac parte, a unui Asociat participant (și, de asemenea, ca rezultat al 
convențiilor subscrise, definite pe baza dispozițiilor cuprinse în contractele colective de muncă, atât 
naționale, cât și acordurile suplimentare și cele ale societății), fără plata vreunei taxe suplimentare. 
Membrii participanți beneficiari nu au drept de vot și nu pot fi aleși în funcții sociale. De asemenea, 



5 

 

persoanele care aparțin nucleului familial al Membrilor obișnuiți care au solicitat subvenții pentru 
aceeași membrii de familie sunt, de asemenea, considerați Membri Participanți Beneficiari; în acest caz, 
aceiași membri de familie își vor menține statutul de Membri Participanți Beneficiari până la expirarea 
Planului aferent care le-a recunoscut dreptul la prestații. 

Art. 10 
Membri de 
onoare 
Pot fi membri de onoare persoanele fizice și juridice, publice sau private, care, prin aderarea lor, pot 
favoriza în mod semnificativ îndeplinirea obiectivelor Mutuo Soccorso. Nu sunt obligați la plata 
niciunei contribuții și nu au drept de vot în cadrul adunărilor sociale, nu pot fi aleși în funcții sociale, 
nici nu au dreptul de a beneficia de ajutoarele, beneficiile și asistența reciprocă oferite de Mutuo 
Soccorso. 

Art. 11 
Membri 
asociați 
Pot deveni membri asociați persoanele juridice, Societățile, Asociațiile, Firmele, Instituțiile care au 
aderat la Convenții specifice aprobate de Mutuo Soccorso. Membrii asociați nu sunt obligați să plătească 
comisioane de membru sau vreo altă contribuție. Ei nu au dreptul să utilizeze Subvențiile sau orice fel 
de prestații sau asistență, fie direct, fie prin desemnarea unor persoane fizice în acest scop. În plus, 
Membrii asociați nu au drept de vot și nu pot participa la compunerea organelor sociale. 

Art. 11bis 
Membri 
beneficiari 
Pot deveni Membri beneficiari toate persoanele fizice, cu condiția să fie angajați, asociați sau membri ai 
unui Membru Asociat, și care au semnat acorduri specifice. Pot să înainteze cerere în acest sens prin 
intermediul formularului de aderare pentru sine și/sau pentru proprii membri ai familiei. Membrul 
beneficiar are obligația de a plăti taxa de membru, nu are drept de vot, nu poate fi ales în funcții sociale, 
dar are dreptul la prestații și beneficii și asistență reciprocă indicate în convențiile accesibile acestuia. 
În caz de reziliere a Convenției pentru care au aderat la Mutuo Soccorso, Membrii beneficiari, la cererea 
lor scrisă, pot dobândi statutul de Membri obișnuiți. 

Art. 12 
Membri 
dobândiți 
Pot deveni Membri dobândiți ai Fondurilor Sanitare Suplimentare, Societățile de Ajutor Reciproc și 
Insituțiile de Asistență Sanitară, dacă fac parte din aceeași Asociație Națională din categoria din care 
face parte și MBA, și care i-au încredințat MBA aceeași furnizare și/sau administrarea (integrală sau 
parțială) a serviciilor furnizate de Planurile de Asistență Sanitară Suplimentară furnizate de Membrul 
dobândit în favoarea Membrilor săi în exercitarea activității lor economice. Statutul de Membru 
dobândit este condiționat de încheierea unui acord specific aprobat de Consiliul de Administrație al 
MBA, 
Membrii dobândiți nu sunt obligați să plătească o taxă de membru, ci doar să plătească contribuțiile 
suplimentare prevăzute în ajutoarele individuale semnate în baza acordului de mai sus. 
Membrii dobândiți nu au drept de vot și nu pot participa la compunerea organelor sociale. 

Art. 13 
Membri coordonatori 
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Pot deveni Membri Coordonatori persoanele fizice și juridice, asociațiile sau instituțiile care fac 
solicitare. Mutuo Soccorso va accepta Membri Coordonatori prin subscrierea unor sarcini specifice. 
Membrii coordonatori au sarcina de a coordona, de a promova sau de a difuza scopurile și principiile 
mutuale pentru actualii Membri și pentru Membrii aspiranți din partea Promotorilor mutuali. Membrii 
coordonatori nu sunt obligați să plătească nicio taxă de membru, nici contribuții, nu au drept de vot, nu 
pot fi aleși în funcții sociale, nu au dreptul să beneficieze de subvenții, nici de prestații și de asistența 
mutuală, cu excepția cazurilor în care Mutuo Soccorso nu a reglementat subvențiile la care Membrii 
Coordonatori pot adera în mod expres, în modul în care, din când în când, vor fi determinate rezoluții 
specifice indicând modurile, perioadele și conținutul. 
Eventualele reguli pe care Membrii coordonatori trebuie să le respecte vor fi indicate în Regulamentul 
de aplicare al Mutuo Soccorso. 

Art. 14 
Membri Susținători 
Sunt Membri Susținători persoanele fizice sau juridice care, împărtășind obiectivele Mutuo Soccorso, 
doresc și pot să contribuie economic sau eficient la realizarea obiectivelor asociative într-o manieră mai 
semnificativă decât Membrii Obișnuiți. 
În acest scop, calitatea Membrului Susținător este recunoscută persoanelor care au merite speciale și 
demonstrate în raport cu scopurile Mutuo Soccorso și realizarea lor concretă. 
Membrii Susținători au dreptul de a vota în cadrul Adunărilor și pot fi aleși în funcții sociale. 

Art. 15 
Membri de onoare coordonatori 
Pot fi membri de onoare coordonatori persoanele fizice și juridice publice sau private, asociațiile sau, în 
orice caz, Instituțiile care, prin aderarea lor pot facilita în mod semnificativ atingerea scopurilor Mutuo 
Soccorso, prin depunerea unei cereri de admitere la Consiliul de administrație al Mutua MBA. 
Mutua care, în mod normal, rămâne liberă să accepte, va asigura acceptarea aspirantului Membrului de 
Onoare Coordonator, prin semnarea unor sarcini specifice. 
Membrii de Onoare Coordonatori vor avea sarcina de a-i coordona pe toți ceilalți subiecți, inclusiv pe 
Membrii coordonatori care promovează și diseminează scopurile și principiile mutuale. Membrii de 
onoare coordonatori rămân în orice caz liberi să-și organizeze activitățile interne și vor gestiona, în 
totală autonomie, și relațiile cu colaboratorii lor, prin care vor putea să-și desfășoare activitățile care le 
sunt atribuite. 
Cei care aparțin acestei categorii de membri nu sunt obligați să plătească nicio contribuție și nu au 
dreptul de a vota în adunările sociale, nici dreptul de a beneficia de avantajele, beneficiile și asistența 
reciprocă oferite de Mutuo Soccorso și nu pot fi aleși în funcții sociale. 

Art. 16 
Obligația membrilor 
Membrii trebuie: 
a) să respecte statutul Mutuo Soccorso, Regulamentul de aplicare și orice alt Regulament intern sau 
dispoziție privind Mutuo Soccorso care vizează desfășurarea corectă a activităților sociale și protejarea 
intereselor tuturor Membrilor; 
b) să respecte hotărârile Adunării Acționarilor și ale Consiliului de Administrație; 
c) să plătească taxa de înregistrare și contribuțiile periodice asociative datorate, astfel cum sunt stabilite 
în regulamentele interne și de către Consiliul de Administrație în funcție de categoria lor de 
apartenență. 
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Art. 17 
Retrager
e 
Membrul care se află la zi cu plata obligațiilor sociale se poate retrage în orice moment din Mutuo 
Soccorso. Acesta trebuie să facă cerere scrisă trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire către Consiliul de Administrație al Mutuo Soccorso. 
Dacă, pe de altă parte, Membrul a semnat unul dintre Planurile Sanitare ale Mutuo Soccorso, retragerea 
din statutul de Membru trebuie comunicată cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea anuală a 
Planului Sanitar semnat de acesta. Retragerea va intra în vigoare de la data expirării Planului Sanitar. 
De la data intrării în vigoare a retragerii, se încheie imediat dreptul la ajutoare, beneficii și asistență 
reciprocă. 
Membrul retras nu are dreptul la rambursarea niciunei sume plătite de acesta care provine din fondurile 
sociale. 
Dacă sunt reglementate, modalitățile de retragere ale Membrilor Asociați, ale Membrilor Participanți, 
ale Membrilor dobândiți, Membrilor Coordonatori și ai Membrilor Promotori sunt menționate în 
Acordurile, Ofertele, Convențiile sau Sarcinile specifice stipulate cu MBA. 

Art. 18 
Excluderea Membrului 
Consiliul de Administrație poate soluționa excluderea Membrului, cu efect din ziua hotărârii 
Consiliului de Administrație, în următoarele cazuri: 
a) nerealizarea sau nerespectarea de către Membru a Statutului și a regulamentelor; 
b) arieratele Membrului în ceea ce privește plata taxelor de înscriere, a contribuțiilor, pentru o perioadă 
mai mică de șase luni; 
c) comportamentul Membrului, dăunător în general pentru Mutuo Soccorso și funcționarea sa; 
d)  simularea apariției condițiilor de obținere a ajutoarelor și beneficiilor Mutuo Soccorso. 
Membrul exclus din cadrul Mutuo Soccorso nu are dreptul la rambursarea contribuțiilor plătite sau a 
oricărei părți din fondurile sociale. Cu excepția Membrului aflat în întârziere cu plata (și menționat la 
articolul 19), Membrul astfel exclus nu va putea ulterior să facă parte din cadrul Mutuo Soccorso. 

Art. 19 
Decăderea Membrului aflat în întârziere cu plata 
Membrul aflat în întârziere timp de șase luni consecutiv cu plata oricărei contribuții datorate către 
Mutua MBA, își pierde în mod automat calitatea de Membru și își pierde toate drepturile dobândite în 
legătură cu aceasta. Cu toate acestea, el poate deveni parte din Mutuo Soccorso, pentru o singură dată și 
numai în calitate de nou Membru - și la alegerea Consiliului de administrație al Mutuo Soccorso - 
respectând toate dispozițiile Statutului privind noile admiteri. În acest caz, vechimea sa va fi calculată 
din ziua readmisiei sale.
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TITLUL IV 
PATRIMONIUL, EXERCIȚIUL SOCIAL ȘI RAPORTUL ANUAL 

Art. 20 
Patrimoniul social 
Patrimoniul Mutuo Soccorso este constituit din bunuri mobile și imobile, așa cum rezultă din raportul 
aprobat de către Asociați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, precum și din Rezervele 
constituite drept garanție pentru beneficiile și Fondul patrimonial mutual, la care se vor face și 
contribuții de asociere neutilizate pentru acoperirea subvențiilor, prestațiilor și asistențelor mutuale față 
de Membri. 
Membrii nu vor putea, sub niciun motiv, să participe la repartizarea activelor societății, chiar și în 
momentul dizolvării Mutuo Soccorso. 

Art. 21 
Moșteniri și donații către o destinație restricționată 
I moștenirile și donațiile pe care Mutuo Soccorso ar trebui să le îndeplinească pentru un anumit scop 
trebuie să fie păstrate separat de activele societății ca fonduri alocate, iar veniturile derivate din aceasta 
trebuie plătite în conformitate cu destinația stabilită de testator sau de donator. 

Art. 22 
Acțiuni sociale și Contribuții de membru 
Toți membrii sunt obligați să plătească taxa de admitere și contribuțiile de membru anuale, de bază, 
obligatorii, suplimentare și opționale, care vor fi stabilite de Consiliul de Administrație al Mutuo 
Soccorso. 
Acțiunile sociale și Contribuțiile de membru sunt netransferabile, cu excepția transferurilor ca urmare a 
decesului și ca urmare a nerevaluării acestora. 

Art. 23 
Exercițiul financiar 
Exercițiul financiar se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. 
II raportul final, însoțit de raportul Consiliului de Administrație cu privire la performanța gestiunii 
sociale și la realizarea obiectivelor mutuale și de raportul Colegiului Cenzorilor, trebuie prezentat spre 
aprobare adunării Acționarilor în termen de 6 (șase) luni de la închiderea exercițiului social. 
În conformitate cu prevederile combinate prevăzute de art. 2 din Legea nr. 3818 din 15/4/1886 și a art. 5 
din Decretul Legislativ nr. 460 din 4/12/1997, Mutuo Soccorso nu poate folosi și/sau aloca activele sociale 
în alte scopuri decât cele stabilite în statut și, în orice caz, nu poate distribui nici în mod indirect, 
profiturile sau excedentele de gestiune, precum și fondurile, rezervele sau capitalul pe durata de viață a 
asocierii , cu excepția cazului în care destinația sau distribuirea sunt impuse prin lege. 

TITLUL V 
ORGANELE SOCIALE ȘI COMPETENȚELE LOR 

Art. 24 
Organele Mutuo Soccorso 
Organele Mutuo Soccorso sunt: 
a) Adunarea Asociaților în diferitele sale concepte; 
b) Consiliul de Administrație; 
c) Președintele; 
d) Colegiul Cenzorilor. 
Art. 25 
Adunarea Asociaților 
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Adunarea Asociaților este compusă din Membri Obișnuiți și/sau din delegații acestora, de asemenea, 
desemnați în adunările parțiale, dacă se organizează, cu condiția ca acestea să respecte plata tuturor 
contribuțiilor și a cotizațiilor de membru, titulari ai unei subvenții și înscriși în registrul acționarilor 
timp de cel puțin șase luni. 
În cadrul Adunării participă, cu drept de vot, și Membrii Participanți persoane juridice, precum și 
Membrii Susținători (persoane fizice sau juridice). 
De asemenea, pot să participe la adunare, fără drept de vot, chiar și un număr de reprezentanți din 
categoria Membrilor Susținători, egal cu cel mult o treime (1/3) din Membrii Obișnuiți înscriși. 
Sunt excluși din cadrul compunerii organelor sociale și de la dreptul la vot Membrii Obișnuiți care nu 
au efectuat plata contribuției suplimentare, precum și Membrii Obișnuiți care desfășoară și activitatea 
de promovare reciprocă, astfel cum este prevăzută de art. 7, lit. d) din prezentul Statut. Asociații 
promotori mutuali vor avea drept de vot și vor putea să participe la compunerea organelor sociale, 
după trecerea unui an de la anularea din Registrul Asociaților Promotori, și cu condiția să fie la zi cu 
plata cotei de membru prevăzută pentru menținerea statutului de Membru Obișnuit. Adunarea este 
prezidată de Președinte iar, în lipsa acestuia, de Vicepreședinte sau de o persoană desemnată de 
Adunare. 
Fiecare Membru Obișnuit, Membru Participant și Membru Susținător au dreptul la un vot și pot fi 
reprezentați numai de un alt Membru cu drept de vot și împuternicit în scris în acest sens. 
În plus față de Membrii Susținători, în cadrul Adunării pot participa, la cerere și fără capacitate de vot, 
delegații sau reprezentanții celorlalte categorii de Asociați. 

Art. 26 
Adunarea ordinară și extraordinară 
Adunările sunt ordinare și extraordinare. 

Adunării ordinare îi revine: 
a) aprobarea bilanțului patrimonial, economic, financiar, raportul Consiliului și cel al Cenzorilor; 
b) alegerea Consiliul de Administrație, Colegiului Cenzorilor și a Președintelui acestuia și de a stabili 
taxele aferente; 
c) ratificarea Regulamentului de aplicare a Statutului după aprobarea acestuia de către Consiliul de 
Administrație 
d) deliberarea asupra altor propuneri prezentate de Consiliul de Administrație și asupra propunerilor 
Membrilor comunicate Consiliului cu cel puțin 120 de zile înainte de Adunarea Acționarilor. 

Adunării extraordinare îi revine: 
1) modificarea Statutului; 
2) procedarea la fuziunea/sciziunea cu alte entități de aceeași natură; 
3) procedarea la dizolvarea Mutuo Soccorso, cu numirea lichidatorilor; 
4) deliberarea asupra fiecărui argument competent pentru dizolvare, chiar și de natură patrimonială. 

Art. 27 
Convocarea Adunării 
Adunarea generală a acționarilor trebuie convocată cel puțin o dată pe an de către Consiliul de 
Administrație în termen de 6 (șase) luni de la sfârșitul exercițiului și/sau de către Președintele 
Consiliului de Administrație. 
Adunarea Generală poate fi convocată, de asemenea, ori de câte ori Consiliul de Administrație 
consideră că este necesar sau atunci când se solicită de către Colegiul Cenzorilor sau de o cincime din 
Membrii Obișnuiți, indicând aspectele care urmează să fie introduse pe ordinea de zi. 
Avizele de convocare a Adunărilor ordinare și extraordinare trebuie să fie afișate cu cel puțin 15 
(cincisprezece) zile înainte în incinta sediului social și vor fi transmise la adresa de domiciliu a 
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Membrilor cu cel puțin 
10 (zece) zile înainte de data stabilită pentru adunare. 
În acest scop, pot fi utilizate orice mijloace care pot oferi siguranța primirii a ceea ce a fost comunicat 
sau care a fost acceptat de asociat la momentul admiterii sau ulterior. 
În acest scop, în vederea comunicării avizului de convocare, poate fi utilizată chiar și zona rezervată 
disponibilă tuturor membrilor, prin introducerea în același timp a avizului de convocare respectiv. 
Locul de întâlnire, care va fi indicat în anunțul de convocare, poate fi orice loc, cu condiția să fie în Italia. 
Avizul de convocare va trebui, de asemenea, să fie afișat la sediile regionale în termenele stabilite. 
Pentru a putea participa la Adunare, fiecare Membru va trebui să retragă de la sediul social al Mutua 
fișa de participare corespunzătoare cu cel puțin cinci zile înainte de adunare. 
Orice propunere a Asociaților, care va fi făcută în cadrul Adunării, trebuie comunicată Consiliului de 
Administrație cu cel puțin 120 de zile înainte de Adunarea Acționarilor. 

Convocarea adunărilor menționate la alineatul precedent va trebui să conțină: 
a) data, cu indicarea anului, lunii, zilei și a orei, a primei și eventual a celei de-a doua convocări; 
b) locul în care se va desfășura, cu indicarea orașului, a străzii și a numărului casei; 
c) ordinea de zi care urmează a fi discutată și deliberată. 

Art. 28 
Qvorum constitutiv și deliberativ al Adunării 
Pentru valabilitatea Adunărilor ordinare, prezența personală sau prin împuternicirea a cel puțin o 
treime din membrii cu drept de vot este necesară la prima convocare. 
Pentru valabilitatea Adunărilor extraordinare, prezența personală sau prin împuternicirea a cel puțin 
jumătate dintre membrii cu drept de vot este necesară la prima convocare. 
Atunci când la prima reuniune nu există prezență, Adunarea, atât ordinară cât și extraordinară, trebuie 
să se întâlnească la a doua convocare, care poate fi realizată cu aceeași notificare ca și prima și ținută cel 
puțin 24 (douăzeci și patru) de ore mai târziu. 
Adunarea ordinară și cea extraordinară a acționarilor, la a doua convocare, va putea delibera în mod 
valabil toate punctele de pe ordinea de zi, indiferent de numărul de participanți. 
Este permisă participarea la adunări prin telecamere și/sau teleconferințe. 
Voturile sunt întotdeauna deschise. 
La începutul fiecărei Adunări, vor putea fi nominalizați, dacă se solicită astfel de către participanți, trei 
observatori 
11 care au sarcina de a verifica atât corectitudinea cât și conținutul împuternicirilor și rezultatul 
voturilor. 

Art. 29 
Alegerea funcțiilor sociale 
Toți Membrii obișnuiți, Membrii Participanți persoane juridice și reprezentanți ai categoriei Membrilor 
Susținători, cu condiția să fie la zi cu plățile tuturor contribuțiilor și comisioanelor prevăzute, și care 
rezultă ca fiind înscriși în Registrul asociaților Mutuo Soccorso de cel puțin 6 (șase) luni, pot fi aleși în 
funcții sociale. 
În orice caz, numărul de consilieri desemnați dintre reprezentanții membrilor susținători nu poate fi mai 
mare decât o treime din membrii aleși. 

Nu pot deține funcții sociale: 
a) cei aleși în funcții instituționale, sindicale și de partid; 
b) angajații societății Mutuo Soccorso; 
c) chiriași ai imobilelor proprietatea societății Mutuo Soccorso; 
d) toți cei care au interese directe, indirecte, inclusiv membrii promotori și oricine are scopuri contrare 
celor ale Mutuo Soccorso; 
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e) toate categoriile de Asociați prevăzute de prezentul Statut. 
Alegerea Consiliului de Administrație și a Colegiului Cenzorilor va avea loc prin vot deschis pe 
numelor celor pe care comisia electorală îi va propune Adunării. 

Art. 30 
Categorii de Membri și îndatoririle acestora 
După cum a fost indicat în articolul 5 precedent, Membrii Mutua sunt împărțiți în diferite categorii. Ca 
urmare a hotărârii Consiliului de Administrație, diferitele categorii de Asociați se pot referi fiecare la un 
Consilier delegat al Consiliului de Administrație. 
Sarcina principală a acestei categorii este de a avea grijă de interesele membrilor, elaborând chiar și 
planuri speciale de beneficii sau subvenții, prevăzând pentru proprii membrii chiar și obligații și 
drepturi specifice. 

Art. 31 
Secțiunea 
asociaților 
În fața unei posibile difuziuni a bazei sociale în Italia și în Europa și, în urma unei rezoluții a Consiliului 
de Administrație, membrii pot fi grupați în secții regionale și/sau teritoriale, locale sau naționale, sau 
categorii, care constituie unități organice ale corpului social. 

Secțiunile au scopul: 
a) de a menține vie și de a consolida legătura între asociați, propriu organizației mutuale; 
b) de a instaura și de a cultiva relațiile organice dintre Consiliul de Administrație și colegialitatea 
membrilor; 
c) de a stimula un interes activ și o participare a membrilor la problemele de mutualitate în 
ceea ce privește definirea programelor de activitate și a serviciilor 
mutuale. 

Fiecare secțiune include toți membrii aceleiași categorii sau membri care își au reședința în 
regiunea respectivă sau într-o zonă teritorială diferită, cu condiția ca numărul să nu fie mai mic decât cel 
stabilit în Regulamentul de Aplicare și să fie condusă de un singur Consilier Delegat care o reprezintă în 
fața Consiliului de Administrație. Consilierul Delegat al Secțiunii Asociaților este asistat de un Consiliu 
de Secțiune al membrilor, ai cărui membri sunt aleși de Adunarea Separată celei care corespunde 
Secțiunii Acționarilor. 
Numărul membrilor acestui Consiliu de Secțiune va fi stabilit de Consiliul de Administrație pentru 
fiecare Secțiune a Asociaților, ținând cont de statutul organizațional al Mutuo Soccorso în diferitele zone 
locale. 
În cazul în care Membrii unei secțiuni sunt reduși la un număr mai mic decât cel stabilit în 
Regulamentul de aplicare, Secțiunea Membrilor va fi dizolvată, iar ceilalți Membri vor deveni parte din 
cea mai apropiată Secțiune teritorială a Asociaților. 

Art. 32 
Adunări separate 
Adunarea Separată a Secțiunii teritoriale sau de categorie a Asociaților poate fi convocată pentru a face 
față problemelor de interes specific acestora și pentru a-și exprima opiniile sau pentru a face propuneri 
cu privire la Consiliul de Administrație cu referire la activitatea mutuală desfășurată sau care urmează 
să fie efectuată în favoarea aceleiași Secțiuni a Membrilor. 
În acest caz, data și ordinea de zi a Adunării sunt stabilite de către Consilierul Delegat pentru Secțiunea 
membrilor, în conformitate cu Consiliul de Administrație, iar solicitarea este făcută cu notificare trimisă 
către Membrii Secțiunii de către Consiliul de Administrație. 
Adunările Separate ale Secțiunilor Asociaților pot fi convocate și pentru alegerea delegaților lor în 
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Adunarea Generală. În acest caz, ordinea de zi este aceeași cu cea a Adunării Acționarilor, iar delegații 
vor reprezenta în Adunarea Generală, pentru fiecare hotărâre adoptată, voința asociaților favorabilă și 
contrară în măsura exactă care va fi stabilită în cadrul Adunării Separate pe care o reprezintă. 
Au dreptul de a asista la Adunare și de a participa la discuțiile sale și membrii sau delegații Consiliului 
de administrație care nu aparțin secțiunii membrilor. 
Adunarea separată a acționarilor, convocată în acest scop, alege Consiliul Secțiunii, care va avea ca 
durată trei ani. 

Art. 33 
Consiliul de Administrație 
Consiliul de Administrație este compus din 3 (trei) până la 31 (treizeci și unu) de consilieri. 
Aceștia sunt aleși dintre membrii care au drept de vot și vor trebui să dețină toate cerințele indicate în 
Regulamentul de Aplicare și, în orice caz, se vor aplica articolele 2390 și 2391 din Codul civil, rămân în 
funcție timp de 3 (trei) ani, sunt scutiți de prezentarea garanției și pot fi realeși. 
Consiliul desemnează Președintele, Vicepreședintele și Administratorul delegat din rândul membrilor 
săi, indicând competențele acestora. 
De asemenea, poate numi un Secretar care poate fi și un Membru care nu este consilier. 
După ce a auzit avizul favorabil al Colegiului Cenzorilor, Consiliului de Administrație îi revine 
obligația de a determina remunerațiile datorate, din rândul membrilor săi, este chemat din când în când 
să efectueze numiri suplimentare și operaționale specifice, chiar și cu caracter continuu, în favoarea 
Mutuo Soccorso. 

Art. 34 
Atribuțiile Consiliului de Administrație 
Consiliul de Administrație este investit cu cele mai ample atribuții, atât ordinare cât și extraordinare, 
pentru gestionarea Mutuo Soccorso, cu excepția celor care, prin lege sau Statut, sunt rezervate Adunării 
Asociaților. 
În special, Consiliului de Administrație îi revine sarcina: 
a) a) de a delibera asupra cererilor de admitere a Asociaților, precum și asupra eventualei lor excluderi; 
b) b) de a avea grijă de punerea în executare a hotărârilor Adunării; 
c) c) de a întocmi rapoartele preventive și cele finale prin stabilirea în mod corespunzător a valorii 
contribuțiilor sociale și a oricăror adăugiri; 
d) d) de a elabora și de a aproba Planurile Sanitare, stabilind prestațiile mutuale pentru fiecare an și 
alocarea resurselor destinate unor astfel de prestații sau alocate sub formă de garanție, inclusiv 
asigurativă, pentru a reglementa prestațiile mutuale pentru membri; 
e) e) de a elabora Regulamentul de Aplicare al Statutului și orice alt Regulament Intern; 
f) f) de a încheia acorduri cu Instituții, Fonduri Sanitare suplimentare, Instituții Mutuale, Companii de 
Asigurări și orice altă Societate sau Organizație pentru realizarea activităților lor sociale; 
g) g) de a încheia acorduri cu Instituții de asistență, Fonduri Sanitare suplimentare și Sociăți de Ajutor 
Reciproc destinate să asigure, în favoarea propriilor lor Asociați, subvenții și servicii socio-asistențiale 
prevăzute de Planurile de Asistență Sanitară Suplimentare care aparțin și sunt aprobate de acestea. 
h) h) de a delibera participarea Mutuo Soccorso la societățile mutuale, Instituții, Consorții, Cooperative, 
Societăți și Organizații în general, atât publice, cât și private, pentru realizarea activităților sociale; 
i) i) de a stipula toate actele și contractele de orice gen, de a-și asuma toate obligațiile inerente activității 
și gestiunii sociale; 
l) l) de a conferi împuterniciri pentru acte și categorii de acte individuale, fără a aduce atingere 
dreptului acordat Președintelui Consiliului de Administrație; 
m) de a numi Delegații secțiunilor membrilor, determinând sarcinile corespunzătoare și stabilind 
onorariile; 
n) de a angaja și concedia personalul; 
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o) de a stabili remunerația și beneficiile datorate membrilor săi pentru activitatea continuă desfășurată 
din motive de serviciu sau pentru îndeplinirea unor sarcini speciale; 
p) de a modifica taxa de înscriere și contribuțiile sociale; 
q) de a delibera deschiderea birourilor pe teritoriul național; 
r) de a numi Directorul General și de a înființa comitete cu funcții operaționale și/sau decizionale în 
chestiuni specifice. 

Art. 35 
Comitetul Executiv 
Consiliul de Administrație poate proceda la numirea Comitetului Executiv alcătuit din cel puțin 4 
(patru) membri căruia îi sunt delegați competențele administrației obișnuite și, în special, competențele 
prevăzute la lit. a), d), m), q) ale Art. 34 de mai sus. 
Din Comitetul executiv fac parte de drept Președintele, Vicepreședintele și Administratorul Delegat. 
Comitetul Executiv decide asupra problemelor enumerate anterior cu majoritate simplă. În plus, 
Comitetul Executiv va fi în măsură să pună în aplicare acte de larghețe, precum și să studieze și să pună 
în aplicare noi subvenții destinate asistenței morale și economice a membrilor. 

Art. 36 
Reuniuni ale Consiliului 
Consiliul se întrunește ori de câte ori Președintele sau cel puțin jumătate dintre Consilieri consideră 
necesar. 
Ședințele sunt valabile atunci când intervine majoritatea componenților. 
Consiliul hotărăște cu majoritatea voturilor celor prezenți. 
În caz de egalitate la vot, propunerea este considerată respinsă. 
Convocarea se face prin orice mijloace care asigură primirea, cu nu mai puțin de 10 (zece) zile înainte de 
reuniune, sau în cazuri urgente, chiar prin telefon, astfel încât Administratorii și cenzorii să fie informați 
cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de reuniune. 

Articolul 37 
Președintele 
Președintele are reprezentarea juridică a Mutuo Soccorso, precum și dreptul de semnătură în numele 
societății, are drept de reprezentare în instanță și prevede convocarea Consiliului de Administrație care 
prezidează adunările. 
Prin urmare, Președintele este autorizat să colecteze, de la administrațiile publice sau persoane fizice, 
plăți de orice fel și cu orice titlu, eliberând chitanțe în acest sens. 
De asemenea, are dreptul de a numi avocați și reprezentanți în litigiile active și pasive privind Mutuo 
Soccorso, în fața oricărei autorități judiciare și administrative și în orice grad de jurisdicție. 
În caz de impedimente, Vicepreședintele îl înlocuiește în toate funcțiile sale. 
Singura intervenție a Vicepreședintelui este dovada absenței sau impedimentului Președintelui. 
La ședința Consiliului de Administrație și a Adunării Acționarilor, în cazul absenței sau 
impedimentului Președintelui și al Vicepreședintelui, va prelua atribuțiile Administratorul Delegat sau 
Consilierul cel mai vechi în funcție. 
Cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, Președintele își poate delega atribuțiile 
consilierilor delegați și, prin procură specială, angajaților și colaboratorilor Mutuo Soccorso. 

Art. 38 
Numirea Directorului General 
Atunci când se consideră necesar pentru o funcționare optimă a gestionării Mutuo Soccorso, Consiliul 
de Administrație va putea numi un Director General, care poate fi, de asemenea, ales din rândul 
membrilor, stabilindu-i atribuțiile și remunerația. 
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Art. 39 
Cenzor
i 
Colegiul Cenzorilor este ales de Adunare și este alcătuit din 3 (trei) membri efectivi, dintre care fac parte 
Președintele și doi supleanți. 
Cenzorii rămân în funcție timp de 3 (trei) ani și pot fi realeși. 
I Cenzorii pot fi, de asemenea, aleși din afara Membrilor și din rândul persoanelor calificate 
profesional pentru controlul legal al conturilor. 
II Colegiul Cenzorilor are sarcina de a verifica registrele proceselor verbale și registrele și 
corectitudinea contabilității și de a monitoriza progresul Mutuo Soccorso, precum și de a respecta toate 
prevederile dispozițiile în vigoare privind controlul legalității documentelor și controlul legal al 
conturilor. 

Art. 40 
Clauze compromisorii și de conciliere 
În cazul oricărui eventual litigiu care ar putea apărea între Asociați și Mutuo Soccorso, Asociați între ei, 
între membrii Consiliului de Administrație și între aceștia și Asociați, chiar și din cauza unei interpretări 
diferite a prezentului Statut, toți Asociații, Administratorii și Mutuo Soccorso, în general, înainte de a 
recurge la o procedură ordinară în ceea ce privește aspectele prevăzute în Decretul legislativ italian 
5/2003, își asumă obligația de a încerca o conciliere în prezența unui mediator profesionist, identificat 
încă de acum în persoana Președintelui Colegiului Cenzorilor. 
Procedura de conciliere va fi neobișnuită și va face referire la principiile care reglementează această 
procedură, conform Decretului legislativ italian nr. 5/2003, art. 40 paragrafele 1, 2, 3 și 8 și conform cu 
normele conexe. 
În orice caz, instanța competentă pentru orice eventual litigiu va fi instanța din Roma. 

Art. 41 
Regulamentul de aplicare 
Normele de funcționare și de punere în aplicare a prezentului Statut vor fi reglementate de 
Regulamentul de aplicare a Statutului, care va fi elaborat de Consiliul de Administrație și ratificat de 
Adunarea Asociaților. 

În special, Regulamentul privind aplicarea va reglementa: 
a) condițiile specifice de admitere ale diferitelor categorii de Membri; 
b) taxele de membru și contribuțiile de membru de bază; 
c) regulile privind admiterea, durata, excluderea, retragerea Membrilor; 
d) orice modalități de formare a Secțiunilor Asociaților; 
e) orice altă reglementare operațională și de punere în aplicare a Statutului considerată necesară 
pentru atingerea obiectivelor de asociere. 

TITLUL IV 
DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA MUTUO SOCCORSO 

Art. 42 
Dizolvarea 
În cazul dizolvării din orice motiv a Mutuo Soccorso, întregul patrimoniu social va trebui donat unei 
alte asociații cu obiect similar, cum ar fi alte Societăți de ajutor reciproc sau alte Fonduri mutuale, la 
capitolul relevant al bugetului de stat, în temeiul Legii nr. 59 din 1992 sau în scopuri de utilitate publică, 
în urma audierii organului de control menționat la art. 3 alin. 190 din Legea nr. 662 din 23 decembrie 
1996 și cu excepția destinației impuse de lege. 
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Art. 43 
Clauză finală 
Pentru tot ceea ce nu este prevăzut de prezentul Statut și de reglementări, se va face referire la legile 
generale și la cele speciale ale societăților mutuale voluntare, ale entităților necomerciale și ale 
asociațiilor în general. 


