2013-10-12
SCRISOARE DESCHISA
Stimati colegi,
Avand in vedere ca alegerile pentru conducerea Societatii Romane de Medicina Fizica si de
Recuperare (SRMFR) ce au avut loc la data de 26 octombrie 2012 nu sunt statutare, deci sunt
ilegale conform Statutului Societatii Art. 15 a): “Adunarea Generala este valabil constituita in
prezenta a cel putin jumatate plus unu dintre membrii titulari si ia hotarari cu votul majoritatii
simple a celor prezenti…”, solicitam intrunirea Adunarii Generale Extraordinare
Extraordinare la data de
joi, 31.10.2013, ora 15.00 cu scopul alegerii statutare si deci legale a conducerii Societatii,
Societatii
conform Satutului Art. 14 b): “Convocarea se face in scris, cu precizarea ordinii de zi, de regula cu
cel putin 30 de zile inainte, in cazul
zul sesiunilor ordinare si cu cel putin 10 zile inainte, in cazul
sesiunilor extraordinare, de catre Presedinte, comitetul director, cenzorul, dupa caz comisia de
cenzori sau la solicitarea a cel putin 2/3 din totalul membrilor titulari.”,.
titulari
facut o impreuna cu tot Consiliul
Acum in 2013, pentru a nu repeta gresala pe care am facut-o
Director si cu toti membrii prezenti la Adunarea Generala din 2012 si anume de a nu sesiza imediat
faptul ca Adunarea Generala de atunci nu a fost valabil constituita prin prezenta a cel putin 50%+1
dintre membrii sai titulari, fiind prezenti doar 27,5% dintre ei, iar in conformitate cu statul ea a
devenit astfel nestatutara si implicit alegerile lipsite de legalitate, solicitam prezenta cenzorului si a
juristului Societatii. Prezenta lor este justificata de faptul ca ei reprezinta persoanele oficiale din
cadrul Societatii care au sesizat la acea vreme imediat ce noi le-am
le am pus la dispozitie documentele
alegerilor, ilegalitatea conducerii votate in 2012 datorita nerespectarii Art. 15 din Statut, indiferent
de faptul ca la acel moment Presedintele in exercitiu Prof. dr. Mihai Berteanu a recunoscut
conducerea aleasa.
In acest moment, chiar daca noi, sau oricine altcineva recunoastem sau nu alegerile din
2012, ele raman in continuare nestatutare,
nestatutare, deci si conducerea aleasa ramane ilegala,
ilegala desi se
incearca validarea ei prin tot felul de artificii avocatesti si preluarea abuziva si ilegala a conducerii
Societatii de catre conducerea votata la 26.10.2012.
De aceea, va solicitam dumneavoastra prezenta
rezenta si participarea activa, mai ales prin
depunerea candidaturii dumneavoastra cu mult curaj si initiativa la toate pozitiile din Consiliul
Director: Presedinte, Secretar General, Vicepresedinti, Trezorier, etc, asigurand astfel un prezent si
un viitor demn, etic, moral si profesional pentru toti membrii SRMFR care merita o conducere
corect aleasa si legala, evitand astfel orgolii personale si manipulari meschine,
Asa cum am anuntat inca de la inceputul acestui an si mai ales data fiind sitiuatia penibila
peni
creata, sustinuta agresiv si cu orice pret de catre conducerea votata nestatutar in 2012, eu Mihai
Berteanu nu voi mai candida pentru vreo pozitie in Consiliul Director, dar va asigur pe toti cei care
doriti sa va implicati in mod real si cu buna credinta
credinta incepand din 2013 in Conducerea Societatii, de
tot sprijinul si consideratia mea.

Neimplicarea, indiferenta si acceptarea unui compromis ne face partas la el, iar ulterior
putem deveni victimele acestuia!
Din acest motiv, va rog sa completati cererea
cererea de convocare prin care sa fiti de acord cu
convocarea Adunarii Generale Extraordinare la data de 31 octombrie 2013, ora 15.00,
15.00 la
Poiana Brasov, Hotel Piatra Mare cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea Raportului de activitate
activitate a membrilor Consiliului Director: Presedinte, Secretar
General, Membrii, Trezorier pe perioada ultimului mandat si descarcarea de gestiune a activitatii.
2. Prezentarea Raportului Cenzorului pe perioada ultimului mandat.
3. Prezentarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2014. (Trezorier)
4. Alegerea Consiliului Director si a Cenzorului pentru urmatorul mandat 2014-2018.
2014
5. Diverse.
Va rog, sa trimiteti cererea de convocare completata si semnata si parafata, pana cel mai
tarziu la dataa de 19 octombrie 2013,
2013 scanat prin email la adresa mberteanu@gmail.com sau prin
Fax la numarul: 021 3161629.
Pentru a descarca cererea de convocare accesati pagina www.srmfr.ro sau apasati aici.
aici

12 octombrie 2013
Acad. Prof. dr. Nicolae Teleki
Prof. dr. Liviu Pop
Prof. dr. Roxana Popescu
Conf. dr. Delia Cinteza
Conf. dr. Ioan Onac
Conf. dr. Adrian Bighea
Conf. dr. Sorin Stratulat
Sef de Lucrari dr. Florina Popa
Dr. Daiana Popa
Dr. Zoia Irimie
Prof. dr. Mihai Berteanu
Consultant juridic SRMFR: avocat George Coca
Cenzor SRMFR: expert contabil
bil Nicolae Grigorescu

Pentru a descarca cererea de convocare accesati pagina www.srmfr.ro sau apasati aici.
aici

