
1 / 5 
 

CONVOCATOR  

PRIVIND INTRUNIREA ADUNARII GENERALE A  

SOCIETATII ROMANE DE MEDICINA INTERNA 

 

Consiliul Director al Societatii Romane de Medicina Interna, in baza dispoziţiilor art. 13 si 

urmatoatea din Statutul Societatii,   

CONVOACĂ 

 Adunarea Generala pentru data de 23 Martie 2018, ora 14:45, care va avea loc in sala 1 de 

conferinte a hotelului Cozia, situat in Căciulata, Calea lui Traian 792,  avand ordinea de zi de mai 

jos. In situatia care cvorumul nu va fi intrunit, se convoaca Adunarea Generala pentru aceeasi zi, 23 

Martie 2018, ora 15:45, avand aceeasi ordine de zi. 

      ORDINEA DE ZI 

1. Modificarea art. 11 din Statutul Societatii, dupa cum urmeaza: 

VARIANTA ACTUALA VARIANTA MODIFICATA 

Art. 11 – Adunarea Generala 

Adunarea Generală este formată din membrii 

activi ai Societăţii. 

Art. 11 – Adunarea Generala 

Adunarea Generala este formata din membrii 

activi ai societatii cu drept de vot, si anume 

medicii primari si medicii specialisti. 

2. Modificarea art. 12 din Statutul societatii, dupa cum urmeaza: 

VARIANTA ACTUALA VARIANTA MODIFICATA 

Art. 12 - Consiliul Director 

Consiliul Director este format din membrii 

desemnaţi de Adunarea Generală în următoarea 

componenţă : 

- membrii biroului executiv 

- preşedinţi de filiale organizate (dar nu mai mulţi 

de 5) 

- preşedinţii în exerciţiu ai societăţilor înrudite 

care doresc să participe sau reprezentanţii acestora 

- preşedintele de onoare când va fi desemnat 

- redactorul şef al Revistei 

- 10 membrii desemnaţi de adunarea generală 

Consiliul Director este organul care rezolvă 

Art. 12 - Consiliul Director 

Consiliul Director este format din membrii 

desemnaţi de Adunarea Generală în următoarea 

componenţă : 

- membrii biroului executiv 

- preşedinţi de filiale organizate (dar nu mai mulţi 

de 5) 

- preşedinţii în exerciţiu ai societăţilor înrudite 

care doresc să participe sau reprezentanţii acestora 

- preşedintele de onoare când va fi desemnat 

- redactorul şef al Revistei 

- 10 membrii desemnaţi de adunarea generală 

Consiliul Director este organul care rezolvă 
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problemele Societăţii Române de Medicină 

Internă între adunările generale prin Biroul 

Executiv. 

Biroul Executiv funcţionează permanent în cadrul 

Consiliului Director şi este format din : 

- preşedinte 

- fostul preşedinte 

- doi vicepreşedinţi 

- secretar general 

- trezorier 

- redactorul şef al revistei 

 

problemele Societăţii Române de Medicină 

Internă între adunările generale prin Biroul 

Executiv. 

Biroul Executiv funcţionează permanent în cadrul 

Consiliului Director şi este format din : 

- preşedinte 

- presedinte de onoare 

- fostul preşedinte 

- doi vicepreşedinţi 

- secretar general 

- redactorul şef al revistei 

 

 

3. Modificarea art. 13 din Statutul Societatii, dupa cum urmeaza: 

VARIANTA ACTUALA VARIANTA MODIFICATA 

Art. 13 - Adunarea Generală 

Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an şi ori 

de câte ori este necesară dezbaterea unor probleme 

ce intră în competenţa sa. Convocarea se face în 

scris, cu precizarea ordinii de zi, cu cel puţin 10 

zile înainte, de către Consiliul Director sau la 

solicitarea a cel puţin 2/3 dintre membrii activi ai 

Societăţii Române de Medicină Internă. 

 

Art. 13 - Adunarea Generală 

Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an şi ori 

de câte ori este necesară dezbaterea unor probleme 

ce intră în competenţa sa. Convocarea se face în 

scris, prin afisare pe website www.srmi.ro, cu 

precizarea ordinii de zi, cu cel puţin 10 zile 

înainte, de către Consiliul Director sau la 

solicitarea a cel puţin 2/3 dintre membrii activi ai 

Societăţii Române de Medicină Internă. 

 

4. Modificarea art. 7.2 din Statutul Societatii, dupa cum urmeaza: 

VARIANTA ACTUALA VARIANTA MODIFICATA 

7.2. Membri activi: 

Membri activi sunt medici primari, specialişti sau 

rezidenţi în medicină internă sau specialităţile 

înrudite care recunosc statutul Societăţii , sunt 

aprobaţi şi confirmaţi de Consiliul Director al 

Societăţii Române de Medicină Internă şi îşi 

plătesc cotizaţia anuală. Pentru a deveni membru 

activ se va face o cerere de înscriere. Cotizaţia 

anuală se poate modifica de consiliul director si va 

fi plătită în primul trimestru al anului. 

 

7.2. Membri activi: 

Membri activi sunt medici primari si specialişti în 

medicină internă sau specialităţile înrudite care 

recunosc statutul Societăţii, sunt aprobaţi şi 

confirmaţi de Consiliul Director al Societăţii 

Române de Medicină Internă şi îşi plătesc 

cotizaţia anuală. Pentru a deveni membru activ se 

va face o cerere de înscriere. Cotizaţia anuală se 

poate modifica de consiliul director si va fi plătită 

în primul trimestru al anului. Toti membrii activi 

au drept de vot. 
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5. Modificarea art. 7.3 din Statutul Societatii, dupa cum urmeaza: 

VARIANTA ACTUALA VARIANTA MODIFICATA 

7.3. Membri afiliaţi 

Membri afiliaţi sunt studenţi ai Facultăţilor de 

Medicină. Cotizaţia membrilor afiliaţi se stabileşte 

anual prin hotarare a Consiliului Director. 

7.2. Membri activi: 

Membri afiliaţi sunt studenţi sau rezidenti ai 

Facultăţilor de Medicină. Cotizaţia membrilor 

afiliaţi se stabileşte anual prin hotarare a 

Consiliului Director. 

6. Modificarea art. 15 din Statutul Societatii, dupa cum urmeaza:  

VARIANTA ACTUALA VARIANTA MODIFICATA 

Art. 15 - Adunarea Generală este valabil şi legal 

constituită prin participarea a 20 % din membrii 

Societăţii prevăzuţi la punctul 7.2. şi ia hotărâri cu 

votul majorităţii simple a celor prezenţi, cu 

excepţia hotărârii de dizolvare şi lichidare a 

Societăţii Române de Medicină Internă care se 

adoptă cu votul a 2/3 dintre membrii activi. În caz 

de neîntrunire a cvorumului, Adunarea se va 

reintruni în termen de 24 de ore de la prima 

convocare şi este legal constituită din membrii 

prezenţi si va hotara cu majoritatea simpla a celor 

prezenţi. 

Alegerile în Societatea Română de Medicină 

Internă se fac prin vot secret, cu majoritate 

absolută în primul tur şi simplă în cel de-al doilea 

tur. Propunerile pentru mandate se pot face de 

către Comitetul Director şi membrii prezenţi în 

sală. 

 

Art. 15 - Adunarea Generală este valabil şi legal 

constituită prin participarea a 20 % din membrii 

activi ai Societăţii prevăzuţi la punctul 7.2. şi ia 

hotărâri cu votul majorităţii simple a celor 

prezenţi, cu excepţia hotărârii de dizolvare şi 

lichidare a Societăţii Române de Medicină Internă 

care se adoptă cu votul a 2/3 dintre membrii activi. 

În caz de neîntrunire a cvorumului, Adunarea se 

va reintruni în termen de 24 de ore de la prima 

convocare şi este legal constituită din membrii 

activi prezenţi si va hotara cu majoritatea simpla 

a acestora. 

Alegerile în Societatea Română de Medicină 

Internă se fac prin vot secret, cu majoritate 

absolută în primul tur şi simplă în cel de-al doilea 

tur.  

Pot candida la functiile de Presedinte, 

Vicepresedinte si Secretar General numai medicii 

primari, doctori de medicina.  

Solicitarea de candidaturi se va publica in cadrul 

website-ului www.srmi.ro cu 8 saptamani inainte 

de data adunarii generale, iar propunerile de 

candidati se vor transmite catre office@srmi.ro cu 

cel putin 3-6 saptamani inainte de Adunare si pot 

fi facute de orice membru al Societatii, 

acceptandu-se si autopropuneri. Propunerile vor fi 

insotite de o scrisoare de accept a celui propus si 

in cazul autopropunerii, de o scrisoare si plan de 

intentie.  
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Prpunerile la candidatura vor fi publicate in cadrul 

website-ului www.srmi.ro, cu cel putin 2 (doua) 

saptamani inainte de Adunarea Generala.  

 

7. Se introduce art. 17.8 care va avea urmatorul cuprins:  

VARIANTA ACTUALA VARIANTA MODIFICATA 

N/A 17.8 - Numeste redactorii, sefii de redactie, 

Colegiul de redactie ai revistei MEDICINA 

INTERNA, la propunerea Presedintelui. 

8. Se modifica art. 21 din Statutul Societatii, dupa cum urmeaza: 

VARIANTA ACTUALA VARIANTA MODIFICATA 

Art. 21 - Preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul 

general şi trezorierul S.R.M.I. pot fi realeşi 

mandate consecutive fiecare mandat avand 4 ani. 

Activitatea curentă de secretariat este asigurată de 

un secretar tehnic, care nu este membru al biroului 

şi este angajatul S.R.M.I. 

Art. 21 - Preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul 

general S.R.M.I. pot fi realeşi 2 (doua) mandate 

consecutive fiecare mandat avand 4 ani. 

Activitatea curentă de secretariat este asigurată de 

un secretar tehnic, care nu este membru al biroului 

şi este angajatul S.R.M.I. 

 

 

9. Se modifica art. 29 din Statutul Societatii, dupa cum urmeaza: 

VARIANTA ACTUALA VARIANTA MODIFICATA 

Art. 29 - Publicaţia se redactează şi se publică în 

limba română şi în alte limbi de circulaţie 

internaţională. 

Publicarea articolelor în revistă se face numai cu 

avizul ştiinţific a doi membri ai colegiului de 

redacţie, cu experienţă în problema tratată. 

Publicaţia se difuzează prin grija biroului 

executiv, la membrii S.R.M.I. şi la organismele 

similare din străinătate prin schimburi reciproce. 

Art. 29 - Publicaţia se redactează şi se publică în 

limba engleza. 

Publicarea articolelor în revistă se face numai cu 

avizul ştiinţific a doi membri ai colegiului de 

redacţie, cu experienţă în problema tratată. 

Publicaţia se difuzează prin grija biroului 

executiv, la membrii S.R.M.I. şi la organismele 

similare din străinătate prin schimburi reciproce. 

 

 

Prezentul convocator a fost publicat pe website-ul www.srmi.ro, azi, 13.03.18 impreuna cu Statutul 

actualizat. 

Detalii suplimentare privind operatiunile aflate pe ordinea de zi pot fi transmise prin e-mail la 

office@srmi.ro.  
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Presedinte 

Prof. Dr. Ion Bruckner 


