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Statut - art /  para Text actual Text propus 
Art . 13, a., b. Secţiunea I. Dobândirea calităţii de membru 

Art. 13. Membrii Societăţii se încadrează în una din 

următoarele categorii: 

a. Membrii fondatori. Statutul de membru 

fondator este atestat de participarea la 

semnarea documentelor de înfiinţare a 

Societăţii. 

b. Membrii obişnuiţi (plenari): personal medical 

care practică diagnosticul cu ultrasunete în 

condiţii legale şi se achită de 

responsabilităţile financiare faţă de Societate. 

Secţiunea I. Dobândirea calităţii de membru 

Art. 13. Membrii Societăţii se încadrează în una din următoarele categorii: 

a. Membrii fondatori. Statutul de membru fondator este atestat de participarea la 

semnarea documentelor de înfiinţare a Societăţii. Drepturile si obligatiile membrilor 

fondatori sunt aceleasi cu cele ale membrilor obisnuiti. Drepturile membrilor 

fondatori decedati nu se transmit urmasilor legali. 

b. Membrii obişnuiţi (plenari): personal medical care: 

-  practică diagnosticul cu ultrasunete în condiţii legale;  

- recunoaşte şi respectă statutul societăţii şi  

- are achitata cotizaţia la zi. 

Art.24.  Secţiunea a III-a. Drepturile membrilor 

Art. 24. Membrii Societăţii au următoarele drepturi: 

 

Secţiunea a III-a. Drepturile membrilor 

Art. 24. O persoana beneficiaza de drepturile statutare de membru al SRUMB doar dupa 

achitarea cotizatiei de membru pentru anul calendaristic in curs. Membrii Societăţii au 

următoarele drepturi: 

Art. 25, c Secţiunea a IV-a. Obligaţiile membrilor 

Art. 25. Membrii Societăţii au următoarele obligaţii: 

a. Să respecte practicarea legală a 

ultrasonografiei; 

b. Prin practică şi comportament să nu 

contravină scopurilor declarate ale Societăţii; 

c. Să achite cotizaţia la termen, respectiv până 

la data începerii Conferinţei Naţionale a anului 

calendaristic în curs. 

d. Să respecte statutul Societăţii şi deciziile 

organelor de conducere ale acesteia. 

Secţiunea a IV-a. Obligaţiile membrilor 

Art. 25. Membrii Societăţii au următoarele obligaţii: 

a. Să respecte practicarea legală a ultrasonografiei; 

b. Prin practică şi comportament să nu contravină scopurilor declarate ale Societăţii; 

c. Să achite cotizaţia. la termen, respectiv până la data începerii Conferinţei Naţionale a 

anului calendaristic în curs.(se elimina textul taiat) 

d. Să respecte statutul Societăţii şi deciziile organelor de conducere ale acesteia. 

 

Art.42. Art. 42. Comunicarea dintre Comitetul Director şi 

membrii societăţii se face folosind mijloace electronice 

(internet) precum şi prin intermediul revistei Societăţii 

Art. 42. a) Comunicarea dintre Comitetul Director şi membrii societăţii se face folosind mijloace 

electronice (internet) precum şi prin intermediul revistei Societăţii (Medical Ultrasonography) şi a 

paginii dedicate Societăţii în revista Federaţiei Europene (Ultraschall in der Medizin) 



(Medical Ultrasonography) şi a paginii dedicate 

Societăţii în revista Federaţiei Europene (Ultraschall in 

der Medizin) 

b) Consultarea electronica: 

     i. Comitetul National poate decide solicitarea exprimarii punctului de vedere al membrilor 

plenari ai Societatii sau al membrilor Comitetului National prin vot exprimat prin mijloace 

electronice (posta electronica, respectiv formulare on-line). 

     ii. In acest caz, hotararile se iau in urma votului membrilor plenari / ai Comitetului National, 

cu majoritate simplă (jumătate plus unu) din numarul de voturi exprimate. 

     iii. Hotararile adoptate prin vot electronic sunt considerate valide daca: 

             - perioada de votare stabilita are durata de minimum 30 de zile si 

             - membrii au fost anuntati despre vot prin posta electronica, atat inainte de inceputul 

perioadei de votare cat si cel putin inca o data, in cursul acesteia. 

      iv. In cazul alegerii dintre trei sau mai multe variante, fara obtinerea a unei majoritati de 

jumatate plus unu din numarul voturilor exprimate, se organizeaza al doilea tur de scrutin. In 

cazul in care acest sistem nu este aplicabil, este declarata aleasa varianta care intruneste cel mai 

mare numar de voturi. 

 


