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Proces verbal 

Ședința Comisia de integritate și arbitraj a Asociației M10 

11.02.2015 

  

În baza deciziei de Convocare a Adunării Generale a Asociației M10, trimisă de președintele Asociației, Monica 
Macovei, membrilor AG in data de 10.02.2015, Comisia de Integritate si Arbitraj s-a întrunit pentru a analiza 
observațiile membrilor AG cu privire la criteriile de admitere in Asociație a noilor membri, propuse de C.I.A. în 
data de 10.02.2015. 

  

Potrivit articolului 37 (4) Comisia de Integritate și Arbitraj a deliberat în mod valabil într-un cvorum de 3 membri: 
Mihai Polițeanu, Alin Luchian, Mădălina Botoran. 

  

Dan Țeca a venit la începutul ședinței, însă a părăsit ședința ca urmare a unor probleme personale. 

  

Din analiza observațiilor trimise de membri ai AG, și în urma votului membrilor C.I.A. au rezultat următoarele: 

  

1.      Propunerile făcute de dl. XXXXX au fost respinse în unanimitate și nu vor fi supuse votului AG de 
către C.I.A. 
  

2.      Propunerile făcute de dl. YYYYYș, dl. ZZZZZȘ și dna. WWWWW au fost 
acceptate în parte, iar criteriul a fost reformulat prin vot unanim. Cu toate acestea, criteriul avut în vedere 
(nr. 9) va fi supus la vot separat, având în vedere rezervele unui număr semnificativ de membri AG privind 
oportunitatea acestuia. 

  
3.      Propunerea dl. ZZZZZȘ de a elimina criteriul privind apartenența la nomenclatura retribuită a 

PCR a fost respinsă în unanimitate. 
  

4.      Comisia a constat că propunerile doamnei QQQQQ se regăsesc între criteriile propuse de C.I.A.  
  

5.      Criteriile asupra cărora nu s-au formulat obiecții de către membrii AG vor fi supuse la vot ca pachet. 
  

  
Criteriile propuse Adunarii Generale pentru votul din 11.02.2015 sunt următoarele: 

  

“Poate fi membru al Asociației M10 persoana care a completat cererea de adeziune conform Statutului și 
îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

 

1.      Nu este urmărit penal; 

2.      Nu este trimis în judecată pentru fapte penale; 

3.      Nu a fost condamnat penal printr-o sentință definitivă pentru fapte săvârșite cu intenție; 

4.      Nu are o constatare din partea ANI de incompatibilitate sau conflict de interese, până la posibila invalidare 
definitivă a constatării de către instanță; 
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5.      Nu are o decizie definitivă de incompatibilitate sau de conflict de interese; 

6.      Nu a fost ofițer, angajat sau colaborator al Securității; 

7.      Nu a ocupat o funcție politică de conducere retribuită în aparatul central al PCR; 

8.      Nu promovează sau a promovat idei sau acțiuni de rasism, xenofobie sau antisemitism; 

9.      Nu au acționat sau acționează împotriva statului de drept; (n.n. se votează separat) 

10.  În vederea avizului, oferă la cererea Comisiei de Integritate și Arbitraj orice informații relevante privind 
integritatea acestuia sau activitatea civică sau politică depuse până la momentul cererii de adeziune la 
Asociația M10.” 

 
--  
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