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[M10AG] Avize CIA privind admiterea de membri activi in M10 + decizie CIA ref. Dan Teca
Proces verbal CIA 14 feb 2015 aviz membri M10.docx

Buna seara,
1. Aveti atasat procesul verbal al sedintei din 13-14 februarie privind avizele CIA referitoare la admiterea de noi
membri in Asociatia M10. Adunarea Generala va lua decizia in cursul zilei de maine, conform convocarii AG din
data de 10 februarie. Va rugam cititi documentul inainte de a vota.
2. Tot astazi, in urma autosesizarii CIA privind comportamentul domnului Dan Teca din ultima luna, s-a luat în
unanimitate decizia suspendării calității de membru în Asociația M10 pe o perioadă de 1 an (art. 36 alin. (1) lit. c)),
după audirea acestuia (art. 36 alin (5)) pentru încălcarea obligațiilor prevăzute al art. 14 lit. a), b) și c). Conform
statutului:
a) domnul Dan Țeca poate contesta măsura luată de CIA la Consiliul Director în termen de 5 zile de la data
comunicării;
b) conform art. 35 lit e), deciziile Comisiei sunt de imediată aplicare.
Prin urmare, solicităm aplicarea imediata a deciziei de suspendare a calității de membru în Asociația M10, adică
suspendarea imediată, până la o posibilă invalidare a deciziei de către Consiliul Director, a drepturilor prevăzute de
statut (drept la vot în asociație, calitatea de membru CIA, calitatea de membru în grupurile de lucru ale asociației și
calitatea de membru în grupurile online de discuții). Responsabilii vor duce imediat la indeplinire aceasta decizie.
Procesul verbal privind aceasta decizie va fi redactat in cursul zilei de maine si transmis Consiliului Director,
conform art. 37 alin. (5).
Madalina Botoran
Alin Luchian
Mihai Politeanu
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