S-a cerut certificarea următorului înscris:

ACT ADIŢIONAL
la Statutul
FEDERAŢIEI ROMÂNE DE DIABET, NUTRIŢIE ŞI BOLI
METABOLICE
Subscrisa FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIŢIE ŞI BOLI
METABOLICE, cu sediul în România, loc. Cluj-Napoca, str. Republicii nr.12, ap.15,
judeţul Cluj
în baza Hotărârii Adunării Generale a FRDNBM şi în temeiul prevederilor legale, am
hotãrât ca Statutul Federaţiei să se modifice în următorul mod:

1. Cap.I, art.2 din Statut se modifică după cum urmează
Se modifică locaţia sediului Federaţiei, articolul urmând a avea următorul cuprins:
Sediul se stabileşte a fi prin rotaţie în localitatea în care are domiciliul preşedintele
FRDNBM, pe durata mandatului său. Sediul actual este Cluj-Napoca, str. Clinicilor
nr.2-4, în incinta Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj - Centrul de Diabet,
Nutriţie şi Boli Metabolice.

2. Cap.II, art.13 din Statut se modifică după cum urmează
Se modifică numele publicaţiei oficiale a Federaţiei, articolul urmând a avea
următorul cuprins: Publicaţia oficială a Federaţiei se numeşte “DIABET, NUTRIŢIE,
RISC CARDIOMETABOLIC”. Orice alte publicaţii periodice sau neperiodice ale
Federaţiei sau realizate în numele ei se vor face numai cu avizul Consiliului General.

3. Cap.IV lit.a) Adunarea Generală, art.27 din Statut se modifică după cum
urmează
Se înlătură prevederea referitoare la atribuţia Adunării Generale de a alege Comisia
de Cenzori, articolul urmând a avea următorul cuprins: Adunarea Generală confirmă prin
vot cu majoritate simplă componenţa Consiliului General.

4. Cap.IV lit.b) Consiliul General, art.30 din Statut se modifică după cum
urmează
Se introduce atribuţia Consiliului General de a alege Comisia de Cenzori, articolul
urmând a avea următorul cuprins: Consiliul General alege prin vot deschis Consiliul
Director al Federaţiei ca organ cu atribuţii executive şi alege prin vot deschis
componenţa Comisiei de Cenzori.

5. Cap.IV lit.b) Consiliul General, art.33 din Statut se modifică după cum
urmează
Se completează atribuţiile Consiliului general cu atribuţia de alegere a unui
Preşedinte de onoare, articolul urmând a avea următorul cuprins: Consiliul General alege
prin majoritate simplă cu vot deschis dacă există o singură propunere şi prin vot
secret dacă există mai multe propuneri preşedintele Federaţiei, care cumulează şi
funcţiile de preşedinte al Consiliului general şi al Consiliului Director şi confirmă
prim-vicepreşedintele, care este întotdeauna preşedintele sau un alt membru al
Comitetului executiv al Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice,
membră a Asociaţiei Medicale Române, şi vicepreşedinţii, câte unul din partea
asociaţiilor, societăţilor şi fundaţiilor membre titulare ale federaţiei. Asociaţiile şi
societăţile persoanelor cu diabet zaharat vor fi reprezentate de un număr total de 2
vicepreşedinţi. Preşedintele se alege pentru un mandat de 4 ani, putând fi ales pentru
maximum un mandat consecutiv. Preşedintele numeşte de asemenea secretarul
Federaţiei, care face parte din Consiliul General.
Consiliul general alege prin majoritate simplă, numai dintre foştii preşedinţi ai
Federaţiei, Preşedintele de onoare al Federaţiei, care va face parte din Consiliul

Director şi care va prezida şedinţele Adunării Generale, ale Consiliului General şi ale
Consiliului Director în cazul în care Preşedintele Federaţiei este indisponibil.
Preşedintele de onoare se alege pentru o perioadă nedeterminată. În cazul în care
Preşedintele de onoare este indisponibil pentru a îl înlocui pe Preşedintele Federaţiei,
şedinţele Adunării Generale, ale Consiliului General şi ale Consiliului Director vor fi
prezidate de către prim-vicepreşedinte.

6. Cap.IV lit.c) Consiliul Director, art.37 din Statut se completează după cum
urmează
Se introduce funcţia de Preşedinte de onoare, articolul urmând a avea următorul
cuprins: Consiliul Director este compus din Preşedintele Federaţiei, Preşedintele de
onoare al Federaţiei, prim-vicepreşedintele care este preşedintele Societăţii Române
de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, membră a Asociaţiei Medicale Române şi câte
un preşedinte din partea fiecărei societăţi sau asociaţii membre titulare, cu menţiunea
că Asociaţiile Pacienţilor cu Diabet Zaharat sunt reprezentate de 2 vicepreşedinţi şi
secretarul FRDNBM

7. Cap.IV lit.c) Consiliul Director, art.43 din Statut se completează după cum
urmează
Se modifică prevederea referitoare la situaţia indisponibilităţii preşedintelui Federaţiei
de a conduce şedinţele, articolul urmând a avea următorul cuprins: Preşedintele Federaţiei
prezidează şedinţele Consiliului Director, ale Consiliului General şi ale Adunării
Generale. În caz de indisponibilitate a acestuia, conducerea acestora va fi asigurată de
Preşedintele de onoare al Federaţiei, iar în caz de indisponibilitate a acestuia din
urmă de către prim-vicepreşedinte.

8. Cap.IV art.44 din Statut se completează după cum urmează
Se modifică modul de alegere şi componenţa Comisiei de Cenzori, articolul urmând a
avea următorul cuprins: Comisia de Cenzori este aleasă de către Consiliul General,

fiind compusă din 3 membri dintre care 1 trebuie să fie reprezentant al asociaţilor
persoanelor cu diabet. Comisia de cenzori alege prin vot deschis un preşedinte.

Restul dipoziţiilor din Statut rămân neschimbate.
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În faţa mea, Alexandra Gioarsă, avocat, la sediul biroului, s-a prezentat: ------------------------------

1. HÂNCU NICOLAE-DRAGOŞ, cetăţean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Moţilor
nr.72, ap.1, jud. Cluj, legitimat cu C.I. seria KX nr.454752, eliberat de Poliţia mun. Cluj-Napoca la data
de 26.10.2005, C.N.P. 1400706120674, în nume propriu şi în calitate de preşedinte al Federaţiei -------------care, după citirea actului, a consimţit la certificarea prezentului înscris şi au semnat toate
exemplarele lui. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

În conformitate cu dispoziţiile art. 3, alin. 1 teza a 3-a din Lega nr. 51/1995
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