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1. Modificări ale Statutului SCDPM UP
La punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării generale a SCDPM UP din data de 28.03.2022
se propune modificarea următoarelor articole din Statut: Capitolul III, litera D, Art. 1 respectiv
Capitolul IV, Art. 6 și Art. 7, acestea fiind reformulate astfel:
CAPITOLUL III. MEMBRII DE SINDICAT: DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI
D. Stimulente și sancțiuni
Forma inițială
Forma modificată
Art. 1. Membrii de sindicat care se remarcă prin Art. 1. Membrii de sindicat care se remarcă prin
contribuții deosebite la îmbunătățirea activității contribuții deosebite la îmbunătățirea activității
pot fi recompensați;
sau pentru întreaga activitate pot fi recompensați
prin acordarea unor diplome, distincții sau titluri
onorifice. Diplomele și distincțiile (Ex.: plachetă
/ diplomă omagială, plachetă / diplomă de
excelență etc.) se vor acorda prin hotărârea
Comitetului director iar titlurile onorifice (Ex.:
membru de onoare al Comitetului director,
președinte de onoare etc.) se vor acorda în urma
hotărârii Adunării generale.
CAPITOLUL IV. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE
Forma inițială
Forma modificată
Art. 6. Membrii Comitetului director al SCDPM Art. 6. Este recomandat ca membrii Comitetului
UP se aleg pe câte o legislatură cu durata de 5 director să fie aleși dintre membrii cu o vechime
ani, dintre membrii cu o vechime de cel puțin 4 de cel puțin 4 ani în sindicat;
ani în sindicat;
Art. 7. Este recomandat ca președintele și
Art. 7. Președintele și vicepreședinții se aleg vicepreședinții să fie aleși dintre membrii de
dintre membrii de sindicat cu o vechime de cel sindicat cu o vechime de cel puțin 4 ani în
puțin 4 ani în Comitetul director;
Comitetul director;
Alte propuneri privind modificarea statutului SCDPM UP pot fi transmise pe adresa
scdpm@upet.ro până la data de 25.03.2022, ora 1200.
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