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REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE VOT
i
"'"PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR AL UCMRTA,DA. .
iH cloRur- ADUNARU cENERALE DtN DATA DEz3tz4.og.z01l. i,: ' :r

Capitolul

l-

r',

Art. 1 Prezentul Regulament privegte procedura de vot pentru alegerea membrilor Consilului
Director al UCMR-ADA, Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor denumita in continuare
.

Art.2 (1) Votul de alegere a membrilor Consilului Director UCMR-ADA poate fi exprimat numai

in favoarea membrilor care gi-au depus candidatura, cu respectarea Statutului UCMR-ADA, pentru

calitatea de membru al Consilului Director UCMR-ADA .
(2) Votulexprimat pentru alegerea in func[ia de membru al Consiliului
UCMR-ADA este un vot
secret, pe baza de buletin de vot.

(3) Fiecare membru al

UCMR-ADA participant la Adunarea Generali Ordinard din
23124'03'2017 are dreptul sa voteze pe cate un singur buletin
de vot pentru fiecare dintre cete trei

categorii de membri, ce vor alcdtui Consiliul Director al UCMR-ADA potrivit
ar. 7.2.E din Statutul
UCMR-ADA.

(4) Votul exprimat este considerat valabil in condiliile prezentului
regulament.
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Buletinul de vot.
Art' 4 Buletinul de vot este in format tipizat, conform anexei
ce constituie parte integrantd din
prezentul regulament' Votul poate fi exprimat
numai pe buletinele de vot puse la dispozilie de

Secretariatul Adundrii Generale Ordinare.
Art'S Pentru alegerea membrilor consiliului Director
al uCMR-ADA vor fi emise trei categorii de
buletine de vot, corespunzdtor celor trei categorii
de membri ce vor alcitui consiliul Director al ucMRADA, potrivit art.7.2.s din statutur ucMR-ADA
identificate astfer.
'1.

Buretin de vot |

1azz, etno, editori, etc;

-

r .2.s rit. a) cuprinzdnd candidaturire care reprezintd
muzica pop,

2' Buletin de vot ll 7.25lit. b) cuprinzdnd candidaturile care
reprezintd muzica
simfonici, camerald, opera gi altele asemenea;
3' Buletin de vot lll-7.2'5lit. c)cuprinzdnd candidaturile
care reprezinti genulmuzical

-

coral gi altele asemenea.

Art' 6 (1) Pe fiecare buletin de vot, pe pagina a doua, sunt
inscrigi, in ordinea alfabeticd a

numelui' candida{ii ce gi-au depus, cu respectarea
dispoziliilor statutare, candidatura pentru categoria
de membrispecificd acelui buletin de vot.
(2) Pe buletinurde vot se va inscrie numere gi prenumere
candidaturui.
(3) in dreptul fiecdrui candidat va figura
o cisuld de control, destinatd exprimarii, p1n bifare,
a
opliunii de vot in favoarea acelui candidat.

Art' 7 (1) Pe buletinelor de vot se vor inscripliona

urmdtoarele elemente: ,,UCMR-ADA,

Asociatia pentru Drepturi de Autor a compozitorilor",
,,Adunarea Generald ordinard din 23124.03.2017,,
,,Alegere membri consiriu

Directo/', ,,BULETTN DE vor r/il/il, (dupd caz)
-,,coNsrlru DrREcToR",
7'2.5lit.
a)
muzica pop, iazz, etno, editori, etcl7.2.S lit. b) muzica
"OATEGORIA
simfonica, cameratd,

opera gialtele asemenealT.2.s lit. c) genul muzicalcoralgialtele
asemenea', (dupd caz)
(2) Fiecare buretin de vot va fi gtampirat pe pagina
a doua cu gtampila UCMR_ADA.
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Dispozifii Generale

UCMR-ADA, in cadrul Adunarii Generale Ordinare ce va avea loc in data de 23124.03.2017

|

(3) Buletinele de vot se distribuie membrilor participan[i la Adunarea Generali Ordinari din
23124.03.2017 la intrarea in cabina de vot, sub semnaturd de primire, pe baza identificarii prin legitimare
giverificare in lista de membriai UCMR-ADA.

(4) Un membru poate primi cdte un singur buletin de vot pentru fiecare dintre cele
hei cateoorii
de membriprevizute la art. 5 de maisus.

(5) Pentru fiecare dintre cele hei categorii de buletine de vot va fi prevdzutd
cdte o urnd de vot
distinctd.
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procedura de vot.

Art. 8 (1) Fiecare membru participant la Adunarea Generald Ordinard din 23124,03.2012
isi
exprima optiunea de vot prin bifarea casutei din dreptul numelui gi prenumelui
candidatului pe care

il

sus[ine.

(2) Votul este considerat valabil exprimat numai prin bifarea
unui numdr de casu[e de conkol
egal cu numdrul de locuri alocate in consiliul Director al UCMR-ADA
categoriei de membri careia ii
corespunde buletinul de vot, astfel incat, in buletinul de vot sd
fie inregistrate, in mod corespunzitor un
numdr op{iuni dupd cum urmeazd:

Art.9

- Buletin de vot | _7.2.5 tit. a) _ pentru 7 candidafivotali
- Buletin de vot lt _7.2.5 tit. b)_ penku 4 candida{ivotati
- Buretin de vot ilr -7.2.s rit. c)
pentru 3 candida{i votali.
(1) Un buletin de vot introdus in urni este considerat
invalid dacd:

-

a) nu se bifeaza nicio casuld de contror de pe buretinur de vot;
b) se bifeaza un numdr mai mic sau mai mare de casu(e de control acceptate (de
ex,:
pe Buletin de vot | - 7 .2.5 lit. a) se bi'feazd un numdr
de casu[e mai mic sau mai

mare de 7, pe Buletinulde vot ll-7.2.5lit. b) se
bifeazaun numarde casute mai
mic sau mai mare de 4, pe Buletinulde vot ll
-7.2.s lit. c) se bifeazaun numarde
casute mai mic sau mai mare de 3,
);
cuprinde optiuni de vot pentru alte persoane dec6t
cele tiparite pe buletinut de vot;
(2) Voturile exprimate pe un buretin de vot
invarid sunt nure.

c)

(3) orice completiri sau men(iuni fdcute de membri pe
buletinul de vot, cu excep[ia bifdrii

cdsu[elor, nu vor fi luate in considerare, fiind considerate
ca inexistente sau va fi aplicat art.g alin. (1) lit.
c), dupa caz.

Art' 10 Buletinele de vot se introduc de citre membri in urna
corepunzdtoare categoriei pentru
care se face votarea.
capitolul lv - Numdrarea voturiror gi varidarea rezurtateror.
Art' 11 (1) Numirarea voturilor va incepe la finalizarea proceduriide
dintre cele trei categorii de membri prevazute
ra art. 5 de mai sus.

vot, distinct pentru fiecare

(2) La numdratoarea voturilor nu se includ
voturile exprimate pe buletine de vot considerate

invalide conform prezentului Regulament.
(3) Dupa finalizarea numdririi voturilor, rezultatele
vor fi centralizate potrivit modelului prevazut
in Anexa 4 la prezentul regulament.

Art' 12 (1) Rezultatul votdrii se va consemna in procesul-verbal
al comisiei de numdrare si
validare a voturilor, in care vor fi inscrise, distinct pentru
fiecare dintre cete trei categorii prevazute la
art.5 de maisus:

.
.
.
.

numele gi prenumele membrilor comisiei:
numdrul membrilor care au votat;
numdrul buletinelor de vot validate,
numarul buletinelor de vot invalide:

r

numerul voturilor obtinute de fiecare candidat, in ordinea descrescatoare a voturilor
obtinute, cu indicarea candida[ilor atesta{i de o uniune profesionald;
(2) Penku categoria de membri inscrigi pe Buletinul de vot ll 7.2.5 lit. b) cuprinzand
candidaturile care reprezinti muzica simfonici, camerald, opera gi altele asemenea sunt considera[i

-

alegi candida[ii situa[i pe primele patru locuri in ordinea descrescitoare a voturilor obtinute;

(3) Pentru categoriile de membri inscrigi pe Buletinul de vot | 7.2.5 lit. a) gi, respectiv pe
Buletinul de vot lll
7.2.5 lit. c) se consideri alegi candida[ii clasali pe primele gapte gi, respectiv
primele trei locuri, in ordinea descrescatare a voturilor ob[inute, cu excep(ia
cazului in care inhe acegti
zece candidali nu regdsesc cel putin 3 candida{i atesta[i de o uniune profesionali in domeniu.

-

-

in

acest din urmd caz, pentru determinarea candidalilor alegi se procedeazi

dupi

cum

urmeazi:

-

se determind, in ordinea descrescdtoare a voturilor, candida{ii atesta{i de o

uniune

profesionali situa[i dupd primii gapte gi, respectiv primii trei candida[i determina[i potrivit

-

alineatu lui precedent;

se determini candida(ii clasa(i pe ultimele trei locuri, in ordinea descrescitoare
a voturilor
oblinute, dintre cei zece candidali (7+l) determinali potrivit alineatului precedent;
se procedeazd la inlocuirea candidatului situat pe locul zece cu primul
candidat, dintre cei
atesta{i profesional, in ordinea descrescdtoare a voturilor ce respecti
9i cerinlele art. T .2,5
lit' a) 9i respectiv 7 .2.5 lit. c). Se procedeazi in continuare in mod
similar cu penuttimul 9i

respectiv, antepenultimul candidat clasat in primii zece, pdnd
prevdzute la ar|.7 .Z.1din Statutul UCMR-ADA.

la

respectarea ce1nlei

(4) in cazul egalitd[ii de voturi acordate candidalilor,
c6nd nu se poate face departajarea pentru

ocuparea unui loc eligibil

in

Consiliul Director, alegerile se vor relua numai pentru candidaturile

membrilor afla(i la egalitate de voturi.
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