
 Reg iesiri UCMR-ADA 
Nr. 3178/03.03.2021 

PROCEDURĂ DE VOT 
pentru alegerea membrilor Consiliului Director al UCMR-ADA 

 in cadrul Adunarii Generale Ordinare UCMR-ADA/2020 
din datele de 20/21-22.04.2021 

 

Art.1 Locația de desfășurare a Adunării Generala Ordinare a membrilor UCMR-ADA: Aula Palatului 
Cantacuzino, Calea Victoriei, nr.141, Sector 1 București. 

Art.2  (1) În prima zi a lucrărilor Adunării Generale Ordinare a membrilor UCMR-ADA în care se 
întrunește cvorumul statutar se dezbat și se votează toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

(2) Lucrările Adunării Generala Ordinare a membrilor UCMR-ADA de exercitare a votului secret de 
alegere a membrilor Consiliului Director al UCMR-ADA, se vor desfășura etapizat, pe parcursul a două zile 
calendaristice consecutive, de la data de la care se constată cvorumul legal pentru desfășurarea ședinței 
Adunării Generale Ordinare a membrilor UCMR-ADA, cu respectarea distanțării membrilor, începând cu ora 
13:00 a primei zile la care cvorumul statutar este întrunit, după următorul program: 

Data Interval orar Își exercită votul membrii UCMR-ADA al căror 
nume de familie începe cu litera 

Locație 

21.04.2021 
 

13:00 – 14:00 A, B, C, D  
 

Aula Palatului 
Cantacuzino, Calea 

Victoriei, nr.141, 
Sector 1 București 

14:30 - 15:30 E, F, G, H, I, Î 
15:30 - 16:30 J, K , L, M 

22.04.2021 
 

10:00 – 12:00 N, O, P, Q, R 

12:00 - 14:00 S, Ș, T, Ț, U 

14:15 - 15:00 V, W, X, Y, Z 

15:15 – 18:00 Numarare voturi 

(3) Membri UCMR-ADA care sunt prezenti la dezbaterea si votarea celorlalte puncte inscrise pe 
ordinea de zi a Adunării Generala Ordinare, la care cvorumul este intrunit, isi vor putea exprima votul secret 
de alegere a membrilor Consiliului Director al UCMR-ADA inainte de a parasi sedinta Adunării Generale 
Ordinare. 

Art.3 Lucrările Adunării Generale Ordinare a membrilor UCMR-ADA, reconvocate, se vor închide 
odată cu expirarea intervalului orar de timp alocat exercitării dreptului de vot pentru alegerea membrilor 
Consiliului Director UCMR-ADA, din cea de a doua zi a lucrărilor sale, respectiv la ora 15:00 din data de 
22.04.2021, dupa care se va proceda la numararea voturilor. 

Art.4 (1) Comisia de numărare a voturilor este formată din 7 membri, din care 6 salariați ai UCMR-
ADA și un membru UCMR-ADA ales de Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA. 

(2) După finalizarea procedurii de vot din prima zi, Comisia de numărare a voturilor sigilează urnele  
și fantele urnelor prin care se introduc buletinele de vot, care se desigilează a doua zi, de către Comisia de 
numărare a voturilor, la reluarea procedurii de vot, in prezenta tuturor membrilor comisiei. 

(3) Se numără voturile exprimate în cele două zile pe fiecare categorie de membri si se semneaza 
procesul verbal de numărare a voturilor. Procesul verbal de numărare a voturilor se întocmește în două 
exemplare, semnate de membrii comisiei. 

(4) Rezultatele votului se vor posta pe site-ul UCMR-ADA a doua zi, dupa validarea rezultatului. 
 Art.5 (1) Votul de alegere a membrilor Consiliului Director UCMR-ADA poate fi exprimat numai în 

favoarea membrilor care şi-au depus o candidatura valida, cu respectarea Statutului UCMR-ADA. 

  (2) Votul exprimat pentru alegerea in funcţia de membru al Consiliului UCMR-ADA este un vot 

secret, pe baza de buletin de vot. 

(3) Fiecare membru al UCMR-ADA, care se prezinta pentru exercitarea votului secret, are dreptul sa 

voteze pe cate un singur buletin de vot pentru fiecare dintre cele trei categorii de membri, ce vor alcătui 

Consiliul Director al UCMR-ADA potrivit art. 7.2.5 din Statutul UCMR-ADA. 

(4) Votul exprimat este considerat valabil în condiţiile prezentei proceduri. 

 Buletinele de vot. 

 Art. 6 Buletinul de vot este un format tipizat, conform anexei ce constituie parte integrantă din 

prezenta procedura. Votul poate fi exprimat numai pe buletinele de vot tipizate puse la dispoziţie de 

Secretariatul Adunării Generale Ordinare. 



 Art. 7 Pentru alegerea membrilor Consiliului Director al UCMR-ADA vor fi emise trei categorii de 

buletine de vot, corespunzător celor trei categorii statutare de membri, ce vor alcătui Consiliul Director al 

UCMR-ADA, potrivit art. 7.2.5 din Statutul UCMR-ADA,  identificate astfel: 

  1. Buletin de vot I – 7.2.5 alin (1) lit. a) cuprinzând candidaturile  care reprezintă muzica pop, 

jazz, etno, editori, etc; 

  2. Buletin de vot II – 7.2.5 alin (1) lit. b) cuprinzând candidaturile care reprezintă muzica 

simfonică, camerală, opera şi altele asemenea; 

  3. Buletin de vot III – 7.2.5 alin (1) lit. c) cuprinzând candidaturile care reprezintă genul 

muzical coral şi altele asemenea. 

 Art. 8 (1) Pe fiecare buletin de vot, pe pagina a doua, sunt înscrişi, în ordinea alfabetică a numelui, 

candidaţii ce şi-au depus, cu respectarea dispoziţiilor statutare, o candidatura valida pentru categoria de 

membri specifică acelui buletin de vot. 

 (2) În dreptul fiecărui candidat va figura o căsuţă de control, destinată exprimarii, prin bifare, a 

opţiunii de vot în favoarea acelui candidat. 

 Art. 9 (1) Pe buletinele de vot se vor inscripţiona următoarele elemente: „UCMR-ADA, Asociatia 

pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor”, „Adunarea Generală Ordinară din 20/21-22.04.2021”, „Alegere 

membri Consiliu Director”,  „BULETIN DE VOT I/II/II, (după caz) – „CONSILIU DIRECTOR”, „CATEGORIA 

7.2.5 lit. a) muzica pop, jazz, etno, editori, etc/7.2.5 lit. b) muzica simfonică, camerală, opera şi altele 

asemenea/7.2.5 lit. c) genul muzical coral şi altele asemenea” (după caz) 

(2) Fiecare buletin de vot va fi ştampilat pe pagina a doua cu ştampila UCMR-ADA. 

(3) Buletinele de vot se distribuie individual membrilor UCMR-ADA care se prezinta in datele de 21-

22 aprilie 2021 pentru exercitarea votului in intervale de timp dedicate in acest scop,  sub semnatură de 

primire, pe baza identificarii prin legitimare şi verificarii mentionarii acestuia în lista de membri ai UCMR-

ADA. 

(4) Un membru al UCMR-ADA, care isi exercita votul, va primi câte un singur buletin de vot pentru 

fiecare dintre cele trei categorii de membri prevăzute la art. 7 de mai sus. 

 (5) Pentru fiecare dintre cele trei categorii de buletine de vot va fi prevăzută câte o urnă de vot 

distinctă. 

 Art. 10 (1) Fiecare membru participant la exprimarea votului secret in cadrul lucarilor Adunarii 

Generale Ordinare din 20/21-22.04.2021 isi exprima optiunea de vot prin bifarea casutei din dreptul numelui 

şi prenumelui candidatului pe care il susţine.  

(2) Votul este considerat valabil exprimat numai prin bifarea unui număr de casuţe de control egal cu 

numărul de locuri alocate în Consiliul Director al UCMR-ADA categoriei de membri careia îi corespunde 

buletinul de vot, astfel incat, în buletinul de vot  să fie înregistrate, în mod corespunzător un număr de opţiuni 

după cum urmează: 

  - Buletin de vot I – 7.2.5 lit. a)  – pentru 7 candidaţi votaţi, 

  - Buletin de vot II – 7.2.5 lit. b) – pentru 4 candidaţi votati, 

  - Buletin de vot III – 7.2.5 lit. c) –  pentru 3 candidaţi votaţi. 

Art. 11 (1) Un buletin de vot introdus în urnă este considerat invalid dacă: 

a) nu se bifeaza nicio casuţă de control de pe buletinul de vot; 

b) se bifeaza un număr mai mic sau mai mare de casuţe de control acceptate (de ex.: pe 

Buletin de vot I – 7.2.5 lit. a)  se bifează un număr de casuţe mai mic sau mai mare de 7, 

pe Buletinul de vot II – 7.2.5 lit. b)  se bifeaza un numar de casute mai mic sau mai mare 

de 4, pe Buletinul de vot II – 7.2.5 lit. c)  se bifeaza un numar de casute mai mic sau mai 

mare de 3); 

c) cuprinde opţiuni de vot pentru alte persoane decât cele tipărite pe buletinul de vot; 

 (2) Voturile exprimate pe un buletin de vot invalid sunt nule.  



(3) Orice completări sau menţiuni făcute de membri pe buletinul de vot, cu excepţia bifării căsuţelor, 

nu vor fi luate în considerare, fiind considerate ca inexistente sau va fi aplicat art.11 alin. (1) lit. c), dupa caz. 

 Art. 12 Buletinele de vot se introduc de către membri în urna corepunzătoare categoriei pentru care 

se face votarea. 

 Numărarea voturilor şi validarea rezultatelor. 

 Art. 13 (1) Numărarea voturilor va începe la finalizarea procedurii de vot, distinct pentru fiecare 

dintre cele trei categorii de membri.  

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

conform prezentei proceduri. 

 (3) După finalizarea numărării voturilor, rezultatele vor fi centralizate. 

 Art. 14 (1) Rezultatul votării se va consemna în procesul-verbal al comisiei de numărare si validare a 

voturilor, în care vor fi înscrise, distinct  pentru fiecare dintre cele trei categorii de mai sus:  

 numele şi prenumele membrilor comisiei; 

 numărul membrilor care au votat; 
 numărul buletinelor de vot validate; 
 numărul buletinelor de vot invalide; 
 numărul voturilor obţinute de fiecare candidat, in ordinea descrescatoare a voturilor 

obţinute, cu indicarea candidaţilor atestaţi de o uniune profesională; 
(2) Pentru categoria de membri inscrişi pe Buletinul de vot II – 7.2.5 lit. b) cuprinzând candidaturile 

care reprezintă muzica simfonică, camerală, opera şi altele asemenea sunt consideraţi aleşi candidaţii situaţi 

pe primele patru locuri în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute; 

 (3) Pentru categoriile de membri înscrişi pe Buletinul de vot I – 7.2.5 lit. a) şi, respectiv pe Buletinul 

de vot III – 7.2.5 lit. c) se consideră aleşi candidaţii clasaţi pe primele şapte şi, respectiv primele trei locuri, în 

ordinea descrescatare a voturilor obţinute, cu excepţia cazului în care între aceşti zece candidaţi nu 

regăsesc cel puţin 3 candidaţi atestaţi de o uniune profesională în domeniu. 

 În acest din urmă caz, pentru determinarea candidaţilor aleşi se procedează după cum urmează: 

- se determină, în ordinea descrescătoare a voturilor, candidaţii atestaţi de o uniune profesională 

situaţi după primii şapte şi, respectiv primii trei candidaţi determinaţi potrivit alineatului 

precedent; 

- se determină candidaţii clasaţi pe ultimele trei locuri, în ordinea descrescătoare a voturilor 

obţinute, dintre cei zece candidaţi (7+3) determinaţi potrivit alineatului precedent; 

- se procedează la înlocuirea candidatului situat pe locul zece cu primul candidat, dintre cei 

atestaţi profesional, în ordinea descrescătoare a voturilor ce respectă şi cerinţele art. 7.2.5 lit. a) 

şi respectiv 7.2.5 lit. c). Se procedează în continuare în mod similar cu penultimul şi respectiv, 

antepenultimul candidat clasat în primii zece, până la respectarea cerinţei prevăzute la art. 7.2.1 

din Statutul UCMR-ADA. 

 (4) Potrivit art. 7.2.1 din Statutul UCMR-ADA, cel putin ½ din membrii Consiliului Director al UCMR-

ADA trebuie sa fie atestati de catre o uniune profesionala in domeniul creatiei muzicale. 

 (5) În cazul egalităţii de voturi acordate candidaţilor, când nu se poate face departajarea pentru 

ocuparea unui loc eligibil în Consiliul Director, alegerile se vor relua numai pentru candidaturile membrilor 

aflaţi la egalitate de voturi. 

 

  

CJ UCMR-ADA 

  Eugen Petcu 


