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STATUTUL UNIUNII DE CREATIE INTERPRETATIVÃ A
l'4;ÍJ ZICIENILOR DIN ROMÂNIA (UCIMR).

Capitolul I

-

DISPO

ZITII GENERALE

Art. I

l)

Uniunea de CreaJie Interpretativä a Muzicienilor din România - UCIMR este o
organizatie profesionalä, apoliticã çi neguvernamentalä, non profit, de utilitate
publicá, constituitä prin asocierea liberá a creatorilor din domeniul artelor muzicale

interpretative (instrumentalá, vocalá, dirijoralá etc.). UCIMR@ este marcá
înregistratá de preçedintele fondator, domnul gtefan Gheorghiu.

2)

Scopul înfiinjárii çi raJiunea existenfei organiza\iei constä în promovarea
valorilor çi intereselor profesionale, materiale çi morale ale membrilor sái.
3) Principiile de bazá dupá care UCIMR se conduce sunt: libertatea de crea{ie în
temeiul unui profesionalism riguros, solidaritatea çi etica profesionalá, aftmarea
valorilor artistice çi çtiinfifice ale artei interpretative, ca parte integrantä a
patrimoniului cultural national.
4) În exercitarea activitälilor proprii, UCIMR respectä legislajia naJionalá çi
acordurile internaJionale la care Romãnia a aderat.
5) Libertatea de creaJie, promovarea valorilor, iniliativa, disciplina liber consimlitä
çi eficienta sunt, de asemenea, principli debazá, ale activitátii UCIMR.
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Ãrt.2

1) UCIMR, ca asociafie cu personalitate juridicá,
dispoziliilor Legii nr. 2111924, Decretului nr.3 Ill954
2711990
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2) UCIMR îçi

desfãçoará, activitatea

în baza prevederilor O.G.

nr.2612000 cu
modificärile çi completärile ulterioare, a Legii nr.3511994 çi a Legii nr.812006.

Art.3

l) Sediul principal al UCIMR este în Bucureçti,Pia\a Valter Märäcineanu,

nr. l-3,

Et. 5, Cam. 378, Sector l, Bucureçti, 010155.
2) Schimbarea sediului UCIMR poate fi hotãrâtá de Consiliul Director.

Capitolul

III - PATRIMONIUL

Art.4

inilial al asociafiei este de 100.000 lei.
2) Patrimoniul UCIMR se compune din totalitatea bunurilor mobile çi imobile, a
mijloacelor bãneçti, precum çi din toate drepturile dobândite în perioada sa de
1) Patrimoniul

functionare.

3)

UCIMR poate dobândi în patrimoniu, cu orice titlu, bunuri mobile çi imobile
transferate în orice fel, de diverse persoane ftzice çi/sau juridice din larã çi/sau
stráinátate.

Art.5

l)

Veniturile UCIMR sunt urmátoarele:
a) Taxele de înscriere çi cotizafiile membrilor;
b) Dobânzile çi dividendele ren¿,ltate din plasarea sumelor disponibile, în
condilii legale;
c) Dividendele societá1ilor comerciale înfiinlate de UCIMR;
d) Venituri realizate din activitäti economice directe;
e) Veniturirealizate din organizári de spectacole, concerte, etc.;
Ð Donatii, sponsorizári sau legate din Jarä çi sträinátate;
g) Venituri realizate din valorificarea publicaliilor editate de UCIMR;
h) Venituñ realizate din colectarea ,,Timbrului Muzical", ,,Timbrului Folcloric"
çi ,,Timbrului de Divertisment" conform Legii nr.35/06.06.1994 cu
modificárile çi completárile ulterioare;
i) Resurse oblinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
j) Alte venituri.
TA I/
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2) UCIMR este responsabilá fala de obligafiile
dobândit.
Membrii UCIMR nu sunt responsabili personal de
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Capitolul IV

- SCOPUL $I OBIECTUL DE ACTMTATE

Art.6
Scopurile principale ale UCIMR sunt:

1) Reprezentarea, promovarea, denroltarea çi protejarea, în lará çi în stráinátate, a
culturii române çi europene, în special a creaJiilor muzicale interpretative
româneçti precum çi a intereselor membrilor sái çi ale crealiilor acestora.
2) Colectarea timbrului muzical, folcloric çi de divertisment.
3) Acordarea dreptului de a beneficia de indemnizatiapreváztttá de Legea w.812006
membrilor care îndeplinesc condiliile prevederilor legale.
4) Accesarea de fonduri europene pentru promovarea culturii române çi europene, în
special a creatiilor muzicale interpretative româneçti precum çi a intereselor
membrilor säi çi ale crealiilor acestora.

Ãrt.7
Activitatea UCIMR se desfãçoará pe bazá de proiecte çi programe, dupä cum
urmeazá:

A. ACTIVITÃTI DE PROMOVARE a spectacolelor muzicale de un înalt nivel
artistic çi a crealiilor de valoare ale muzicii nalionale, prin elaborarea çi
suslinerea unor proiecte culturale de interes nalional.

a) Premiazá cele mai valoroase creaJii

b)

c)
d)

e)

din domeniul artei muzicale

interpretative precum çi cele mai semnificative debuturi;
Organizeazá, sau colaboreazá la organizarea unor recitaluri, spectacole,
festivaluri, concursuri, sáptámâni muzicale çi alte manifestári culturale cu
caracter nalional çi internafional;
Elaborcazá sau colaboreazá Ia realizarea de proiecte çi programe culturale,
destinate suslinerii activitá1ii çi promovárii tinerilor muzicieni;
Elaboreazá sau colaboreazá,larealizarea de proiecte çi programe culturale cu
caracter interetnic çi intercultural, destinate
activitä1ii tinerilor
muzicieni;
Organizeazá. sau colaboreazá Ia organizarea
mese rotunde, colocvii pe teme muzicale;
3

Ð
g)

h)

i)

Elaboreazá studii, expertize, monografii, culegeri, albume de specialitate,
buletine informative etc. sau colaboreazá la alte activitá1i de gen.
Editeazá çi/sau publicá cátti, broçuri, etc, precum Si un organ de presá
propriu;
Faciliteazä legáturile membrilor sái cu organisme culturale çi personalitá1i
artistice din fará çi din stráinátate;
Acordä membrilor sái stimulente çi premii materiale pentru activitatea
deosebitä depusã în vederea realizár1í obiectivelor çi proiectelor UCIMR.

B. ACTIVITÃTI DIRECTN ÎN DOMENIUL SPECTACOLULTI
a) Organizeazá, în regie proprie sau în colaborare, spectacole çi turnee, în lará

çi

în strãinátate;

b) Organizeazá,,

în regie proprie sau în colaborare, spectacole çi turnee, în larã çi
sträinätate, pentru promovarea tinerilor interpreti.

c. ACTrVrrÃ11 coNExE
a) Administreazá sáli çi spatii pentru spectacole;
b) Înfiinp azá sau organizeazá în regie proprie sau

în cooperare cu parteneri

interni sau externi, unitáfi lucrative, conform prevederilor legale în vigoare;
c) Organizeazá çi alte activitá1i lucrative, compatibile cu dispoziliile O.G. nr.
2612000 çi cu respectarea dispoziliilor legale în vigoare.
D. ACTrVrrÃTr DE PERFECTTONARE PROFESTONALÃ
a) Organizeazá forme de perfectionare profesionalä;
b) Acordá membrilor säi sprijin în vederea perfecJionärii profesionale;
c) Stimuleazá. tinerele talente, prin acordarea de burse de studii sau prin alte
forme de formare profesionalä sau sprijin material çi moral.

E. ÄCTIVITATI DE PROTECTIE
reprezintá, çi susJine interesele membrilor UCIMR în fala
autoritálilor, institutiilor publice sau private din larä çi din sträinátate;
Coopereazá cu sindicatele din domeniul säu de activitate, în promovarea çi
apárarea intereselor profesionale çi sindicale ale membrilor sái.
Acordä membrilor sái, în másura posibilitá1ilor financiare, ajutoare materiale
pentru situalii deosebite (familie, boalá, decese etc);
Organizeazá, case de crealie çi odihná, cámine de
restaurant
e
çi alte activitä1i de proteclie compatibile cu

a) Apárá,

b)
c)
d)
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CAPITOLUL V _ ORGANIZAREA UCIMR

Ärt.

8

1) Cel pulin 90% dintre membrii UCIMR trebuie sá fie titulari de drepturi de autor
sau drepturi conexe dreptului de autor.

2) UCIMR

are urmätoarea structurá:

a) Adunarea Generalä
b) Consiliul Director

c) Comisia

de Cenzori

Adunarea Generalã

Art.9

l) Adunarea Generalä este organul suprem al UCIMR
2) Adunarea Generalá se convoacä, o datä pe an sau ori de câte ori
cátr e

este necesar, de

Consiliul Director.

3) Adunarea Generalá se întruneçte în çedinle ordinare çi çedinle extraordinare.
a) Adunarea Generalã ordinarã are loc o datá pe an. Adunarea Generalá
ordinarä se convoacá de cátre Consiliul Director.
b) Adunarea Generalã extraordinarã este convocatä pentru rezolvarea unor
situalii deosebite, la propunerea a 213 din numáruI membrilor Consiliului
Director, sau la iniliativa, consemnatá în scris, a 213 din numáruI total al
membrilor.

Art.10
1) Adunarea Generalä este convocatá fie printr-un ziar de ráspândire nalionalá, f,re
prin mijlocul de comunicare propriu, publicarea pe www.ucimr.ro cu 15 zile
înainte de Adunarea Generalá. Consiliul Director este cel care stabileçte
modalitatea de convocare, în funclie de bugetul alocat pentru Adunarea Generalá.
\ În convocare se vor prevedea data Adunárii Generale, ora çi locul, precum çi data
urmátoarei convocári, pentru canil în care la prima convocare nu s-ar întruni
cvorumul statutar.
TA
3) Adunarea Generalá Extraordinará poate fi
de data
çedinlei.
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Art.l1
Adunarea Generalá are urmátoarele atribufii:
a) stabileçte strategia çi obiectivele generale ale asociatiei;
b) alege çi revocá membrii Consiliului Director çi ai Comisiei de cenzori;
c) modificá actul constitutiv çi statutul;
d) Decide asupra modului de votare;
e) Revocá individual sau colectiv mandatele membrilor Consiliului Director çi
ai Comisiei de cenzori;
Ð descarcä de gestiune preçedintele UCIMR;
g) aprobá raportul de activitate anual al preçedintelui.
h) aprobá bugetul de venituri çi cheltuieli, bilanþl contabil çi raportul anual al
comisiei de cenzori;
aprobä cuantumul cotizatiei membrilor UCIMR, la propunerea Consiliului
Director;
Hotãräçte înfiinlarea sau desfiintarea de sucursale çi filiale;
k) hotäráçte dizolvarea çi lichidarea asociatiei, stabilind çi destinatia bunurilor
rämase dupá lichidare;
1) stabileçte cuantumul indemnizatiei pentru membrii Consiliul Director;
m) hotäráçte în materie mobiliarä çi imobiliará;
n) desemneazâ reprezentan\ä asociatiei cu drept de a se prezenta în fala
organelor judecätoreçti çi fiscale în vederea solulionárii tuturor problemelor
legate de administrarea çi viala asocialiei;
o) îndeplineçte orice alte atribulii çi obiective.

i)

j)

Art.l2
1) Toli membri au drept de vot egal. Hotárârile vor fi valabile numai dacá vor fi
ráspuns convocárii cel putin jumátate plus unul (majoritate simplá) din numäruI
membrilor, în caz contrar, la o a doua convocare, se va putea decide cu o
majoritate simplä a celor prezen\i, oricare ar fi numáruI lor.
2) Un membru poate mandata un singur membru sä îl reprezinte în cadrul adunárii
generale;

Consiliul Director
Art.13

l)

Consiliul Director reprezintá UCIMR

în

toate

juridice,

conformându-se statutului çi deciziilor Adunärii
6

2) Consiliul Director

este alcátuit din preçedinte, doi vicepreçedin1i, çi doi membri.
Membrii Consiliului sunt aleçi dintre membrii UCIMR.

3) Preçedintele çi vicepreçedinlii sunt aleçi din rândurile membrilor Consiliului
Director în prima çedinJä de dupä Adunarea Generalä;
4) Preçedintele UCIMR este çi preçedintele Consiliului Director;
5) Mandatul membrilor Consiliului Director este de patru ani, putând

fi reînnoit;

6) Membrii Consiliului Director pot fi schimbati çi anual, la nivel de cel mult l/3
din numáruI total al acestora;

7) Membrii Consiliului Director, care îçi înceteazá activitatea în cadrul consiliului
pe perioada mandatului lor, pot fi înlocuili cu membri delegafi, numili prin Decizia
Consiliului Director, durata lor de acreditare fiind pânã la numirea membrului
peÍnanent de cätre proxima Adunare Generalä;
8) Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un vot;

9) Orice membru al Consiliului Director poate delega un alt membru sá îl reprezinte
la çedinJele Consiliului. Mandatul, în formá legalizatá, va cuprinde în mod
obligatoriu çi limitele acestuia;
10) Un membru al Consiliului Director poate reprezenta doar încä un alt membru;

1l) Consiliul Director

se întruneçte çi îçi desfãçoará activitatea semestrial sau,

ori de

câte ori este nevoie, la cererea Preçedintelui;
12) Convocarea Consiliului Director se face telefonic sau prin email;

l3) Este statutar întrunit çi poate dispune în mod valabil în prezenta a jumátate plus
unu (50% + 1) din membrii sái, cu votul deschis al majoritáti simple a membrilor
prezen\i.În carde balotaj, votul Preçedintelui Consiliului Director este decisiv;
14) Dezbaterile Consiliului Director se conseÍìneazá într-un proces-verbal, semnat
de cätre toti membrliprezen\i;

15) Punctele de vedere divergente vor
verbal de çedin!á.

fi

menlionate

procesului-
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16) Membrii Consiliului Director participanli la lucräri primesc o indemniza\ie de
çedinJä;

17) Consiliul Director are urmátoarele atribulii:

a) încheie acte juridice în numele çi pe seama UCIMR;
b) avizeazá, pentru a fi prezentate Adunárii Generale de cátre Preçedinte,
rapoartele de activitate pentru perioada anterioará, bilanþl contabil pentru
exerciliul financiar expirat, proiectul bugetului de venituri çi cheltuieli,

raportul anual al comisiei de cenzori;
c) stabileçte limitele în care Preçedintele încheie acte juridice, în numele çi pe
seama asociatiei;
d) urmáreçte çi asigurä îndeplinirea obiectivelor UCIMR potrivit Statutului çi
deciziilor Adunärii Generale;
e) convoacá Adunarea Generalá;
Ð elaboreazä Regulamentul intern de organizare çi functionare aI UCIMR;
g) stabileçte taxa de aderare pebaza propunerii ñcute de Preçedinte;
h) stabileçte cotizalia membrilor UCIMR, care este supusä aprobãrii Adunárii
Generale;

i)
j)
k)

l)

aprobä programele çi proiectele UCIMR;
aprobá Regulamentul de aprobare a proiectelor UCIMR;
aprobá acordarea de burse, premii çi ajutoare pentru membri UCIMR;
aprobä regulamentul de instituire çi acordare a premiilor UCIMR;

m) conferá calitatea de membru de onoare al UCIMR;
n) aprobä Regulamentul de aderare la UCIMR sau modificarea acestuia;
o) decide schimbarea sediului UCIMR, la propunerea Preçedintelui;

p) asigurá coordonarea activitälii UCIMR între adunárile generale;
q) aprobä mandatarea çi a altor persoane care sá reprezinte UCIMR la

r)

manifestárile publice çi negocieri, aláturi de Preçedinte;
aprobä organigrama çi politica de personal a UCIMR, propusá çi întocmitä de
Preçedinte;

s) stabileçte retribuJiile pentru preçedinte çi personalul angajat în

sectorul

administrativ;
t) stabileçte cuantumul indemnizaliei pentru membrii Comisiei de Cenzori;
u) îndeplineçte orice alte atribuJii preväzute de Statut sau
de Adunarea
Generalá;

v) în exercitarea atribuliilor sale, Consiliul Director
8

Preçedintele

Ãrt.14

l)

Preçedintele UCIMR asigurá conducerea acesteia çi duce la îndeplinire
hotárârile Adunärii Generale çi ale Consiliului Director
2) Mandatul preçedintelui este de 4 ani çi poate fi reînnoit.
3) Preçedintele UCIMR are urmátoarele atribufii principale:
a) Reprezintä UCIMR în fala autoritálilor çi a persoanelor juridice din farä çi din
stráinätate;

b) Asigurä aplicarea prevederilor statutului çi a actelor normative în vigoare în
activitatea UCIMR;
c) Încadr eazá, premiazá, sancfione azá çi concediazä personalul administrativ;
d) Asigurä çi räspunde de luarea másurilor necesare pentru buna gospodärire a

patrimoniului UCIMR;
e) Încheie contracte cu terfii, în vederea îndeplinirii scopurilor UCIMR;
Ð Conduce çedinjele Consiliului Director.
g) Îndeplineçte orice alte atribulii preväzute de Statut sau stabilite de Adunarea
generalä, de naturá sá asigure buna funclionare a UCIMR.
a) În exercitarea atributiilor sale, preçedintele emite decizli.
Comisia de Cenzori

Art.15
1) Verif,rcarea gestiunii economice çi financiare a UCIMR în ceea ce priveçte
veniturile çi cheltuielile, se face de cätre Comisia de cenzori.
2) Aceasta întocmeçte la sfârçitul anului financiar un raport în acest sens, pe care îl
pr ezintá Adunári i Generale.
3) Comisia de Cenzon poate întocmi pe parcursul unui an çi rapoarte preliminare cu
privire la situaJia economico - financiarâ a asociatiei sau pe probleme punctuale.
4) Comisia de Cenzori este compusá din trei membri, dintre care doi sunt aleçi de
Adunarea Generalá. Cel de-al treilea membru aI Comisiei de Cenzori este
contabil autoizat sau expert contabil, în condiliile legii, colaborator al UCIMR,
validat de Adunarea Generalá a Uniunii.

5) Mandatul membrilor

este de pentru o perioadá de patru

9

6) Membrii comisiei pot beneficia de o indemniza\ie, al cärui cuantum

se stabileçte

de Consiliul Director.

7) Nu pot

fi

cenzon rudele sau afinii preçedintelui ori membrilor Consiliului
Director pânä la al patrulea grad inclusiv, precum çi membri Consiliului Director.

Art.

16

Atribuliile Comisiei de Cenzori sunt urmätoarele:
a) Verif,rcä modul în care este administrat patrimoniul UCIMR;
b) Întocmeçte rapoarte çi le prezintáAdunárii Generale;
c) Poate participa la çedinlele Consiliului Director, fãrá drept de vot;
d) Îndeplineçte orice alte atribulii prevázute în statut sau stabilite de Adunarea
Generalä.

DEPARTAMENTELE DE SPBCIALITATB ALB ASOCIATIEI

Art.l7
1) In cadrul UCIMR funclioneazá

a) Departamentul Secretariat çi Relalii Publice
b) Departamentul Contabilitate/colectare Timbru
c) Departamentul Juridic, Proiecte Culturale.

Muzical.

2) Departamentele vor functiona conform organigramei, aprobatä de Consiliul
Director
3) În interiorul departamentelor, angaja\ä îçi vor desfäçura activitatea conform fiçei
postului çi a Codului Muncii.

CAPITOLUL VI _ MEMBRI UCIMR
Art.18
În cadrul UCIMR existä douá categorii de membri

a) Membri;
b) Membri de onoare.
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fi

membri UCIMR titulari de drepturi de autor sau drepturi conexe din
urmátoarele categorii, aça cum sunt definili Ia art. 95 din Legea nr.8ll996 privind
dreptul de autor çi drepturile conexe: ,,... prin artiçti interpreli sau executan{i se
înfelege: actorii, cântáreJii, muzicienii, dansatorii çi alte persoane care prezintá,,
cãntá,, danseazá, recitä, declamá, joacá,, interpreteazá, regizeazâ, dinjeazá ori
executá în orice altá modalitate o operä literarä sau artisticá, un spectacol de orice
fel, inclusiv folcloric, de varietá{i, de circ ori de marionete ...,,

Pot

a) Membrii orchestrelor;
b) Coriçtii din instituliile publice sau private;
c) Soliçtii lirici, concertiçtii, de balet sau dansuri, dirijorii;
d) Cadrele didactice din învätámântul artistic çi de coregrafie, cu activitate
e)

Ð

interpretativä, care corespund cerinfelor stabilite prin Regulamentul de aderare;
Alli creatori din domeniul artei interpretative muzicale, cu rcnitate artistice
personale remarcabile;
Balerini, dansatori folclorici çi alte categorii de dansatori care corespund

cerintelor stabilite prin Regulamentul de aderare.

Ãrt.20
Primirea în UCIMR a persoanelor fizice nu este limitatä ca numár çi nici ca termen
de înscriere çi se face conform Regulamentului de aderare.

Ãrt.2l

fi

membri de onoare ai UCIMR personalitá1i din toate domeniile artei
interpretative muzicale care au adus o contribulie deosebita la promovarea çi
denoltarea artei çi muzicii româneçti çi universale sau a UCIMR. Aceastá calitate
poate h conferitä çi cetátenilor altor tári sau unor personalitä1i politice care au avut
contribulii deosebite la sprijinirea çi promovarea UCIMR precum çi a programelor

Pot

çi proiectelor acesteia.

Art.22
Membrii UCIMR au urmátoarele drepturi:

a)
b)

Sá aleagá çi sá fie aleçi în organele de conducere;
Sá facá propuneri de îmbunátâtîe a activitá1ii U
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c) Sá fie sprijinili çi reprezentati de UCIMR în rezolvarea problemelor
d)
e)

Ð

profesionale çi juridice, în limita obiectului de activitate;
Sa beneficieze de sprijin pentru oblinerea de materiale documentare çi de alte
mijloace puse la dispozilie de UCIMR, strâns legat de obiectul de activitate;
Sá primeascä burse çi alte forme de sprijin material pentru perfecJionarea
profesionalä;

premii, ajutoare materiale, etc.;
g) Sá beneficieze, în limita posibilitätilor Uniunii, de sprijin calificat çi material
în rezolvarea problemelor legate de deplasárile în sträinätate, în can¿,|
acliunilor profesionale.
Sä beneficieze de

Art.23
Membrii UCIMR au urmätoarele îndatoriri:

a) Sá participe Iarealizarea scopurilor UCIMR;
b) Sä pläteascä cu regularitate cotizalia çi sä transmitá dovada efectuárii plätii;
c) Sä comunice UCIMR schimbárile privind domiciliul sau statutul profesional;
d) Sá respecte Statutul çi hotárârile luate de organele de conducere;
e) Sá sprijine activitatea UCIMR prin participarea la acfiunile organizate de

Ð

aceasta;
Sá aibá o conduitä profesionalä çi socialá care sá nu aducä prejudicii morale
sau materiale celor din conducerea UCIMR çi demnitáfii profesiei;

g) Sa contribuie, prin creafia çi prin linuta lor moralá, la

aftrmarea valorilor

creatiei culturale româneçti.

Ãrt.24

1) Pentru

abaterile sävârçite de cátre membrii UCIMR, pot

fi aplicate

urmátoarele

sancliuni:
a) avertisment scris;
b) suspendarea calitá1ii de membru UCIMR pe o perioadá limitatá, de 90 de zile
calendaristice;
c) excluderea din rândul membrilor UCIMR, ftrâ a mai putea beneficia de
aceastá calitate;
d) în toate cazurile în care s-a aplicat sancliunea suspendárii, opereazá çi
eliberarea din funcliile de conducere delinute de persoanele în cauzâ, pe
TATI V,4
perioada respectivá.
4
3) Hotárârile de sanclionare se iau de cátre Consiliul
a 213 din
numáruI membrilor sái.
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4) Împotriva Hotárârii

de sancfionare, cel interesat poate face contestalie în termen
de 30 de zile de la comunicare.

Ãrt.25
Calitatea de membru UCIMR se pierde în urmätoarele condilii:
a) la cerere prin renunJare;
b) de drept;
c) prin excludere.

Ãrt.26
1. ) Renunlarea la calitatea de membru se face prin cerere scrisá, susjinutä de petent
sau prin declaralie notarialá a persoanei împuternicite.

2. ) Pierderea de drept a calitá1ii de membru se produce în urmätoarele cazttri
a) Dacä a pierdut, ca urrnare a unei hotárâri judecátoreçti definitive, drepturile
sunt interzise
cetáleneçti - pe perioada în care persoanei condamnate

îi

3.

exercitarea drepturilor cetáleneçti
b) Pentru neplata cotizaliei timp de 6 luni, ñrá motive temeinice.
)Pierderea prin excludere a calitä1ii de membru are loc în situaçii excepfionale, în
uÍna unui referat justificativ, supus analizei Consiliului Director, pentru abateri
sávârçite de cätre membrii uniunii, cum ar fi (çi ñrá sá se limiteze la acestea):
denigrarea publicä a Uniunii, sávârçirea de fapte incompatibile cu etica
profesionalá, nesocotirea în mod repetat
obligaliilor statutare, condamnarea
definitivá a membrului la infracliuni sävârçite cu intenlie.
Decizia de excludere este adoptatä de Consiliul Director.
)Împotriva hotárârii de excludere, cel interesat poate face contestafie în termen

a

4.

de 30 de zile de la comunicare.

5. )Decizia de excludere

este adoptatá de Consiliul Director. Tot acesta vaanaliza

çi contestalia privind excluderea.

6.) Reînscrierea în UCIMR ca unnare a pierderii calitafli de membru pentru
motivele arátate la art. 26 pct.l, 2 çi 3, se face prin plata de cätre solicitant a unei
sume reprezentând totalul cotizatiei datorate din momentul pierderii calitá1ii pâná la

momentul acceptárii cererii de revenire la calitatea de membru UCIMR çi cu
la data
îndeplinirea condiliilor stabilite de Regulamentul de
@
cererii de reînscriere.
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CAPITOLUL VII _ DIZOLVAREA $I LICHIDAREA UNIUNII (UCIMR)
Ãrt.27
1) Uniunea se poate dizolva prin votul

a2l3 din numáruI total al membrilor prezenti

çi reprezenta{i în cazvl imposibilitátä realizárii scopurilor çi obiectivelor propuse pe
o perioadámai lungä de un an;

2)Dizolvarea nu poate interveni decât dupá stingerea tuturor debitelor.

Art.28

În

cazvl dizolvärii, Uniunea se lichideazá,urmãnd ca patrimoniul çi fondurile sale
sä fie transferate unei asociatii cu activitate asemänâtoare, iar cele provenite din
resurse bugetare, vor primi destinaJie prin Hotärâre de Guvern.

Art.29
Prezentul Statut se completeazá cu prevederile O.G. nr.2612000 cu modificárile çi
completárile ulterioare, a Regulamentului de aderare, precum çi cu dispoziliile
Codului Civil.

Prezentul Statut a fost aprobat de cãtre Adunarea Generalã a UCIMR la
data de 24.04.2015.

GHEORGHIU STEFAN
Presedinte
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