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S-a solicitat atestarea prezentului statut:  

 

STATUTUL ASOCIAȚIEI „UNIUNEA DE CREAŢIE 

INTERPRETATIVĂ A MUZICIENILOR DIN ROMÂNIA” 

(UCIMR)®  

 

Capitolul I – DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1  

1)  Asociația „Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România”  -  

Asociația UCIMR este o organizaţie profesională, apolitică şi neguvernamentală, non 

profit, de utilitate publică, constituită prin asocierea liberă a creatorilor din domeniul 

artelor muzicale interpretative (instrumentală, vocală, dirijorală etc.). Asociația 

UCIMR® este marcă înregistrată de preşedintele fondator, domnul Ştefan Gheorghiu. 

2) Scopul înfiinţării şi raţiunea existenţei organizaţiei constă în promovarea valorilor 

şi intereselor profesionale, materiale şi morale ale membrilor săi. 

3)  Principiile de bază după care Asociația UCIMR se conduce sunt: libertatea de 

creaţie în temeiul unui profesionalism riguros, solidaritatea şi etica profesională, 

afirmarea valorilor artistice şi ştiinţifice ale artei interpretative, ca parte integrantă a 

patrimoniului cultural naţional. 

4) În exercitarea activităţilor proprii, Asociația UCIMR respectă legislaţia naţională 

şi acordurile internaţionale la care România a aderat.  

5)  Libertatea de creaţie, promovarea valorilor, iniţiativa, disciplina liber consimţită 

şi eficienţa sunt, de asemenea, principii de bază ale activităţii Asociației UCIMR. 

Capitolul II – FORMA JURIDICĂ ŞI SEDIUL 

Art. 2  

1) Asociația UCIMR, ca asociaţie cu personalitate juridică, a fost înfiinţată în baza 

dispoziţiilor Legii nr. 21/1924, Decretului nr.31/1954 şi ale Decretului – Lege nr. 

27/1990.  
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2) Asociația UCIMR îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor  O.G. nr.26/2000 

cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 35/1994 şi a Legii nr. 8/2006.  

Art.3  

1)  Sediul principal al Asociației UCIMR este în Bucureşti, Str. Sevastopol nr. 13-17, 

Ap. 300B, parter, Sector 1, Bucureşti. 

2)  Schimbarea sediului Asociației UCIMR poate fi hotărâtă de Consiliul Director. 

Capitolul III - PATRIMONIUL 

Art.4 

  

1) Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 100.000 lei. 

2)  Patrimoniul Asociației UCIMR se compune din totalitatea bunurilor mobile şi 

imobile, a mijloacelor băneşti, precum şi din toate drepturile dobândite în perioada sa 

de funcţionare.  

3)  Asociația UCIMR poate dobândi în patrimoniu, cu orice titlu, bunuri mobile şi 

imobile transferate în orice fel, de diverse persoane fizice şi/sau juridice din ţară şi/sau 

străinătate. 

Art.5  

1)  Veniturile Asociației UCIMR sunt următoarele: 

a) Taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor; 

b) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii 

legale; 

c) Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociația UCIMR; 

d) Venituri realizate din activităţi economice directe; 

e) Venituri realizate din organizări de spectacole, concerte, etc.; 

f) Donaţii, sponsorizări sau legate din ţară şi străinătate; 

g) Venituri realizate din valorificarea publicaţiilor editate de Asociația UCIMR; 

h) Venituri realizate din colectarea „Timbrului Muzical”, „Timbrului Folcloric” 

şi „Timbrului de Divertisment” conform Legii nr.35/06.06.1994 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

i) Resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; 

j) Alte venituri. 
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2)  Asociația UCIMR este responsabilă faţă de obligaţiile sale cu patrimoniul 

dobândit.  Membrii Asociației UCIMR nu sunt responsabili personal de datoriile 

acesteia. 

 

Capitolul IV – SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Art.6 

Scopurile principale ale Asociației UCIMR sunt: 

1) Reprezentarea, promovarea, dezvoltarea şi protejarea, în ţară şi în străinătate, a 

culturii române şi europene, în special a creaţiilor muzicale interpretative 

româneşti precum şi a intereselor membrilor săi şi ale creaţiilor acestora. 

2) Colectarea timbrului muzical, folcloric şi de divertisment. 

3) Acordarea dreptului de a beneficia de indemnizaţia prevăzută de Legea nr.8/2006 

membrilor care îndeplinesc condiţiile prevederilor legale.  

4) Accesarea de fonduri europene pentru promovarea culturii române şi europene, în 

special a creaţiilor muzicale interpretative româneşti precum şi a intereselor 

membrilor săi şi ale creaţiilor acestora. 

 

Art. 7  

Activitatea Asociației UCIMR se desfăşoară pe bază de proiecte şi programe, după 

cum urmează: 

A.  ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE a spectacolelor muzicale de un înalt nivel 

artistic şi a creaţiilor de valoare ale muzicii naţionale, prin elaborarea şi susţinerea 

unor proiecte culturale de interes naţional. 

a) Premiază cele mai valoroase creaţii din domeniul artei muzicale interpretative 

precum şi cele mai semnificative debuturi; 

b) Organizează sau colaborează la organizarea unor recitaluri, spectacole, 

festivaluri, concursuri, săptămâni muzicale şi alte manifestări culturale cu 

caracter naţional şi internaţional; 

c) Elaborează sau colaborează la realizarea de proiecte şi programe culturale, 

destinate susţinerii activităţii şi promovării tinerilor muzicieni; 
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d) Elaborează sau colaborează la realizarea de proiecte şi programe culturale cu 

caracter interetnic şi intercultural, destinate susţinerii activităţii tinerilor 

muzicieni; 

e) Organizează sau colaborează la organizarea unor dezbateri, simpozioane, 

mese rotunde, colocvii pe teme muzicale; 

f) Elaborează studii, expertize, monografii, culegeri, albume de specialitate, 

buletine informative etc. sau colaborează la alte activităţi de gen. 

g) Editează şi/sau publică cărţi, broşuri, etc, precum şi un organ de presă propriu; 

h) Facilitează legăturile membrilor săi cu organisme culturale şi personalităţi 

artistice din ţară şi din străinătate; 

i) Acordă membrilor săi stimulente şi premii materiale pentru activitatea 

deosebită depusă în vederea realizării obiectivelor şi proiectelor Asociației 

UCIMR. 

B. ACTIVITĂŢI DIRECTE ÎN DOMENIUL SPECTACOLULUI 

a) Organizează, în regie proprie sau în colaborare, spectacole şi turnee, în ţară şi 

în străinătate; 

b) Organizează, în regie proprie sau în colaborare, spectacole şi turnee, în ţară şi 

străinătate, pentru promovarea tinerilor interpreţi. 

C. ACTIVITĂŢI CONEXE 

a) Administrează săli şi spaţii pentru spectacole; 

b) Înfiinţează sau organizează în regie proprie sau în cooperare cu parteneri 

interni sau externi, unităţi lucrative, conform prevederilor legale în vigoare; 

c) Organizează şi alte activităţi lucrative, compatibile cu dispoziţiile O.G. nr. 

26/2000 şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

D. ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ 

a) Organizează forme de perfecţionare profesională; 

b) Acordă membrilor săi sprijin în vederea perfecţionării profesionale; 

c) Stimulează tinerele talente, prin acordarea de burse de studii sau prin alte forme 

de formare profesională sau sprijin material şi moral. 

 

E. ACTIVITĂŢI DE PROTECŢIE 

a) Apără, reprezintă şi susţine interesele membrilor Asociației UCIMR în faţa 

autorităţilor, instituţiilor publice sau private din ţară şi din străinătate; 

b) Cooperează cu sindicatele din domeniul său de activitate, în promovarea şi 

apărarea intereselor profesionale şi sindicale ale membrilor săi.  
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c) Acordă membrilor săi, în măsura posibilităţilor financiare, ajutoare materiale 

pentru situaţii deosebite (familie, boală, decese etc); 

d) Organizează case de creaţie şi odihnă, cămine de bătrâni, cantine-restaurant 

şi alte activităţi de protecţie compatibile cu dispoziţiile O.G. nr. 26/2000; 

 

CAPITOLUL V – ORGANIZAREA ASOCIAȚIEI UCIMR 

Art. 8  

 1)  Cel puţin 90% dintre membrii Asociației UCIMR  trebuie să fie titulari de drepturi 

de autor sau drepturi conexe dreptului de autor. 

 2) Asociația UCIMR are următoarea structură: 

a) Adunarea Generală 

b) Consiliul Director 

c) Comisia de Cenzori 

 

Adunarea Generală 

Art.9  

1) Adunarea Generală este organul suprem al Asociației UCIMR  

2) Adunarea Generală se convoacă, o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, de 

către Consiliul Director. 

3)  Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare şi şedinţe extraordinare. 

a) Adunarea Generală ordinară are loc o dată pe an. Adunarea Generală ordinară 

se convoacă de către Consiliul Director. 

b) Adunarea Generală extraordinară este convocată pentru rezolvarea unor 

situaţii deosebite, la propunerea a 2/3 din numărul membrilor Consiliului 

Director, sau la iniţiativa, consemnată în scris, a 2/3 din numărul total al 

membrilor. 

 

Art.10 
 

1)  Adunarea Generală este convocată fie printr-un ziar de răspândire naţională, fie 

prin mijlocul de comunicare propriu, publicarea pe www.ucimr.ro cu 15 zile 

http://www.ucimr.ro/
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înainte de Adunarea Generală. Consiliul Director este cel care stabileşte 

modalitatea de convocare, în funcţie de bugetul alocat pentru Adunarea Generală.  

2)  În convocare se vor prevedea data Adunării Generale, ora şi locul, precum şi data 

următoarei convocări, pentru cazul în care la prima convocare nu s-ar întruni 

cvorumul statutar. 

3) Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată cu 5 zile înainte de data 

şedinţei.  

 

Art.11 
 

Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei; 

b) alege şi revocă membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de cenzori; 

c) modifică actul constitutiv şi statutul; 

d) Decide asupra modului de votare; 

e) Revocă individual sau colectiv mandatele membrilor Consiliului Director şi ai 

Comisiei de cenzori;  

f) descarcă de gestiune preşedintele Asociației UCIMR; 

g) aprobă raportul de activitate anual al preşedintelui. 

h) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi raportul anual al 

comisiei de cenzori; 

i) aprobă cuantumul cotizaţiei membrilor Asociației UCIMR, la propunerea 

Consiliului Director; 

j) Hotărăşte înfiinţarea sau desfiinţarea de sucursale şi filiale; 

k) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, stabilind şi destinaţia bunurilor 

rămase după lichidare; 

l) stabileşte cuantumul indemnizaţiei pentru membrii Consiliul Director; 

m) hotărăşte  în materie mobiliară şi imobiliară; 

n) desemnează reprezentanţii asociaţiei cu drept de a se prezenta în faţa organelor 

judecătoreşti şi fiscale în vederea soluţionării tuturor problemelor legate de 

administrarea şi viaţa asociaţiei; 

o) îndeplineşte orice alte atribuţii şi obiective. 

 

Art.12  

1) Toţi membri au drept de vot egal. Hotărârile vor fi valabile numai dacă vor fi 

răspuns convocării cel puţin jumătate plus unul (majoritate simplă) din numărul 

membrilor, în caz contrar, la o a doua convocare, se va putea decide cu o 

majoritate simplă a celor prezenţi, oricare ar fi numărul lor. 
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2) Un membru poate mandata un singur membru să îl reprezinte în cadrul adunării 

generale; 

Consiliul Director 

Art.13  

1) Consiliul Director reprezintă Asociația UCIMR în toate actele vieţii sale juridice, 

conformându-se statutului şi deciziilor Adunării Generale; 

2)  Consiliul Director este alcătuit din preşedinte, doi vicepreşedinţi, şi doi membri. 

Membrii Consiliului sunt aleşi dintre membrii Asociației UCIMR.  

3) Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt aleşi din rândurile membrilor Consiliului 

Director în prima şedinţă de după Adunarea Generală; 

4) Preşedintele Asociației UCIMR este şi preşedintele Consiliului Director; 

5) Mandatul membrilor Consiliului Director este de patru ani, putând fi reînnoit; 

6) Membrii Consiliului Director pot fi schimbaţi şi anual, la nivel de cel mult 1/3 din 

numărul total al acestora; 

7) Membrii Consiliului Director, care îşi încetează activitatea în cadrul consiliului pe 

perioada mandatului lor, pot fi înlocuiţi cu membri delegaţi, numiţi prin Decizia 

Consiliului Director, durata lor de acreditare fiind până la numirea membrului 

permanent de către proxima Adunare Generală; 

8) Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un vot; 

9) Orice membru al Consiliului Director poate delega un alt membru să îl reprezinte 

la şedinţele Consiliului. Mandatul, în formă legalizată, va cuprinde în mod obligatoriu 

şi limitele acestuia; 

10) Un membru al Consiliului Director poate reprezenta doar încă un alt membru; 

11) Consiliul Director se întruneşte şi îşi desfăşoară activitatea semestrial sau, ori de 

câte ori este nevoie, la cererea Preşedintelui; 

12) Convocarea Consiliului Director se face telefonic sau prin email; 
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13) Este statutar întrunit şi poate dispune în mod valabil în prezenţa a jumătate plus 

unu (50% + 1) din membrii săi, cu votul deschis al majorităţi simple a membrilor 

prezenţi. În caz de balotaj, votul Preşedintelui Consiliului Director este decisiv; 

14) Dezbaterile Consiliului Director se consemnează într-un proces-verbal, semnat 

de către toţi membrii prezenţi; 

15) Punctele de vedere divergente vor fi menţionate distinct în cadrul procesului-

verbal de şedinţă. 

16) Membrii Consiliului Director participanţi la lucrări primesc o indemnizaţie de 

şedinţă; 

17) Consiliul Director are următoarele atribuţii: 

a) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociației UCIMR; 

b) avizează, pentru a fi prezentate Adunării Generale de către Preşedinte, 

rapoartele de activitate pentru perioada anterioară, bilanţul contabil pentru 

exerciţiul financiar expirat, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, raportul 

anual al comisiei de cenzori; 

c) stabileşte limitele în care Preşedintele încheie acte juridice, în numele şi pe 

seama asociaţiei; 

d) urmăreşte şi asigură îndeplinirea obiectivelor Asociației UCIMR potrivit 

Statutului şi deciziilor Adunării Generale; 

e) convoacă Adunarea Generală; 

f) elaborează Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al Asociației 

UCIMR; 

g) stabileşte taxa de aderare pe baza propunerii făcute de Preşedinte; 

h) stabileşte cotizaţia membrilor Asociației UCIMR, care este supusă aprobării 

Adunării Generale; 

i) aprobă programele şi proiectele Asociației UCIMR; 

j) aprobă Regulamentul de aprobare a proiectelor Asociației UCIMR; 

k) aprobă acordarea de burse, premii şi ajutoare pentru membri Asociației 

UCIMR; 

l) aprobă regulamentul de instituire şi acordare a premiilor Asociației UCIMR; 

m) conferă calitatea de membru de onoare al Asociației UCIMR; 

n) aprobă Regulamentul de aderare la Asociația UCIMR sau modificarea 

acestuia; 

o) decide schimbarea sediului Asociației UCIMR, la propunerea Preşedintelui;  
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p) asigură coordonarea activităţii Asociației UCIMR între adunările generale; 

q) aprobă mandatarea şi a altor persoane care să reprezinte Asociația UCIMR la 

manifestările publice şi negocieri, alături de Preşedinte; 

r) aprobă organigrama şi politica de personal a Asociației UCIMR, propusă şi 

întocmită de Preşedinte; 

s) stabileşte retribuţiile pentru preşedinte şi personalul angajat în sectorul 

administrativ; 

t) stabileşte cuantumul indemnizaţiei pentru membrii Comisiei de Cenzori; 

u) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Statut sau stabilite de Adunarea 

Generală; 

v) în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Director emite decizii; 

 

Preşedintele 

Art. 14 

1) Preşedintele Asociației UCIMR asigură conducerea acesteia şi duce la îndeplinire 

hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director 

2)  Mandatul preşedintelui este de 4 ani şi poate fi reînnoit. 

3)  Preşedintele Asociației UCIMR are următoarele atribuţii principale: 

a) Reprezintă Asociația UCIMR în faţa autorităţilor şi a persoanelor juridice din 

ţară şi din străinătate; 

b) Asigură aplicarea prevederilor statutului şi a actelor normative în vigoare în 

activitatea Asociației UCIMR; 

c) Încadrează, premiază, sancţionează şi concediază personalul administrativ; 

d) Asigură şi răspunde de luarea măsurilor necesare pentru buna gospodărire a 

patrimoniului Asociației UCIMR; 

e) Încheie contracte cu terţii, în vederea îndeplinirii scopurilor Asociației 

UCIMR; 

f) Conduce şedinţele Consiliului Director. 

g) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Statut sau stabilite de Adunarea 

generală, de natură să asigure buna funcţionare a Asociației UCIMR. 

4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii. 

 

Comisia de Cenzori 

Art.15 
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1) Verificarea gestiunii economice şi financiare a Asociației UCIMR în ceea ce 

priveşte  veniturile  şi cheltuielile, se face de către Comisia de cenzori. 

2) Aceasta întocmeşte la sfârşitul anului financiar un raport în acest sens, pe care îl 

prezintă Adunării Generale.  

3) Comisia de Cenzori poate întocmi pe parcursul unui an şi rapoarte preliminare cu 

privire la situaţia economico - financiară a asociaţiei sau pe probleme punctuale.  

4) Comisia de Cenzori este compusă din trei membri, dintre care doi sunt aleşi de 

Adunarea Generală. Cel de-al treilea membru al Comisiei de Cenzori este contabil 

autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii, colaborator al Asociației UCIMR, 

validat de Adunarea Generală a Uniunii.  

5) Mandatul membrilor este de pentru o perioadă de patru ani, poate fi reînnoit. 

6) Membrii comisiei pot beneficia de o indemnizaţie, al cărui cuantum se stabileşte 

de Consiliul Director.  

7) Nu pot fi cenzori rudele sau afinii preşedintelui ori membrilor Consiliului Director 

până la al patrulea grad inclusiv, precum şi membri Consiliului Director. 

Art. 16  

 

Atribuţiile Comisiei de Cenzori sunt următoarele: 

a) Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației UCIMR;  

b) Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;  

c) Poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;  

d) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea 

Generală. 

 

DEPARTAMENTELE  DE SPECIALITATE ALE ASOCIAŢIEI 

Art.17 

1)  În cadrul Asociației UCIMR funcţionează 

a)  Departamentul Secretariat şi Relaţii Publice 

b) Departamentul  Contabilitate/colectare Timbru Muzical. 

c) Departamentul Juridic, Proiecte Culturale. 

2) Departamentele vor funcţiona conform organigramei, aprobată de Consiliul 

Director 

3) În interiorul departamentelor, angajaţii îşi vor desfăşura activitatea conform fişei 

postului şi a Codului Muncii. 
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CAPITOLUL VI – MEMBRI ASOCIAȚIEI UCIMR 

Art.18 

În cadrul Asociației UCIMR există două categorii de membri:  

a) Membri; 

b) Membri de onoare. 

Art.19 

Pot fi membri Asociației UCIMR titulari de drepturi de autor sau drepturi conexe din 

următoarele categorii, aşa cum sunt definiţi la art. 95 din Legea nr.8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe: „... prin artişti interpreţi sau executanţi se 

înţelege: actorii, cântăreţii, muzicienii, dansatorii şi alte persoane care prezintă, cântă, 

dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, regizează, dirijează ori execută în 

orice altă modalitate o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel, inclusiv 

folcloric, de varietăţi, de circ ori de marionete ...„ 

a) Membrii orchestrelor; 

b) Coriştii din instituţiile publice sau private; 

c) Soliştii lirici, concertiştii, de balet sau dansuri, dirijorii; 

d) Cadrele didactice din învăţământul artistic şi de coregrafie, cu activitate 

interpretativă, care corespund cerinţelor stabilite prin Regulamentul de aderare; 

e) Alţi creatori din domeniul artei interpretative muzicale, cu rezultate artistice 

personale remarcabile; 

f) Balerini, dansatori folclorici şi alte categorii de dansatori care corespund cerinţelor 

stabilite prin Regulamentul de aderare. 

Art.20 

Primirea în Asociația UCIMR a persoanelor fizice nu este limitată ca număr şi nici ca 

termen de înscriere şi se face conform Regulamentului de aderare. 

Art.21 

Pot fi membri de onoare ai Asociației UCIMR personalităţi din toate domeniile artei 

interpretative muzicale care au adus o contribuţie deosebită la promovarea şi 

dezvoltarea artei şi muzicii româneşti şi universale sau a Asociației UCIMR. Această 
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calitate poate fi conferită şi cetăţenilor altor ţări sau unor personalităţi politice care au 

avut contribuţii deosebite la sprijinirea şi promovarea Asociației UCIMR precum şi a 

programelor şi proiectelor acesteia. 

Art. 22 

Membrii Asociației UCIMR au următoarele drepturi: 

a) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere; 

b) Să facă propuneri de îmbunătăţire a activităţii Asociației UCIMR; 

c) Să fie sprijiniţi şi reprezentaţi de Asociația UCIMR în rezolvarea problemelor 

profesionale şi juridice, în limita obiectului de activitate; 

d) Să beneficieze de sprijin pentru obţinerea de materiale documentare şi de alte 

mijloace puse la dispoziţie de Asociația UCIMR, strâns legat de obiectul de 

activitate; 

e) Să primească burse şi alte forme de sprijin material pentru perfecţionarea 

profesională; 

f) Să beneficieze de premii, ajutoare materiale, etc.; 

g) Să beneficieze, în limita posibilităţilor Uniunii, de sprijin calificat şi material 

în rezolvarea problemelor legate de deplasările în străinătate, în cazul acţiunilor 

profesionale. 

Art.23 

Membrii Asociației UCIMR au următoarele îndatoriri: 

a) Să participe la realizarea scopurilor Asociației UCIMR; 

b) Să plătească cu regularitate cotizaţia şi să transmită dovada efectuării plăţii; 

c) Să comunice Asociației UCIMR schimbările privind domiciliul sau statutul 

profesional; 

d) Să respecte Statutul şi hotărârile luate de organele de conducere; 

e) Să sprijine activitatea Asociației UCIMR prin participarea la acţiunile 

organizate de aceasta; 

f) Să aibă o conduită profesională şi socială care să nu aducă prejudicii morale 

sau materiale celor din conducerea Asociației UCIMR şi demnităţii profesiei; 

g) Să contribuie, prin creaţia şi prin ţinuta lor morală, la afirmarea valorilor 

creaţiei culturale româneşti. 

 

Art. 24  
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1)  Pentru abaterile săvârşite de către membrii Asociației UCIMR, pot fi aplicate 

următoarele sancţiuni: 

a) avertisment scris; 

b) suspendarea calităţii de membru al Asociației UCIMR pe o perioadă limitată, 

de 90 de zile calendaristice; 

c) excluderea din rândul membrilor Asociației UCIMR, fără a mai putea beneficia 

de această calitate; 

d) în toate cazurile în care s-a aplicat sancţiunea suspendării, operează şi 

eliberarea din funcţiile de conducere deţinute de persoanele în cauză, pe 

perioada respectivă. 

3) Hotărârile de sancţionare se iau de către Consiliul Director, cu votul a 2/3 din 

numărul membrilor săi. 

4) Împotriva Hotărârii de sancţionare, cel interesat poate face contestaţie în termen 

de 30 de zile de la comunicare. 

 

Art.25 

 

Calitatea de membru al Asociației UCIMR se pierde în următoarele condiţii: 

a) la cerere prin renunţare; 

b) de drept; 

c) prin excludere. 

Art.26 

1. ) Renunțarea la calitatea de membru se face prin cerere scrisă, susținută de petent 

sau prin declarație notarială a persoanei împuternicite. 

2. ) Pierderea de drept a calității de membru se produce în următoarele cazuri: 

a) Dacă a pierdut, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, drepturile 

cetățenești - pe perioada în care persoanei condamnate îi sunt interzise 

exercitarea drepturilor cetățenești 

b) Pentru neplata cotizației timp de 6 luni, fără motive temeinice. 

3. ) Pierderea prin excludere a calității de membru are loc în situații excepționale, în 

urma unui referat justificativ, supus analizei Consiliului Director, pentru abateri 

săvârșite de către membrii uniunii, cum ar fi (și fără să se limiteze la acestea): 

denigrarea publică a Asociației UCIMR, săvârșirea de fapte incompatibile cu etica 

profesională, nesocotirea în mod repetat a  obligațiilor statutare, condamnarea 

definitivă a membrului la infracțiuni săvârșite cu intenție.  

Decizia de excludere este adoptată de Consiliul Director. 
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4. ) Împotriva hotărârii de excludere, cel interesat poate face contestație în termen de 

30 de zile de la comunicare. 

5. ) Decizia de excludere este adoptată de Consiliul Director. Tot acesta va analiza și 

contestația privind excluderea. 

6.) Reînscrierea în Asociația UCIMR ca urmare a pierderii calității de membru pentru 

motivele arătate la art. 26 pct.1, 2 și 3, se face prin plata de către solicitant a unei 

sume reprezentând totalul cotizației datorate din momentul pierderii calității până la 

momentul acceptării cererii de revenire la calitatea de membru al Asociației 

UCIMR  și cu îndeplinirea condițiilor stabilite de Regulamentul de aderare în vigoare 

la data cererii de reînscriere.     

CAPITOLUL VII – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI UCIMR 

Art.27 

1) Asociația UCIMR se poate dizolva prin votul a 2/3 din numărul total al membrilor 

prezenţi şi reprezentaţi în cazul imposibilităţii realizării scopurilor şi obiectivelor 

propuse pe o perioadă mai lungă de un an; 

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

Art.28 

În cazul dizolvării, Asociația UCIMR se lichidează, urmând ca patrimoniul şi 

fondurile sale să fie transferate unei asociaţii cu activitate asemănătoare, iar cele 

provenite din resurse bugetare, vor primi destinaţie prin Hotărâre de Guvern. 

Art.29 

Prezentul Statut se completează cu prevederile O.G. nr.26/2000 cu modificările şi 

completările ulterioare, a Regulamentului de aderare, precum şi cu dispoziţiile 

Codului Civil. 

 

 

GHEORGHIU ȘTEFAN 

Președinte 


