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SOCIETATBA DE GESTTUNE COLECTIVA A DRBPTURILOR DE
AUTOR iX OOVTENIUL ARTELOR YIZUALE -VISARTA

REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA SI DE SFA$URAREA ALEGERILOR

din cadrul SGCDA -VISARTA

Articolul 1. Candidaturile. Incompatibilitnfi

1.1. Funcliile eligibile din cadrul VISARTA pentru care se pot depune
candidaturi sunt urmdtoarele :

a) Preqedinte al Consiliului director - 1 funclie
b) Membri ai Consiliului Director - 3 funclii ( 2 membri si 1 Administrator
General)
c) Cenzori - 3 funcfii dintre care 2 funclii pentru membrii Visarta qi I func{ie
pentru specialist
d) Membri in Comisia privind accesul la informa{ii - 5 funclii
e) Membri in Comisia de control a repartizdrii sumelor colectate - 3 func{ii.

1.2. Candidaturile se vor depune la secretariatul Societi{ii Visarta personal,
prin e-mail sau prin poqti pflni la data de 15 martie 2022 (data inregistririi
la Visarta) prin completarea formularului de candidaturS, ce face parte integrantd
din prezentul Regulament.
Cererile de candituri pentru func{iile Consiliului Director si Comisiei de
cenzori vor {i inso{ite de cazierul fiscal aflatin perioada de valabilitate, avAnd
in vedere faptul ci pentru inscrierea organelor de conducere la instanld se solicitd
cazier fiscal.
Cererile de candidaturd, astfel depuse vor fi validate pdnd la data de 24 martie
2022,lista finald a candidalilor urmdnd a fi adusd la cunoqtinla membrilor prin
afiEare pe site-ul Visarta, La data de 25 martie 2022.
Aceeaqi persoani NU poate candida la mai multe func(ii.

1.3. Incompatibiliti{i
A. Nu pot candida la funcliile eligibile de membri ai Consiliului Director
urm[toarele categorii de membri VISARTA:
a) Membrii VISARTA care defin funclii, remunerate sau neremunerate, dupb
cum urmeazS:
- in cadrul altui organism de gestiune colectivS;
- in cadrul unei entitS{i de gestiune independentd;



- in calitate de membru al unui grup de interes economic cu activitate in domeniul
de gestiune al organismului de gestiune;
b) Membrii VISARTA care fac parte din cadrul organelor de conducere alese ale
unui alt organism de gestiune colectivS, care au calitatea de angajali retribuili ai
unui alt organism de gestiune colectivd qi care primesc indemniza{ii de
participare la alte activitdli din cadrul altor organisme de gestiune colectivd.
c) Membrii VISARTA care au qi calitatea de asociafi, aclionari, administratori ori
delin func{ii de conducere in cadrul unor entitefl care revdnd opere de artd plasticd

;i/sau rudele gi afinii lor, pdnd la gradul IV inclusiv.

B. Nu poate fi numit Administrator/Director General o persoand care deline
funclii remunerate sau neremunerate dupi cum urmeaz6:
-in cadrul altui organism de gestiune colectivd,
-in cadrul unei entitdli de gestiune independenti,
-in calitate de membru al unui grup de interes economic cu activitate in domeniul
de gestiune al organismului de gestiune.

C. Nu poate candida la funclia de membru al Comisiei speciale privind accesul
la informa{ii un membru VISARTA ales in organele de conducere ale societa{ii.

D. Nu poate candida la funclia de membru al Comisiei de supraveghere un
membru VISARTA care face parte dintr-o comisie similari in cadrul altui
organism de gestiune colectivd. Nu pot face parte din Comisia de supraveghere
doi sau mai mulli membri intre care exist6 relalii de afiliere.

1.4. in cadrul SGCDA- VISARTA se va numi o comisie pentru verificarea
candidaturilor. Comisia va prelua toate cererile de candidaturi qi va verifica dacd
sunt intrunite condiliile de a candida, respectiv candidatul sd fie membru Visarta
qi sE nu fie incompatibil.

Articolul 2. Votul
2.1. Fiecare membru al VISARTA are dreptul la un vot. Membrii care nu pot
participa la Adunarea GeneralS, pot acorda imputernicire altui membru prezent.
imputernicirea va fi depusd in original la sediul societatii, transmisl prin
poqtI, la adresa din Bucureqti, str Poet Panait Cerna tr. 1, B1. M52, sc. 3, et 7,
ap. 85, sector 3 sau prin poqta electronicl la adresa office@visarta.ro, p6ni cel
tdrziu la data de 21.03.2022, ora 16.00. imputernicirile transmise prin poqta
electronicd vor fi predate in original in Adunarea Generald. Un membru prezent
poate avea mandat de reprezentare pentru cel mult doi membri. Membrul



prezent in salS va primi buletin de vot atdt pentru el, c6t si pentru membrii
reprezentali.
Modalitatea de exprimare a votului este urmdtoarea:
membrul prezent in salS va completa buletinul/buletinele de vot primit/primite,
in conformitate cu mandatul/mandatele de reprezentare;

Buletinele de vot distribuite in sa15, vor purta gtampila societdlii qi vor fi date sub

semnaturd pe convocatorul de prezenfa, findndu-se cont qi de imputernicirile
transmise anterior.

2.2. Comisia de numdrare ;i validare a voturilor se alege in sal6, dintre membrii
prezenli.
2.3.La stabilirea cvorumului vor fi luate in considerare qi voturile acordate prin
imputernicire.

Regulamentul privind organizarea qi desfrqurarea alegerilor a fost modificat prin
raportare la dispoziliile Statutului SGCDA- VISARTA, adoptat in Adunarea
Generald din 28.06.2019 qi va fi supus confirmdrii in Adunarea general5.

Prezentul Regulament conline Anexa 1 - Bormular inscriere
candidaturl

SGCDA-VISARTA
Prin Preqedinte,
Florescu Irina
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