
Procedura desfăşurarii Adunării Generale COPYRO din 9/10 aprilie 2020, 
în condiţiile măsurilor de precauţie impuse de răspândirea coronavirus 
 
 
Având in vedere: 

• În baza prevederilor art. 51 alin. (1)-(2) din decretul privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României 

semnat în 16 martie de Preşedintele României, COPYRO stabileşte măsurile care se impun pentru asigurarea 

desfăşurării optime a activităţii, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autorităţile cu 

atribuţii în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Naţional privind Situaţiile Speciale de Urgenţă, urmând 

cu prioritate asigurarea prevenirii şi reducerea riscului de îmbolnăvire 

• Ordonanţa militară Nr.1/18 martie 2020 

• Ordonanţa militară Nr.2/21 martie 2020 

• Ordonanţa militară Nr.3/24 martie 2020 

• Situaţia prezentă privind evoluţia răspândirii coronavirus şi măsurile de prevenire a acesteia 
 
Se adoptă următoarea procedură excepţională de desfăşurare a Adunărilor Generale: 
 

Modalitate de vot 1 (vot direct) : 

-  membrii care doresc să participe la lucrările Adunării Generale vor avea acces la un formular online sau 

vor transmite un email la adresa adunare@copyro.ro cu datele de identificare, adresa de email si un numar de 

telefon la care vor fi contactati pentru confirmarea identitatii; 

- ulterior confirmarii telefonice/chat/video a identitatii membrului la numarul de telefon comunicat, acesta 

va primi pe email buletinul de vot si accesul online la documentele Adunarii Generale; 

- in situatia in care datele comunicate (inclusiv adresa de email) corespund cu cele declarate anterior la 

COPYRO, nu se va mai proceda la etapa confirmarii telefonice/chat/video; 

- eventualele intrebari si neclaritati ale membrilor, se vor transmite pe adresa de email adunare@copyro.ro 

pana la  data de 5 aprilie 2020 

- membrii COPYRO care au solicitat clarificari, vor primi raspunsul la acestea pe adresa de email comunicata, 

pana la data convocarii Adunariii Generale (9/10 aprilie 2020). 

- membrii COPYRO vor transmite o fotocopie a buletinului de vot (poza/scan/etc., ce contine semnatura 

olografa a membrului) pe adresa de email  adunare@copyro.ro  sau  prin alte modalitati de transmitere 

electronica (WhatsApp, s.a.), pana la data de 10.04.2020 ora 23:59:59 
 

Modalitate de vot 2 (imputernicire) : 
 

- membrii COPYRO, pot opta pentru imputernicirea unui alt membru, care sa voteze in locul sau, 

imputernicitul fiind obligat sa transmita o fotocopie a imputernicirii alaturi de buletinul sau de vot,  prin 

mijloace de comunicare electronica. In situatia in care votul celui care l-a imputertnicit difera de optiunea 

proprie de vot, va completa un nou buletin pentru membrul ca l-a imputernicit. In caz contrar, votul 

imputernicitului fiind considerat valabil si pentru membrul COPYRO care a emis imputernicirea. 

- membrii COPYRO vor transmite o fotocopie a imputernicirii si a buletinului/buletinelor de vot 

(poza/scan/etc., ce contine semnatura olografa a membrului) pe adresa de email  adunare@copyro.ro  sau  

prin alte modalitati de transmitere electronica (WhatsApp, s.a.), pana la data de 10.04.2020 ora 23:59:59 

 

Centralizarea si intocmirea procesului verbal 

- centralizarea optiunilor de vot se va face in  data de 13.04.2020, data la care se va finaliza si procesul 

verbal al Adunării Generale 

 

 
Președinte COPYRO 

Eugen URICARU 

 


