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Proces verbal privind procesul de votare al proiectului de statut al ROMAI

Comisia de supraveghere a votului electronic numita de Consiliul Director si aprobata in Adunarea
Generala  a  ROMAI din  data  de  15.11.2022 s-a  intrunit  in  data  de  24.11.2022 pentru  a  valida
rezultatul  votului electronic privind aprobarea proiectului de statut al ROMAI.

Comisia a constatat ca a fost respectata procedura de vot stabilita de Consiliul Director, a analizat
Google Form Response cu inregistrarea automata a continutului buletinului de vot si a constatat
urmatoarele:

1. Au fost inregistrate 80 de raspunsuri cu data votarii, optiunea de vot, numele si prenumele
si adresele de e-mail ale fiecarui participant la vot.

2. Din aceste inregistrari, doua sunt duble: cele doua persoane au votat de doua ori fiecare cu
aceeasi optiune; s-a pastrat cate un singur vot la fiecare.

3. O persoana a votat dupa incheirea perioadei de votare, iar inregistrarea a fost eliminata.
4.  A fost  consultata  lista  membrilor  ROMAI  cu  drept  de  vot  si  s-a  constatat  ca  toate

persoanele care au votat aveau drept de vot.
5. Toate raspunsurile la intrebarea “Sunteti de acord cu proiectul de statut” au fost DA.

In concluzie: 
1. Din totalul raspunsurilor inregistrate, 77 au fost valide, repartizate dupa cum urmeaza:

Total inregistrari valide Sunt de acord Nu sunt de acord Ma abtin
77 77 0 0

  
2.  Avand  in  vedere  ca  numarul  membrilor  ROMAI  cu  drept  de  vot  este  de  117,  iar  numarul
persoanelor care si-au exprimat acordul cu proiectul de statut este de 77, comisia a constatat ca
au  fost  indeplinite  conditiile  stipulate  in  statutul  ROMAI,  articolul  25,  aliniatul  4  privind
aprobarea statutului si a constatat ca noul proiect de statut este aprobat.

Membrii comisiei  de supraveghere a votului electronic

1. Stefan Gicu Cruceanu
2. Cecil Pompiliu Grunfeld
3. Gheorghita Zbaganu
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