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    Având în vedere dispoziţiile art. 133 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, 

    ţinând cont de faptul că organismele de gestiune colectivă beneficiare nu au ajuns la un 

acord cu privire la stabilirea colectorului unic al remuneraţiilor cuvenite titularilor de 

drepturi pentru retransmiterea prin cablu conform art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, 

cu modificările şi completările ulterioare, în termenul legal, 

    având în vedere faptul că în exercitarea activităţii de colector al remuneraţiilor cuvenite 

autorilor de opere muzicale de la distribuitorii prin cablu, organismul de gestiune 

colectivă UCMR-ADA a avut cea mai bună performanţă în anul 2004, precum şi faptul 

că acest organism de gestiune colectivă are cea mai bună structură teritorială şi o 

experienţă îndelungată în activitatea de colectare, 

    în baza prevederilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

758/2003 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor 

şi a corpului de arbitri, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 210/2000 privind numirea 

în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.), 

 

    directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite 

următoarea decizie: 

 

    Art. 1 - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor şi 

Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu 

sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, drept colector unic al 

remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru retransmiterea prin cablu, stabilite 

prin metodologia publicată, potrivit Deciziei directorului general al Oficiului Român 

pentru Drepturile de Autor nr. 124/2005, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

529 din 22 iunie 2005. 

    Art. 2 - Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării sale în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, 

Rodica Pârvu 

_____________ 

 


