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PROIECT

HOTARARE NR.1 din 03104.12.2015

Se aproba modificarea art.1.1 si a art.6.5 lit.b) si dispozitiile tranzitorii de aplicare a
modificarilor aduse la art. 6.5 lit. b) astfel cum modificarile au fost avizate de ORDA orecum si
intreprinderea demersurilor si incheierea tuturor actelor necesare realizarii si inregistrarii acestor
modificari.

Se desemneaza dl 

- 

pentru a duce la indeplinire prezenta hotarare si pentru a
semna actul aditional si orice al act arfi necesar aducerii la indeplinire a hotararii adoptate

Expunere de motive

In conformitate cu prevederile art.7.1.4lit.g)din StatutulUCMR-ADA, art.21 alin.2lit.0
coroborat cu art.24, alin.2 lit.d) din OG 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate
cu dispozitiile statutare anterior mentionate, raportat si la dispozitiile art.125 alin.1 si art.127 din
Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, Consiliul Director al UCMR-ADA propune
aprobarea modificarii Statutului UCMR-ADA potrivit actului aditional ce constituie parte integranta din
prezenta expunere de motive.

Cu privire la art. 1.1 din statut modificarea elimina sintagma "muzicologilo/' din denumirea
asociatiei intrucat muzicologii nu sunt autori de opere muzicale si inlatura orice eventuale confuzii in
raport cu Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, uniune profesionala de creatie ce
are drept membri si muzicologi. In acord cu sintagma ,,UCMR-ADA" sub care este in mod real
cunoscuta asociatia se propune integrarea acesteia in denumire si modificarea denumirii Uniunii
Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturi de Autor, noua denumire a
acesteia urmand a fi cea de UCMR-ADA, ASOCA-IA PENTRU DREPTURT DE AUTOR A
COMPOZITORILOR.

Pentru clarificarea aspectelor cu privire la aplicarea cotei de fond social cultural pentru

categoria - membri editori persoane juridice, precum si pentru diminuarea cotei de fond social
cultural retinute se propune modificarea Statutului UCMR-ADA potrivit actului aditional anexat.

Modificarea Statutului UCMR-ADA propusa spre aprobare Adunarii Generale
Extraordinare a UCMR-ADA a fost supusa spre avizare ORDA astfel cum prevede art. 127 alin.3 din
legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile
ulterioare.
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PROPUNERE ACT ADITIONAL
de modificare a Statutului

Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania -Asociatia pentru Drepturi de Autor

Subscrisa, Uniunea Compozitorilor 9i Muzicologilor din Romania - Asociafia penku Drepturi de
Autor, pe scurt, UCMR-ADA, cu sediul social in Bucuresli, sector 1, str. ostagilor nr. 12, cod fiscal RO8887006,
organism de gestiune colectivi a drepturilor pahimoniale de autor de opere muzicale, in conformitate cu
prevederile art. 33 din OG nr. 26/2000, cu modificarile si completirile ulterioare, si ale Legii nr. 8/1996 privind
dreptul de autor 9i drepturile conexe, cu modificirile 9i completirile ulterioare, reprezentata in mod legal prin dl.
Adrian lorgulescu in calitate de Pregedinte, formuleazi prezentul proiect de modificare a statutului UCMR-ADA, ce
urmeazd a fi supus aprobirii Adundrii Generale, dupi avizarea acestuia de citre ORDA, dupa cum urmeaza:

L Modificare art. 1.1

Forma actuala:

Art. 1.1 Denumire: Uniunea Compozitorilor gi Muzicologilor din RomAnia - Asocialia pentru Drepturi Autor.
Initialele UCMR-ADA vot figura in toate documentele, actele 9i anunlurile asocialiei, fiind denumitd in cele ce
urmeazd ,,asocialia'.

Se modifica aft. 1 .1si va avea urmatorul nntinut:
Att. 1.1 Denunire: UjMR-ADA, AsoclATlA PENTRU DREPTURT DE AuroR A coMpoztroRtLoR.

lnilalele UCMR-ADA vor figura in toate documentele, actele $ anunfurile asociafei, fiind denumild in cele ce
urmeaza ,asociafa'. Denumirea UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DRE?TUR| DE AUTOR A
COMPOZITORILOR este disponibile potivit dovezii disponibiliEli denumiii eliberate de Ministerul Justiliei.

ll Modificare art, 6.5 lit. b)
Forma actuala:
b) 5% destinate fondului social+ultural, calculat dupd deducerea comisionului de la punctul a)

Se modiftcdt lit. a art. 6.5 in sensul cd va avea urmdtorul continut:
b) 2% destinat fondului social-cunural, calculat dupe deducerea nntribufiei statutare sub forma

@misionului administrativ aprcbat de adunarea genera6 a membilor UCMR-ADA. Aceaste relnere nu se aplce
membfilor editori - persoane juridice. Membrii editoi - persoane juridice nu pot beneficia de sume ce constituie
fondul social - cufturaL Relnerea destinatd fondului social - cuftural poab fi sistate, diminuatd sau majoratd pdnd ta
maxim 3% pin hotdrAre a adundriigenerale a membitor UCMR-ADA.

Modificarea adusi la art. 6.5 lit. b) a Statutului UCMR-ADA se aplicd incepand cu dala de 01 a lunii
urmatoare celei in care ramane irevocabila hotararea judecatoriei cu privhe la inregistarea acestei modificari.

Toate celelalte prevederi ale statutului rimAn nemodificate.



Pruiect Ststut aCMR-ADA cu modifrca 20I5 forma veche si forma noua supusa aprobarii
Adunarii Generale UCMR-ADA

STATUTUL

UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTUR DE AUTOR A
COMPOZITORILOR

I.DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU SOCIAL

Forma actuala:
l.l Denumire: Uniunea Compozitorilor gi Muzicologilor din Romdnia - Asocialia pentnt

Drepturi de Autor. Inilialele UCMR-ADA vor figura ln toate documentele, actele gi anunfurile asocialiei,
fiind denumitii in cele ce urmeaztr ,,asociatia".

Forma propusa a Ji modificata
l.l Denumire: UCMR-ADA, ASOCATIA PENTRU DREPTUN DE AbitOR A

COMPOZITONLOR Inilialele UCMR-ADA vor fgura tn toate documentele, actele Si anunlurile
asocialiei, fiind denumitd in cele ce urmeazd ,, asocialia " . Denumirea UCMR-ADA, ASOCUTIA
PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITONLOR este disponibild potrivit dovezii disponibilitdlii
denumirii eliberate de Ministerul Justiliei.

l.2.Forma organizatorici: Asociafia este constituitA ca persoand juridicl de drept privat, fdrl
scop patrimonial, constituite prin libera asociere a compozitorilor gi textierilor, funcliondnd in
conformitate cu prevederile prezentului statut $i cu legisla{ia romdntr in vigoare. Asociatia poate infiinla cu
alte organisme de gestiune colectivd, cu avizul Oficiului Romdn pentru Drepturile de Autot organisme
comune de colectare pentru mai multe domenii, organisme care s[ funcJioneze potrivit prevederilor legale
referitoare la federaliile de persoane juridice de drept privat fard scop patrimonial, precum gi potiivit
prevederilor privind organizarea gi funcfionarea organismelor de gestiune colectivd din Legea dreptului de
autor $i a drepturilor conexe.

l.3.Sediul: Bucuregti, Str. Ostasilor, nr.l2, sector l. UCMR-ADA, ca organism specializat de
gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de autor, beneficiaza de o structura organizatorica fara
personalitate juridica denumite inspectorate existente in tara si poate infiinta alte asemenea subunitati fara
personalitate juridica proprie pentru realizarea obiectului sau de activitate, cu respectarea dispozitiilor
legale.

l.4.Durata: la data adoptarii prezentului statut, asocialia se constituie pentru o durata
nelimitate.

2.SCOPUL gI OBTECTUL DE ACTTVTTATE
2.1. Scopul asociafiei il constituie: reprezentarea, promovarea, dezvoltarea gi protejarea

intereselor membrilor sii, colectarea gi repartizarea drepturilor patrimoniale de autor cuvenite titularilor de
drepturi de autor asupra operelor muzicale cu privire la care gestiunea i-a fost incredinlati direct ori
indirect ori pentru care gestiunea colectivi este obligatorie, precum gi colectarea gi repartizarea sumelor
oriclror domenii de crealie ori categorii de titulari de drepturi de autor pentru care asocialia a fost
desemnatil drept colector unic prin protocol incheiat cu alte organisme de gestiune colectivtr sau de ctrtre
Oficiul Romin pentru Drepturile de Autor.

2.2.Pentru atingerea scopului siu, asocialia va desfEgura in principal urmitoarele activitifi:
2.2.1. Gestiunea colectivtr a drepturilor patrimoniale de autor rezultate din utilizarea operelor

muzicale, pe baza mandatului acordat de delinitorii acestor drepturi sau in baza contractelor incheiate cu
reprezentanfii acestora din Jartr sau streinitate ori a dispozitiilor legale, in condiliile prevederilor
prezentului statut Si ale legii.

2.2.2.Gestiunea colectiv[ a drepturilor patrimoniale de autor pentru care gestiunea colectivi
este potrivit legii obligatorie, iar asociatia este, fie prin desemnare de citre Oficiul Romdn pentru



Drepturile de Autor, fie potrivit dispoziliilor legale, organismul de gestiune colectivi unic colector, c[reia
ii revine competenla gestiunii colective.

2.2.3 Colectarea gi repartizarea sumelor datorate de utilizatorii operelor muzicale cu privire la
drepturile patrimoniale de autor gestionate de asocialie in baza mandatului acordat direct ori indirect de
titularii drepturilor patrimoniale de autor ori pentru care asocialia are competenla gestiunii colective
obligatorii.

2.2.4 Colectarea gi repartizarea sumelor datorate de categoriile de utilizatori pentru care
asocialia a fost desemnatl prin protocol incheiat cu alte organisme de gestiune colectivl sau de Oficiul
Romdn pentru Drepturi de Autor drept colector unic.

2.2.5 Colectarea gi repartizarea altor drepturi de autor la care membri proprii sunt indrept?i1iti
prin lege, precum remuneralia compensatorie pentru copia privatd, remuneralia echitabile pentru
imprumutul public gi inchirierea operelor muzicale fixate pe suport, cuvenite compozitorilor, textierilor,
aranjorilor, editorilor etc. membri UCMR-ADA sau reprezentanlilor acestora potrivit legii.

2.2.6 Colectarca qi/sau gestionarea altor drepturi patrimoniale, direct, prin colaborare sau la
solicitarea expresi a celor indreptdlili, sau a reprezentanfilor legitimi ai acestora pe bazl de mandat expres
acordat de titular.

2,2.7 Altorizeazd sau interzice cu privire la operele muzicale gestionate:

a) reproducerea integrali sau pa4iali, directd ori indirectii, temporard sau permanenta, prin orice
mijloace qi sub orice formtr a operelor muzicale;

b) distribuirea operei muzicale;

c) importul in vederea comercializirii pe piafa inteml a copiilor realizate, cu consimtimintul
autorului, duptr opera muzicald;

inchirierea operei muzicale;

imprumutul operei muzicale;

comunicarea publicl a operei muzicale realizatl, direct sau prin orice mijloace tehnice, inclusiv
prin punerea operei muzicale la dispozilia publicului, prin interne! prin mijloace cu fir sau fdri fir
sau alte relele de calculatoare astfel incdt str poattr fi accesata in orice loc Ai in orice moment ales,
in mod individual, de cdtre public, inclusiv proieclia publici in cinematografe:
radiodifuzarea operei muzicale;

retransmiterea prin cablu a operei muzicale;

realizarea de opere muzicale derivate in baza unui mandat special acordat de titularii de drepturi
patrimoniale de autor.

2.2.8 Pentru categoriile de drepturi de autor prevbzute expres de lege, pentru care gestiunea
cofectivd a drepturilor patrimoniale de autor rezultate din utilizarea operelor muzicale este obligatorie,
UCMR-ADA reprezinti gi pe titularii de drepturi patrimoniale de autor care nu i-au acordat mandat.

2.2.9 Autorizarea sau interzicerea utilizirii operelor muzicale din repertoriul protejat, sau a
unor fragmente din acestea in limitele mandatului, in orice mod prevAzut de lege, diferit de scopul pentru
care a fost creag inilial opera muzicala.

2.2.10 Promovarea intereselor morale ale autorilor de opere muzicale, in mod special prin
intermediul fondului social cultural si apararea intereselor materiale ale membrilor sdi, in limitele
mandatului acordat direct sau indirect sau gestionat colectiv obligatoriu potrivit legii, prin asistentd de
specialitate sau, dup[ caz, actiunea in numele acestora in instan.tele de judecatd in situalia inctrlclrii
acestor drepturi.

UCMR-ADA poate monitoriza prin mijloace informatice, proprii sau ale tertilor ori parteneriate cu
alte organisme de gestiune colectiva sau alte persoane juridice, utilizarea operelor muzicale.

Monitorizarea utilizarii operelor muzicale se va realiza cu respectarea conditiilor ce vor fi aprobate
in prealabil de catre Adunarea Generala a UCMR-ADA.

2.2.ll.Elaborarea metodologiilor pentru domeniul stru de activitate, cuprinzAnd drepturile
patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor 9i obligaliile utilizatorilor in cazul operelor muzicale
al ciror mod de utilizare face imposibili autorizarea individuali, respectiv in cazul gestiunii colective
obligatorii, al gestiunii colective facultative si al gestiunii colective in baza mandatelor speciale.

2.2.12.Negocierea qi incheierea de protocoale cu alte organisme de gestiune colectivi cu
privire la propo4ia repartizdrii remunerafiei intre titularii de drepturi, de ctrtre organismul de gestiune
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colectivtr desemnat colector unic, intre categoriile de beneficiari; desemnarea organismului de gestiune ce

urmeaztr a fi numit colector unic; modalitatea de evidenIiere gijustificare a cheltuielilor privind acoperirea

real6 a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colective care este colector unic.

2.2.13.S1 incheie, in numele titularilor de drepturi patrimoniale de autor care i-au acordat

mandat. direct ori indirect in baza convenliilor incheiate cu organisme similare din strAinatate contracte,

autorizalii neexclusive, protocoale, conventii, cu orice categorie de utilizatori de opere muzicale, avdnd ca

obiect autorizarea neexclusivd a utilizirii operelor muzicale;
2.2.l4.Activit li de protejare a intereselor membrilor sdi, in ceea ce privegte drepturile

cuvenite, ca urmare a utilizirii repertoriului propriu de opere muzicale, in afara teritoriului RomAniei, prin

incheierea de contracte de reprezentare reciproctr cu organisme similare din strdinetate.

2.2.15. Sa ceari utilizatorilor comunicarea de informalii privind operele muzicale utilizate gi

transmiterea documentelor necesare, in format scris gi electronic, pentru determinarea cuantumului

remunerafiilor pe care le colecteaza in vederea repartizlrii, potrivit regulilor stabilite de Adunarea

Generald.
2.2.16. Str promoveze actiuni in justi{ie in vederea recuperf,rii remuneraliilor in cazul utilizarii

autorizate, a remuneratiilor compensatorii pentru copie privattr ori echitabile gi a prejudiciilor decurgdnd

din utilizarea neautorizatii a operelor muzicale.
2.2.17. AIte initia{ive in relalia cu institutiile statului in vederea protejtrrii promovlrii

intereselor membrilor asocialiei sau ale celor care au mandatat-o.

2,2,18 Organizarea de actiuni sociale gi culturale in interesul propriilor membri'

2.2.19 Orice alt6 activitate, conform mandatului special primit de la titularii de drepturi

patrimoniale de autor, in limitele obiectului de activitate 9i a dispoziliilor legale.' 
2.2.20 S[ incheie orice alte acte juridice, cu respectarea dispoziliilor legale in materie 9i in

concordanfi cu scopul asocialiei, acte juridice de naturtr a conduce la realizarea scopului asocialiei.

3.PRINCIPII F{JNDAMENTALE
3.1. UCMR-ADA este un organism de gestiune colectivi a drepturilor de autor, deschis tuturor

titularilor de drepturi patrimoniale de autor in domeniul muzical din Rom6nia $i strAinatate'

J.2.'in ixercirarea propriilor ahibufii, UCMR-ADA va respecta legislalia Rom6ni,

acordurile internalionale la care Rom6nia a aderat, precum qi principiile 9i metodologiile practicate pe plan

intemalional.
3.3 UCMR-ADA trate^zl conform aceloragi reguli toate operele ale ceror drepturi i-au fost

incredintate spre gestiune, indiferent daci a fost mandatati direct de detintrtorii drepturilor patrimoniale de

autor sau indirect de reprezentanlii acestora'

3.4 UCMR-ADA vegheazA la respectarea drepturilor morale ale autorului. In acest sens,

UCMR-ADA nu va gestiona drepturi conexe decat ca activitate secundarl.

3.5 UCMR-ADA gaftnteaze- accesul membrilor sdi la informaliile qi datele solicitate de

acegtia in legtrture cu gestionarea propriilor drepturi, in conformitate cu dispoziliile legale 9i statutare'

4.MEMBRI UCMR.ADA
4.1 Au calitatea de membri ai UCMR-ADA, autorii (compozitori, textieri), persoane fizice sau

juridice titulare de drepturi patrimoniale de autor, care igi incredinteaztr gestiunea drepturilor patrimoniale

de autor cltre UCMR-ADA, pe bazl de mandat.
4.2 Membrii UCMR-ADA pot fi autorii de opere muzicale (compozitor, textier, aranjor) si alte

persoane fizice sau juridice titulare de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale care i$i

incredinleazA gestiunei drepturilor patrimoniale de autor ctrtre UCMR-ADA, pe baztr de mandat.

Aranjoiul este persoana fizita ce transforma o opera preexistenta, cu conditia existentei acordului,

exprimat in scris, al titularului dreptului patrimonial cu privire la o astfel de transformare, atunci cand

aoest drept se afla in termenul legal de protectie.
pentru a putea dobandi calitatea de membru al UCMR-ADA o persoana fizica trebuie sa

indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie titularul unui drept patrimonial ce poate fi gestionat colectiv de catre UCMR-ADA, cel putin

cu privire la o opera muzicala ce a fost adusa la cunostinta publica;

b) sa incheie cu UCMR-ADA un mandat privind gestiunea colectiva;

c) sa nu se afle intr-un caz de incompatibilitate; 
s



Pentru a putea dobandi calitatea de membru al UCMR-ADA o persoana juridica trebuie sa

indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie constituita si sa functioneze in una din formele prevazute de lege pentru persoanele juridice;

b) sa fi incheiat cel putin un contract de editare cu privire la cel putin o opera muzicala, cu cel putin

un autori
c) drepturile patrimoniale sa fie dobandite pentru o perioada de cel putin 1 an, incepand cu data

depuneri cererii de a deveni membru al UCMR-ADA;
d) sa incheie cu UCMR-ADA un mandat privind gestiunea colectiva;
e) sa nu se afle intr-un caz de incompatibilitate;

4.2 a Incompatibilitati
Nu poate ft membru al UCMR-ADA:

a) perJoana fizica sau juridica ce a pierdut anterior calitatea de membru al UCMR-ADA prin

excludere:
b) persoana juridica ce utilizeaza opere muzicale prin: radiodifuzare, comunicare publica in

spectacole, concerte sau prin proiectie publica in cinematografe, reproducere sau retransmitere prin

cablu si are obligatia de a plati remuneratii catre UCMR-ADA;
c) persoana juridici ce, potrivit legii, are dreptul de a face parte din comisia de negociere a oricarei

metodologii privind stabilirea remuneratiilor datorate UCMR-ADA sau este membra a unei

asociatii de utilizatori care are dreptul de a face parte dintr-o astfel de comisie;

In cazul in care o astfel de incompatibilitate intervine sau este cunoscuta ulterior admiterii ca

membru, dreptul de vot al acestuia inceteaza din acel moment iar calitatea de membru al UCMR-ADA

inceteaza la sfarsitul anului calendaristic in curs.

Nu pot face parte din Consiliul Director sau Comisiile UCMR-ADA:
a) actionarii, aiociatii, consilierii, administratorii sau alte persoane de conducere ale utilizatorilor ce

utilizeaza in mod curent opere muzicale gestionate colectiv de UCMR-ADA;
b) membrii care au fost sanctionati disciplinar potrivit prevederilor prezentului statut;

In cazul in care incompatiblitatea a intervenit ulterior alegerii ca membru al Consiliului Director,

aceasta calitate inceteaza de drept din momentul aparitiei cauzei de incompatibilitate.

4.3 Abateri disciplinare. Sanctiuni
Abaterile disciplinare pot fi grave sau foarte grave

constituie abatere grava, fapta prin care se aduce atingere imaginii uGMR-ADA si sau

increderii de care aceasta se bucura,
Abateri foarte grave:

a) se declara compozitor sau textier al unei opere ce nu reprezinta creatie proprie originala;

bj se declara aranjor cu privire la o transformare a unei opere fara ca acea transformare sa fie un act al

creatiei sale intelectuale;
c) face declaratii false si in general necorespunzatoare adevarului cu privire la una sau mai multe

opere muzicale declarate pentru a beneficia de remuneratii in mod injust;

d) riproducerea, adaptarea iau transformarea intentionata a unei opere preexistente, fara autorizarea

prlalabila scrisa i titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale indreptatiti sa

acorde o astfel de autorizatie, atunci cand un astfel de drept se afla in termenul legal de protectie ;

Sanctiuni:
ln functie de felul abaterii disciplinare sanctiunile pot fi:
a) pentru abatere grava: plata cu titlu de daune a unei sume cuprinse

ichivalentul in lei din ziua adoptarii hotararii de aplicare a sanctiunii;

b) pentru abatere foarte grava pot fi aplicate in mod independent

urmatoarele:

intre 500 si 1000 de Euro,

sau cumulativ, dupa caz

a. suspendarea dreptului de vot si de a fi ales in cadrul organelor de conducere pentru o

perioada de l0 ani;
b. pierderea calitatii de membru al UCMR-ADA prin excludere;

.. plutu cu titlu de daune a unei sume cuprinse intre 1000 si 6000 de Euro, echivalentul in lei

din ziua emiterii Deciziei de aplicare a sanctiunii;

Aplicarea sanctiunilor se face prin hotarare a Adunarii Generale la propunerea Consiliului

Director.



Aplicarea sanctiunilor mai sus mentionate nu inlatura dreptul UCMR-ADA sau al altor persoane

vatamate de a solicita obligarea integrala a prejudiciilor cauzate prin faptele ce constituie abateri
disciplinare.

4.4 Calitatea de membru mandant se mogteneste; in cazul decesului unui membru mandant,
dreptul de autor revine mo$tenitorilor, care se vor bucura de drepturile unui membru mandant coroborat cu
drepturile stipulate in certificatul de mostenitor si prin semnarea unui mandat de gestiune pentru drepturile
succesorale

4.5 Membrii mandanti pot renunta la aceastd calitate prin cerere scristr depusa la UCMR-ADA
sau transmisa cu scrisoare cu confirmare de primire. Calitatea de membru inceteaza cu data de I a lunii
urmatoare inregistrarii cererii.

4.6 Aceeagi persoant (sau reprezentantul acesteia) nu poate detine calitatea de membru
multiplu si poate avea dreptul la un singur vot in cadrul Adunarii Generale a UCMR-ADA.

4.7 Obligaliile membrilor UCMR-ADA
a) calitatea de membru implictr deplina adeziune la prezentul Statut si la hotararile Adunarii

Generale, cu toate eventualele modificiiri ale acestora ce vor surveni;
b) calitatea de membru atrage obligativitatea incredinllrii spre gestiune a drepturilor patrimoniale de

autor aferente tuturor operelor muzicale create sau dobdndite prin cesiune pdntr la data aderlrii la
UCMR-ADA, precum gi a celor ce vor fi create sau dobdndite ulterior acestei date. In acest sens,
membri sunt obligad sA declare la UCMR-ADA toate operele muzicale asupra carora detin
drepturi patrimoniale de autor gi sd furnizeze toate informatiile neces:Ire gestionirii drepturilor
patrimoniale de autor aferente, precum qi s[ declare situalia la zi a contractelor editoriale (cesiune)

ce greveazA asupra drepturilor lor patrimoniale;
c) in cadrul relafiilor profesionale, membri UCMR-ADA i;i asum6 deplina responsabilitate de a-gi

informa partenerii despre obligaliile ce le revin conform prezentului statut, a contractului de
mandat si a legii, inclusiv despre limitele exercitarii individuale a drepturilor pahimoniale de autor
in concordanta cu prevederile legii si ale prezentului statut;

d) membrii UCMR-ADA vor achita comisionul de administrare, prin deducerea acestuia din sumele
brute repartizate ce li se cuvin, precum qi alte re{ineri previzute de lege sau de prezentul Statut;

e) de a ptrstra confidentialitatea cu privire la activitatea asociatiei, conlinutul documentelor asocialiei
gi a oric[ror informalii pe care le dobdndesc cu privire la asociaJie 9i activitatea acesteia, cu
excepfia celor care potrivit legii sau statutului au caracter public;

f) obligalii care le revin membrilor potrivit dispoziJiilor legale;
g) pe toata durata calitatii de membru al UCMR-ADA sa nu isi exercite individual drepturile

patrimoniale de autor de opere muzicale de: radiodifuzare, retransmitere prin cablu, reproducere,
distribuire, comunicare publica;

h) pe toata durata calitatii de membru al UCMR-ADA, titluarul drepturilor patrimoniale de autor de
opere muzicale, va putea cesiona drepturile sale patrimoniale pentru care exercitiul acestora se

realizeaza prin gestiune colectiva numai catre editori membri ai unui organism de gestiune

colectiva membru CISAC sau care au contract de administrare a drepturilor patrimoniale de autor
incheiat cu un organism de gestiune colectiva membru CISAC ;

i) sa inregistreze la UCMR-ADA impreuna cu cedentii sau, dupa caz, cesionarii toate cesiunile
totale sau partiale ale drepturilor patrimoniale de autor gestionate colectiv de catre UCMR-ADA
in maxim 10 zile de la data incheierii acestora;

j) sa predea UCMR-ADA contractele de cesiune in copii certificate care trebuie sa mentioneze
distinct conform Legii 8/1996 modificata si completata: durata cesiunii, natura exclusivtr sau

neexclusivi a contractului, teritoriul, procentele din remuneratiile rezultate din gestiunea colectiva
ce revine fiecarui titular de drepturi stabilite prin contract atat pentru drepturi de executie publica
cat si pentru drepturi mecanice, repertoriul de opere muzicale cesionat;

k) sa comunice UCMR-ADA in legatura cu cesiunea drepturilor patrimoniale de autor de sub-
editare catre sub-editorii romani sau straini, indicand cota de participare a acestora din urma la
drepturile patrimoniale de autor ale operelor muzicale. Editorii au obligatia de a depune la sediul
UCMR-ADA copii certificate, dupa caz traduse in limba roman4 de pe orice contract de

subeditare, cuprinzand mentiunile prevazute la lit. p) in termen de maxim l0 zile de la inoheierea

acestora;



l) sa inregistreze impreuna cu editorul membru al altui organism de gestiune colectiva contractele de
subeditare pentru teritoriul Romaniei la organismul de gestiune colectiva al carui membru este
editorul si sa solicite acelui organism documentarea corespunzatoare a operelor muzicale in bazele
de date internationale la care au acces organismele de gestiune colectiva;

m) sa raspunda irnediat cererilor de informatii din partea UCMR-ADA si sa transmita toate
informatiile privitoare la paternitatea operelor muzicale si a contractelor de cesiune aferente
drepturilor patrimoniale de autor pentru operele muzicale;

n) sa comunice UCMR-ADA in timp util (rnax. 10 zile de la incheiere) toate prelungirile si
scadentele contractelor de editare incheiate si toate schimbarile intervenite in configuratia juridica
a drepturilor patrimoniale de autor ce-i revin;

o) sa informeze UCMR-ADA despre toate schimbarile intervenite cu privire la datele sale relevante
cum ar fi, dupa caz: nume, prenume, domiciliu, sediu, date de contact, reprezentanti, forma
juridica etc.;

p) membrii sub-editrori ai unor repertorii internationale sa depuna o lista completa cu denumirea
cataloagelor pe care le reprezinta si in format electronic respectiv CWR2 (sau alt format stabilit
prin Decizie a Consiliului Director) lista operelor muzicale ce fac parte din cataloagele cu
specificarea cotelor de repartitie ce revin sub- editorului atat pentru drepturile de executie publica
cat si pentru drepturile mecanice;

q) sa comunice incetarea calitatii de subeditor pentru un catalog in maxim 2 zile de la care intervine
aceasta incetare, cu mentionarea daca exista sau nu clauza de postcolectare, durata pentru care
produce efecte o astfel de clauza si sa indice noul sub-editor ce obtine catalogul pentru teritoriul
Romaniei.
4.8. Accesul membrilor asocia{iei la documentele si informatiile privind activitatea UCMR-ADA

potrivit dispozi{iilor legale.
Orice membru mandant are dreptul de a solicita, in nume personal sau prin mandatar cu procurl

autenticd iar pentru persoanele juridice prin reprezentantul legal, informaJii detaliate gi documente privind
sumele ce i-au fost repartizate in ultimele 12 luni respectiv: provenienJa, modul de calcul al drepturilor gi

re{inerile aplicate, precum qi verificarea concordantei acestor date cu prevederile regulamentului de
repartitie. Pentru aceeagi repartilie, respectiv documentalie se va putea formula numai o singurd cerere.

Accesul la informa{iile previzute de prezentul statut sau de dispoziliile legale in domeniu se face la
cererea scrisd in baza unui acord prealabil de confidentialitate potrivit modelului stabilit prin decizia
Consiliului Director.

Informatiile si documentele se comunica in termen de 30 de zile de la primirea cererii de catre
UCMR-ADA. Informatiile si documentele se ridica de la sediul UCMR-ADA sau, la cererea expresa a
titularului de drepturi patrimoniale de autor, se comunica la domiciliul acestuia.

4.9 Drepturile membrilor mandan{i:

dreptul la un vot in Adunarea Generald;

dreptul de a alege gi a fi alegi in organele de conducere;

dreptul la sumele provenite din repartiJiile remunera{iilor incasate de UCMR-ADA pe categorii de
utilizatori;

dreptul la sumele provenite din plasamentele financiare aflate in depozite bancare sau cu titlu de
daune sau prejudicii colectate pentru incalcarea drepturilor de autor, conform prevederilor
prezentului Statut;

e) dreptul de acces la informaliile si documentele previzute de lege.

5. MANDATUL DE GESTIUNE
5.1. Categorii de opere conlinute de repertoriul UCMR-ADA:

a) compozilii muzicale cu sau {era text, indiferent de destinalie qi mod de exploatare;
b) orchestratii, adaptiri, aranjamente muzicale;
c) cuplete, monoloage gi schile de divertisment cu muzica;
d) textul compoziliilor muzicale dac6 acesta este utilizat in legaturA cu opera muzicali ori

insoteste reproducerile operelor muzicale;
e) compoziliile muzicale din filme, din videoclipuri gi din orice alte opere cinematografice sau

audiovizuale, precum gi compoziliile muzicale de sceni (teatru).
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5.2 Repertoriul propriu de opere al UCMR-ADA este constituit din totalitatea operelor
muzicale, cu sau fara text, ce apartin membrilor UCMR-ADA si pentru care au fost depuse la sediul
UCMR-ADA declaratii de opere muzicale.

Repertoriul gestionat colectiv de UCMR-ADA este reprezentat de totalitatea operelor muzicale
gestionate colectiv de UCMR-ADA in baza mandatelor acordate direct, de catre membrii proprii, ori
indirect prin intermediul contractelor de reprezentare reciproca incheiate cu organisme similare din
strainatate sau in baza unor contracte directe incheiate cu editori din strainatate.

Repertoriul extins este reprezentat de totalitatea operelor muzicale pentru care, potrivit legii,
drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale sunt gestionate colectiv in mod obligatoriu.

5.3 UCMR-ADA are dreptul exclusiv de a autoriza sau intezice utilizarea operelor muzicale
din repertoriul gestionat colectiv, dupi caz extins, cu privire la:

a) comunicarea public[, directd sau indirectl a operei muzicale prin orice mijloace, astfel incdt si
poatd fi accesate in orice loc gi-n orice moment dat ales, in mod individual de cdtre public,
indiferent daca aceasta comunicare se realizeaza de catre artisti ori prin intermediul unor mijloace
tehnice de redare de pe orice tip de suport, inclusiv prin punerea la dispozilia publicului a operelor
muzicale prin Internet sau alte retele de calculatoare sub orice forma, inclusiv in cadrul unor
programe de radio sau de televiziune ;

b) dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale prin orice mijloc tehnic, cu sau firtr fir, inclusiv prin
satelit, fie ca acesta este cunoscut sau va fi descoperit gi utilizat in viitor;

c) retransmiterea prin cablu sau orice alt sistem de retransmisie, cu fir sau fdri fir, prin orice mijloc
tehnic, inclusiv prin satelit, fie ca acesta este cunoscut sau va fi descoperit gi utilizat in viitor;

d) reproducerea integraltr sau pa(iali, directl sau indirecti, temporard sau permanente a operelor
muzicale pe fonograme, videograme qi in general pe orice tipuri de suporturi cunoscute sau
necunoscute, indiferent de procedeu (fixarea sonord sau audiovizuald, reproducerea, multiplicarea)
precum $i distribuirea reproducerilor operelor aduse anterior la cunostinfa publictr;

e) adaptarea audiovizuali a operelor muzicale anterior aduse la cunogtinla publici pentru membri
care au acordat in acest sens mandat soecial UCMR-ADA.

f) imprumutul, inchirierea sau alt procedeu similar;
g) importul in scopul comercializtrrii a copiilor legal realizate sau a originalului unei opere muzicale

fixate pe orice fel de suport;
5.4. UCMR-ADA poate autoriza transformarea operei intr-o opera derivata numai cu mandat

special din partea membrului mandant.

5.5. Teritoriul de valabilitate a mandatului
a) Mondatarea aCMR-ADA de cdtre membri sdi, privind gestiunea drepturilor lor patrimoniale de

aulor de opere muzicale se face penlru toate ldrile lumii, cu ercepyia celor indicate de aceStia ln
mod expres cd se exclud.

U aCMR-ADA este mandatatd sd gestioneze in mod exclusiv drepturile patrimoniale de autor de
opere muzicale tn Romdnia pentru toli membri sdi, precum Si penlru membri organismelor
strdine cu care tncheie conlracle de reprezenlare reciprocii, precum Si ln temciul legii in cazul
gestiunii colective obligatorii, inclusiv penbu alte categorii de titluari de drepturi de autor sau
conexe penlru cdre esle desemnat coleclor unic.

c) Gestiunea drepturilor membrilor sdi de cdtre UCMR-ADA pe orice teritoriu din strdindtale se
realizeszd prin inlermediul organismelor de gestiune strdine cu care are incheiate contracte de
rcpreze tafe rcciProcd,

5.6. Durata mandatului de gestiune: mandatul de gestiune a drepturilor patrimoniale de autor
se acordA UCMR-ADA pentru intreaga perioadl de proteclie legald a operei muzicale gi de existen{l a
UCMR-ADA,

5.7. Rela{ia cu utilizatorii: UCMR-ADA autorizeazi sau interzice utilizarea operelor rnuzicale,
acordind autorizalii neexclusive utilizatorilor la cererea acestora, in schimbul unei remuneraJii prin
autorizatii licen{i neexclusivd in formi scrisd.

5.8 Operele muzicale ce fac obiectul mandatului duptr aducerea acestora la cuno$tinfa publica
sunt:



a) pentru compozitori si textieri - operele create gi pe care le vor creal
b) pentru editori - operele din propriul repertoriu ale ciror drepturi patrimoniale le-au

revenit prin cesiune;
c) pentru aranjori - operele muzicale derivate care au fost create, plecand de la una sau mai

multe opere preexistente, cu acordul titularului de drepturi patrimoniale asupra operei
originale, daca dreptul sau patrimonial se afla in termenul legal de protectie;

d) pentru mo$tenitori si alli beneficiari3 totalitatea operelor ale ctrror drepturi patrimoniale le-
au revenit prin mogtenire sau cesiune.

6. COLECTAREA $r REPARTTTTA
6.1 UCMR-ADA va colecta remuneraliile aferente drepturilor patrimoniale de autor, de la

toate categoriile de utilizatori prevlzute de lege, precum:
a) Radiouri,Televiziuni
b) Cinematografe
c) Producltori de inregistrlri sonore sau audiovizuale conlindnd imagini insolite de sunete.
d) Utilizatori de orice fel ce realizeaza orice fel de activitati prin intermediul carora se comunica

public opere muzicale, indiferent daca opera este prezentatl ca muzicA esenliald, de ambianll sau
de sonorizare gi indiferent dacd execulia este directl de catre artisti ori prin mijloace mecanice sau
electroacustice,

e) distribuitori prin cablu, sau alt sistem de retransmitere prin fir sau fdrtr fir, inclusiv prin sateliq
f) fabricanlii, importatorii sau alte persoane fizice sau juridce care fabrica sau introduc in circuitul

comercial pe teritoriul Romaniei suporturi pe care se pot realiza inregistrtrri sonore sau
audiovizuale qi/sau aparate ce permit reproducerea acestora, indiferent dacd procedeul folosit este
unul analog sau digital (remunerafia compensatorie pentru copie privati).

g) operatorii de telefonie mobili qi alli utilizatori de opere muzicale ca tonuri de apel, ton in asteptare
sau in alte forme precum gi utilizatorii de opere muzicale pe internet;

h) Orice alte categorii de utilizatori.
6.2. Cuantumul $i tarifele remunerafiei datorate vor fi stipulate in metodologii elaborate pe

categorii de utilizare adoptate potrivit legii gi prezentului statut, in urma negocierilor intre UCMR-ADA qi
asocialiile patronale ale utilizatorilor gi, dupi caz utilizatorii prev6zuli de lege a participa la astfel de
negocieri, sau rezultate din procedurile de arbitraj sau mediere, metodologii publicate in Monitorul
Oficial pe baza Deciziei Directorului General ORDA, conform prevederilor legii drepturilor de autor gi a
drepturilor conexe. Remunera{iile gi condiliile de autorizare a utilizatorilor vor putea fi stabilite 9i prin
negociere cu utilizatorii in cazul in care nu existd metodologii in vigoare sau metodologiile previd
posibilitatea negocierii cu utilizatorii ori pentru stingerea unor litigii cu utilizatorii, cu acordul si in
conditiile gi limitele stabilite de Consiliul Director.

6.3 Repartizarea remuneratiilor se realizeaza de regula prin repartitie directa, proportional cu
durata de utilizare a operelor muzicale, asa cum utilizarea acestora rezulta din documentele primite de
catre UCMR-ADA de la utilizatorul operelor muzicale atunci cand transmiterea unor astfel de rapoarte
este prevazuta de metodologii sau prin autorizatia licenta neexclusiva incheiata in urma negocierii directe
cand utilizarea nu este cuprinsa in metodologiile in vigoare.

Repartizarea directa a remuneratiilor se realizeaza, de regula, semestrial, distinct pentru fiecare
categorie de utilizare si pentru fiecare utilizator in parte.

Remuneratiile pentru care nu se poate stabili repartizarea reala se repartizeaza titularilor de drepturi
patrimoniale de autor de opere muzicale pe sistemul de fond comun.

Vor fi repartizate in cadrul fondului comun cu titlu de drepturi patrimoniale de autor de opere
muzicale urmatoarele:

a) remuneratiile pentru care nu se poate stabili repartizarea reala;

b) remuneratiile nerevendicate sau nerepartizate ce nu au fost utilizate in scopuri comune, dupa
implinirea termenului de prescriptie legal;

c) orice alte sume pentru care, pohivit Regulamentului General de Repartitie sau hotararii
adunarii generale, se prevede repartizarea in cadrul fondului comun;

Dupa implinirea termenului de prescriptie, remuneratiile nerevendicate sau
nerepartizate, vor fi utilizate in scopuri comune pentru acoperirea cheltuielilor prevazute la
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art. 9.2 si art. 9.3 din statut numai in situatia si in masura in care aceste cheltuieli nu sunt
acoperite din retinerile aplicate potrivit art. 6.5 si/sau din rezerve.

Repartizarea remuneratiilor se face de regula semestrial,
Prin Decizie a Consiliului Director se pot stabili si alte termene mai scurte de repartitie a

remuneratiilor.
6.3 a Metodele si regulile specifice de repartizare a remuneratiilor pentru fiecare categorie

distincta de drepturi patrimoniale sau categorie de utilizare precum si pentru cele ce constituie Fondul
Comun se stabilesc de catre Adunarea Generala printr-un Regulament General.

6.3 b Pe langa remuneratiile prevazute de Regulamentul de Repa(itie, se rcpartizeaza in cadrul
fondului comun si remuneratiile colectate de UCMR-ADA pentru care prezentul statut prevede
repadizarea direct proportional cu utilizarea operelor muzicale dar pentru care, in decurs de cinci luni de
la data colecttrrii remuneratiilor, utilizatorul nu a depus la UCMR-ADA raportul privind operele muzicale
utilizate si sub conditia ca acesta sa fi fost notificat de cel putin 3 ori de UCMR-ADA pentru depunerea
raportului iar de la ultima notificare sau de la data formularii de catre UCMR-ADA a plangerii
contraventionale pentru neindeplinirea obligatiei de raportare a utilizatorului (daca legea prevede
sanctionarea contraventionala a utilizatorului), sa fi trecut cel putin 30 de zile, precum si remuneratiile
colectate de la un operator de cablu alocate unui post de televiziune care se afla in situatia anterior
mentionata.

In cazul in care, dupa repatlizarea in cadrul fondului comun a remuneratiilor mentionate in
alineatul precedent, sunt transmise de catre utilizator documentatiile (playlist) aferente acelor remuneratii
ce au fost repartizate in cadrul fondului comun, suma aferenta fondului comun supusa repartizarii dupa
primirea acelor documentatii se diminueaza cu valoarea acelor remuneratii. Acesta suma urmeaza a fi
rcpaftizata potrivit documentatiilor primite de Ia utilizator cu privire la utilizarea operelor muzicale in
perioada pentru care s-a platit remuneratia.

6.3 c Sumele incasate ca daune sau prejudicii se alocl remuneraliilor incasate pe categorii de
utilizatori gi se repartizeazl de regula semestrial in cadrul primei repartilii pe categoria de utilizatori
corespunzatoare.

Documentaliile transmise de utilizalo cu privire la operele mazicale utitizate, vor Ji vizate de
Comisia Permanenta Opere si Programe din cadrul UCMR-ADA,

Comisio poale respinge documentatia lransmisa de un utilizator in situatia in care considera ea,
pfin neinlrunirea in mod cumulativ a urmaloarele conditii, reparlizarea remuneratiilor nu poate Ji
realizqla :

- Iipsa semnaturii si a stampilei utilizatorului;
- lipsa perioadei pentru care se face raportarea.

6.4 Plata remunerafiilor repartizate potrivit prezentului statut poate fi realizata de catre
UCMR-ADA:

a) pentru membri mandanli ai UCMR-ADA lunar, trimestrial sau semestrial dupd caz, pe categorii
de utilizatori:

b) pentru sumele ce se vireaza organismelor similare din strdinatate, de regula odattr pe an sau de
doui ori daci este cazul, sau in conformitate cu prevederile conven{iilor bilaterale incheiate de
UCMR-ADA cu organismele similare din strtrindtate.

6.4.a In situatia in care, potrivit datelor transmise de organismele de gestiune colectiva din
strainatate similare UCMR-ADA ori potrivit repartitiei si evidentelor proprii ale UCMR-ADA, au fost
realizate plati eronate unui titular de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, titularul in cauza
are obligatia de a restitui sumele incasate in plus. ln cazul in care titularului de drepturi patrimoniale de
autor de opere muzicale ii sunt repartizate noi remuneratii, UCMR-ADA are dreptul de a retine din acestea
sumele corespunzatoarc pana la compensarea deplina cu sumele pe care acelasi titular de drepturi le
datoreaza UCMR-ADA.

6.4.b Plata drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale se suspenda in urmatoarele
situatii:

a) pentru aceeasi opera muzicala s-au depus doua s-au mai multe declaratii de opere muzicale prin
care doua sau mai multe persoane se declara concomitent autori ai aceleiasi opere muzicale
contrar primei declaratii; 
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b) Comisia Profesionala din cadrul UCMR-ADA constata identitatea sau o asemanare relevanta a
operei muzicale declarate la UCMR-ADA cu o opera muzicala preexistenta avand alt autor decat
cel mentionat in declaratia de opere muzicale;

c) Comisia Profesionala din Cadrul UCMR-ADA constata inadvertente in ceea ce priveste
mentiunile cuprinse in declaratia operei muzicale depuse la UCMR-ADA fata de inregistrarea
audio a operei declarate;

d) UCMR-ADA este notificata asupra existentei unui litigiu cu privire la calitatea de autor al unei
opere muzicale ori cu privire la calitatea de titluar de drepturi patrimoniale de autor asupra
acesteia;
In situatiile de mai sus operele muzicale si remuneratiile aferente sunt incadrate la categoria

conflict.

Remuneratiile aferente acestor opere muzicale vor fi platite titularilor drepturilor patrimoniale
indreptatiti:

L pentru situatiile prevazute la lit.a), b) si d) dupa depunerea unei hotarari judecatoresti definitive
si irevocabile sau a unui acord amiabil al partilor privind stingerea diferendului.

2. pentru situatia prevazuta la lit. c), dupa avizarea de catre Comisia Profesionala a unei noi
declaratii de opere muzicale care sa fie corect intocmita si depusa la UCMR-ADA;

Consiliul Director poate adopta Norme si Regulamente privind aplicarea prevederilor prezentului
statut.

6.5 UCMR-ADA va aplica retineri procentuale asupra remunerafiilor brute colectate astfel:
a) un comision administrativ la nivelul maxim stabilit de lege;
Forma acluala:
b) 5% destinate fondului social-cultural, calculat dupd deducerea comisionului de la pct.a);
Forma propusa spre modiJicare:
b) 2o/o destinat fondului social-cultural, calculat dupi deducerea contributiei statutare sub forma

comisionului administrativ aprobat de adunarea generald a membrilor UCMR-ADA. Aceasttr
relinere nu se aplictr membrilor editori - persoane juridice. Membrii editori - persoane juridice nu
pot beneficia de sume ce constituie fondul social - cultural. Retinerea destinatl fondului social -
cultural poate fi sistatd, diminuatd sau majorata pini la maxim 3o/o prin hotdrire a adundrii
generale a membrilor UCMR-ADA.

o) impozite, contributii legale sau alte reJineri prevazute de lege sau de prezentul Statut.
d) in absenfa unor prevederi contrare gi exprese stabilite prin acordurile de reprezentare reciproca,

aceleagi contributii sub forma de cote parti sunt aplicabile $i pentru titularii sumelor repartizate
catre organismele similare din strtrinatate.

6.6 Fondul social cultural va putea fi utilizat in scopuri cum ar fi:
a) burse acordate tinerilor creatori;
b) manifestlri culturale de interes national si/sau international de promovare a muzicii rominegti:

concerte, produc{ie discografici, partituri;
c) editarea unei reviste de profil ;
d) imprumuturi fdri dobdndd acordate membrilor, rambursabile in termen maxim de 1 an. Plafonul

maxim anual al imprumutului de care poate beneficia un membru se stabileste de catre Consiliul
Director;

e) ajutoare materiale nerambursabile acordate membrilor UCMR-ADA in caz de nevoi;
f) achizilii de case de crealie, terenuri cu dot2iri corespunztrtoare ;
g) achizitia sau construirea unui sediu al UCMR-ADA ;
h) premii acordate autorilor, pe genuri de crealie.
i) premiu acordat compozitorului anului raportat la numarul de albume vindute in anul precedent;
j) premiu pentru <debut tdnlr compozitor > ;
k) premiu de excelenla pentru intreaga activitate oreatoare ;
l) premiul pentru cel mai bun interpret de muzica romaneasca desemnat de citre unjuriu format din

comoozitori :
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m) pentru constituirea sau finantarea unei asociatii sau fundatii culturale private cu scopul de a
promova operele muzicale ce fac parte din repertoriul UCMR-ADA;

n) alte scopuri social - culturale aprobate de Consiliul Director;
Soldul contabil al contului creditori - Fond social cultural - existent la sfarsitul exercitiului

economico- financiar (3l.Xll. al fiecarui an calenadaristic) se reporteaza pentru urmatorul exercitiu
economico-financiar si va putea fi utilizat pentru destinatiile mentionate la art. 6.6.

7.COIIDUCEREA $I ADMINISTRAREA
7.I. ADUNAREA GENERALA
7.l.l.Conducerea UCMR-ADA este asigurata de Adunarea Generald, care este adunarea tuturor

membrilor mandanti.
7.1.2.in Adunarea Generali fiecare membru rnandant ce a acordat mandat direct UCMR-ADA

dispune de un vot
7.l.3.Lucririle Adunlrii Generale sunt conduse de Pregedinte sau, in lipsa acestuia, de Vice-

pregedinte.
7. 1.4 Atributiile Adunlrii Generale:
a) alege membrii Consiliului Director si membrii supleanti al ctrror mandat este de 4 ani din

mornentul alegerii;

b) alege si revoctr membrii Comisiei de Cenzori conform prevederilor legale, cu un mandat de 4
ani:

c) alege si revoci membrii Comisiei permanente speciale privind accesul la informaJii cu un

mandat de 4 ani:
d) aproba rapoartele anuale gi bilanJul anual;
e) descarca de gestiune Consiliul Director, Directorul General si Administratorul General;

f) modificl statutul la propunerea Consiliului Director;
g) dizolvd asocialia in condiliile ar1.l2 al prezentului Statut $i hotlrlqte asupra destina{iei
patrimoniului acesteia;
h) aproba regulile de repartilie si modificdrile acestora;

i) aprobl nivelul contributiilor sub forma de cote parti (comision de administrare) aplicabile asupra

remuneratiilor, cu respectarea dispozitiilor legale, ale prezentului statut si ale contractelor de

reprezentare reciproca;
j) adopta hotarari cu privire la orice alte probleme privind activitatea asociatiei.
7.1.5. Convocarea Adunirii Generale

a) Adunarea Generali are loc anual, de preferinli in cursul primului trimestru. Data Adunlrii
Generale trebuie comunicatli membrilor cu cel pulin o luni in avans.

b) Adunnri Generale cu caracter extraordinar ale membrilor pot fi convocate in cursul anului, prin

decizia Consiliului Director gi prin publicarea convocirii intr-un ziar de circulalie nationali, cu cel
pu{in 30 de zile in avans,

c) Aduniri Generale extraordinare rnai pot fi convocate in tot cursul anului, la solicitarea scrisi a cel

putin unei treimi din membri, cu indicarea ordinii de zi solicitate.

d) In situatia in care ordinea de zi a urmitoarei Adundri Generale con{ine propuneri de modificare a

Statutului si Regulamentului, la data convoclrii varianta in vigoare gi varianta modificat[ trebuie

str fie puse la dispozilia membrilor la sediul asocialiei.
7.1.6. Pentru validitatea deliberirilor Adunlrii Generale, la prima convocare, este necesara

prezenla a cel pu{in jumltate din numirul total al membrilor mandanli, iar hottrririle sl fie luate cu votul a
jum6tate plus unu din numdrul membrilor mandanli prezenli. Adunarea Generala constituit[ la a doua

convocare poate delibera in mod valabil, indiferent de numdrul membrilor prezenti iar hotirArile sd fie
adoptate cu votul a jumatate plus unu din numtrrul membrilor prezenJi'

7.1.7 Hotlririle privitoare la modificarea statulului se iau cu votul a cel pu{in % din numtrrul

membrilor mandanti prezenti la prima sau, dupd caz,la o a doua convocare.

7.1.8 Votul in Adunarea Generala este deschis; la solicitarea expresa a l0% din cei prezenli, votul

Doate fi secret.
7.1.9 in caz de egalitate de voturi se procedeazd la un nou scrutin; in situalii de egalitate repetatd,

votul Pre$edintelui este hotirator, 
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7.1.10 Convocatorul Adundrii Generale va fi publicat intr-un ziar cu rispAndire nationall cu

prezentarea ordinii de zi, a datei, orei gi locului unde Adunarea Generali igi va desfdgura lucrdrile.
'Conuocatorul 

va fi publicat cu 30 de zile inainte de data stabiliti pentru Adunarea Generall. in anunlul

primei convoctrri se va putea prevedea gi ziua, ora gi locul pentru cea de a doua convocare, dacl prima

Adunare nu s-ar putea line din lipsa cvorumului statutar. A doua Adunare Generali nu se va putea tine in

aceeaqi zi cu prima Adunare.

7.2.CONSILruL DIRECTOR
7.2.l.Consiliul Director este organul de conducere al UCMR-ADA ce activeaze lntre Adunlrile

Generale, $i este format din 14 membrii alesi de catre Adunarea Generala pentru un mandat de 4 ani, ce

poate fi reinnoit, din care % trebuie sa fie membrii atestati de catre o uniune profesionala in domeniu.

7 ,2,2.Fiecare membru al Consiliului Director dispune de un vot.

7.2.3 Consiliul Director este abilitat s[ decidi in orice privinli care nu intri in mod expres in

competenla altor organe, fiind in special abilitat:
a) s[ confere calitatea de membru mandant, sau

conformitate cu art.4.3 ;

b) sa decidi si sa aprobe proiectele si propunerile

utilizarea Fondului social-cultural;

sa decida excluderea membrilor asociatiei in

Drezentate de Comisia social-culturala pentru

c)
d)
e)

0
c)

h)

D

i)
k)

s[ preglteasctr $i si convoace Adunarea Generall;
s6 ela6oreze Regulile de Repartilie ce urmeazl a fi supuse votului Adunirii Generale;

sa formulezo pr6puneri de modificarea a Regulilor de Repartitie ce vor fi supuse votului Adunarii

Generale;
prezinttr Adunirii Generale raportul de activitate pe perioada anterioarl si bilanJul contabil;

.6 d"r6n.t" membri comisiilor asociatiei (mai puJin Comisia de Cenzori si Comisia permanenta

speciala privind accesul la informatii) si sa stabileasca indemnjzatiile acestora;

sl numeasctr Directorul General, sau sd il lnlocuiasci la incetarea contractului de munctr cu

respectarea dispozitiilor legislaliei muncii in vigoare;

s6 numeascd Administratorul General sau si il inlocuiascl;

si desemneze persoanele abilitate sA reprezinte UCMR-ADA in situalii specifice;

sa fixeze indemnizalia Pregedintelui, a Vice-pregedintelui 9i cuantumul indemnizaliei de gedinli al

membrilor Consiliului Director si al salariului Directorului General si al Administratorului

General;
decide in privinla structurii organizatorice a UCMR-ADA gi cu privire la infiinlarea sau

desfiin{area de subunitdli teritoriale fdr6 personalitate juridic5, denumite inspectorate;

m) aproba destinatia Fondului Social Cultural.
n) aprobl organigrama asociatiei I

o) aprobl, dac6 este cazul, efectuarea cheltuielilor in scopurile comune;

pj indeplinegte orice alte atribuJii prevlzute in statut sa! stabilite de Adunarea Generali;

q) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale;

,j upriUu incheierea de tranzactii sau orice alte acte juridice pentru stingerea sau prevenirea pe cale

amiabila a litigiilor;
s) aproba nivelui remuneratiilor pentru categoriile de utilizari sau utilizatori pentru care nu exista

metodologii;
t) decide 

",ipiiuir. 
la cazurile in care se pot acorda reduceriale cuantumului remuneratiilor in cazul

' 
in care potiivit legii sau metodologiei pot fi negociate astfel de reduceri;

u; aproba'nivetul rimuneratiilor fortetaie atuncl cand acestea pot fi negociate potrivit legii sau

metodologiilor;
v) aproba renuntarea la penalitati;

w) decide cu privire la schimbarea sediului;

xj decide aplicarea sanctiunilor prevazute de statut pentru_abateri savarsite de membri ai asociatiei;

yj aproba restituirea remuneratillor pentru care s-a stabilit prin hotarare judecatoreasca definitiva si

irevocabila restituirea catre utilizator;
z) adopta norme de aplicare a statutului sau hotararilor adunarii generale;

aa) aproba investitiile curente;
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bb) stabileste incadrarea uneia sau a mai multor opere muzicale intr-un gen muzical prevazut de statut
in cazul in care este sesizat in acest sens de catre Comisia Profesionala, cu avizul prealabil al
acestei comisii:

cc) aproba cooptarea in calitate de consultant de specialitate a unor persoane la sedintele Comisiei
Profesionale, la solicitarea acestei comisii;

dd) sa aprobe imprumuturile acordate membrilor;
ee) sa decida in orice alte privinte care nu sunt prevazute in mod expres in sarcina Adunarii Generale.
ff) alege Presedintele cu un mandat de 4 ani, in prima sedinta a Consiliului Director, dupa alegerea

Consiliului Director de catre Adunarea Generala;
gg) alege Vicepresedintele cu un mandat de 4 ani, dintre propunerile inaintate Consiliului Director de

catre Presedintele in exercitiu;
hh) poate aproba temporar reducerea nivelului contributiei sub forma de cote parti (comision de

administrare) prevazuta la art. 6.5 lit. a) din statut.

7.2.4. $edinJele Consiliul Director:
$edinlele Consiliului Director sunt conduse de Preqedinte sau, in absenla acestuia, de Vice-

pregedinte;

a) Consiliul Director se intrune$te ori de cAte ori activitatea curentI o cere, dar cel putin o data pe

lun6, cu exceptia lunilor iulie si augusq

b) Convocarea gedintelor Consiliului Director se face de catre secretariatul UCMR-ADA la
solicitarea Preqedintelui sau, in absenta acestuia, la solicitarea Vicepregedintelui;

c) Deciziile se pot lua in gedin{ele la care participd cel pulin 7 din membri Consiliului Director;

d) Deciziile se iau prin vot, cu majoritate simpll;
e) in caz de egalitate, decizia final5 apa4ine Pregedintelui de qedinld;

7.2.5 Consiliul Director este ales pentru o perioada de 4 ani. Membrii Consiliului Director se

aleg de regula in cadrul aceleasi sedinte a Adunarii Generale.
Membrii Consiliului Director sunt alesi de catre Adunarea Generala dupa cum urmeaza:

a) 7 membri alesi dintre membrii UCMR-ADA care reprezinta muzica, pop, i^?'t, erno,
editori, etc

b) 4 membri alesi dintre membrii UCMR-ADA care reprczinta muzica simfonica, camerala
opera si alte asemenea, atestati de oatre o uniune profesionala in domeniu;

c) 3 membri alesi dintre membrii UCMR-ADA care reprezinla genul muzical coral si alte
asemenea;

Depunerea candidaturilor pentru alegerea in functia de membru al Consiliului Director se face la
secretariatul UCMR-ADA cu cel putin l0 de zile inainte de data la care se va desfasura Adunarea
Generala ce are pe ordine de zi astfel de alegeri. Candidatura trebuie sa fie insotita de un cuniculum vitae
si o prezentare a obiectivelor pe care le va urmari in cazul alegerii ca membru al Consiliului Director, in
concordanta cu dispozitiile legale si statutare.

Pot candida si pot fi alesi membrii Consiliului Director numai cei care intrunesc cerinta de a avea

o vechime de cel putin 5 ani in calitate de membru al UCMR-ADA si nu se afla intr-un caz de

incompatibilitate prevazut de statut.
Candidaturile care indeplinesc conditiile statutare, curriculum vitae si obiectivele aferente acestora

vor fi publicate pe site-ul UCMR-ADA cu 5 zile inainte de data tinerii Adunarii Generale.
Consiliul Director poate invita la sedintele sale membrii ai UCMR-ADA, cu rol consultativ, ori de

cate ori considera necesar.

7.2.6. Preqedintele 9i membrii Consiliul Director sunt re-eligibili.
7 .2.7.Acel membru al Consiliului Director care, prin dezinteres sau incapacitate legala, nu

participl la trei gedinte consecutive sau la cinci gedin{e intr-un an, poate fi destituit din Consiliul Director
prin decizia a2/3 din membri Consiliului Director. In acest caz, precum si orice alte cazuri de incetare a

mandatului inainte de termen, postul va fi ocupat, pentru perioada de mandat ramasa, de o persoana

desemnati de Consiliul Director cu votul a 2/3, dintre membrii sai.

l5



7.3.COMISIILE
7.3.1 .Comisiile sunt organisme permanente sau speciale, constituite in vederea rezolvdrii unor

sarcini specifice.
7.3.2.Comisiile se supun urmitoarelor reguli generale;

a) Componenla comisiilor, cu exceptia celei de Cenzori, este stabilit.ii de Consiliul Director;
b) Functioneaztr dup6 regulamente elaborate de Consiliul Director.

7,3.3. Comisia permanent[ Opere qi Programe este formatii din 5 membri mandanti si are cel
putin urmatoarele atributii:

a) Examineazi Si avizeaza confinutul documentatiilor primite de la utilizatori pe baza clrora se
efectueazl repartilia remuneratiilor

b) Decide eliminarea din repartilie a documentatiilor vldit incorecte,

c) Contribuie la identificarea operelor muzicale, in masura in care aceasta este posibila;

d) Are rol consultativ in analiza contestatiilor adresate Consiliului Director.
7.3.4.Comisia Social - Culturali este constituitii din 3 membri qi supravegheazl constituirea qi

utilizarea fondului social-cultural
7.3.5. Comisia de Cenzori este formald din 3 membri gi este aleasl conform prevederilor legale de

Adunarea Generali qi asigurtr controlul economico-financiar al UCMR-ADA, avAnd in acest scop acces
nelimitat Ia documentele asocialiei.Unul dintre membri Comisiei de Cenzori va fi expert contabil sau
contabil autorizat.

7.3.6 .Comisia de Tarife este infiintatd dupi necesittrti gi are ca sarcini:
a) Poate participa impreun[ cu conducerea executivd la elaborarea proiectelor de metodologii;.
b) Poate propune, ini{ierea de negocieri, in condiliile legii, pentru stabilirea de noi metodologii
c) Promovarea qi difuzarea in randul utilizatorilor a Metodologiilor in vigoare publicate in Monitorul

Oficial Partea I.
7.3.7. Comisia Profesionali este compuse din 5 membri, cdte unul din fiecare gen muzical,

compozitori atestati de ctrtre o Uniune profesionali in domeniu. Comisia Profesionald elaboreaztr opinii cu
privire la situafiile de plagiat.

7.3.8.Comisia permanentd specialA privind accesul la informafii formatii din 5 membri;
7.3.9.$edintele comisiilor

a) Comisiile se intrunesc la convocarea Consiliului Director.

b) Comisiile se pot intruni la solicitarea adresati Consiliului Director de 1/3 din membrii acestora.

c) in gedinlele de comisie, fiecare membru dispune de un vot.

d) La qedintele comisiilor pot participa gi alti membri solicitali in calitate de consultanli.
e) Comisiile incheie rapoarte anuale de activitate.

T.4.CONDUCEREA EXECUTIVA
7.4.1 Conducerea executivtr este exercitati de Biroul Executiv format din Director General,

Directorul Adjunct, Administratorul General, Contabilul $e[ $ef Serviciu Repartitie si Sef Oficiu Juridic,
potrivit atributiilor ce le revin acestora. Biroul Executiv este condus de catre Directorul General care poate
reprezenta asocialia fald de te(i putdndu-gi delega, in tot sau in parte, competenlele Directorului Adjunct,
Administratorului General sau Contabilului $ef.

7.4.2 Atribu{iile Directorului General.
Directorul General are urmatoarele atributii:

a) de a reprezenta societatea in raporturile cu membrii, terte persoane fizice sau juridice, autoritatile
publice locale sau centrale, instante de judecat sau arbitrale etc., putand face toate operajiunile
cerute pentru aducerea la indeplinire a scopului si a obiectului de activitate al asociatiei.

b) asigurd conducerea curent[ a asociatiei, urmtrrind indeplinirea hotdririlor Consiliului Director.

c) reprezinti societatea in rela{iile cu terfii;
d) angajeazi societatea fald de te{i prin semnitura lui;

e) angaieazd 9i concediaztr salaria{ii asocialiei conform prevederilor legale, inclusiv membri Biroului
Executiv, stabilind drepturile 9i obliga{iile fieclruia, Regulamentul de Ordine lnterioari, figa
postului pentru fiecare angajat ca anexe la contractul individual de munci;
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f) stabilegte nivelul salarial pentru salarialii din subordine conform prevederilor legislaliei muncii;
g) reprezinta asociatia in cadrul procedurilor de negociere a metodologiilor privind stabilirea

remuneratiilor:

h) informeaza Consiliul Director cu privire la rezultatul negocierilor sau al hotararilor arbitrale ori
judecatoresti privind stabilirea metodologiilor;

i) informeaza Consiliul Director asupra activitatii lunare a asociatiei;
j) organizeaza activitatea asociatiei;

k) stabileste forma autorizatiilor si rapoartelor potrivit metodologiilor in vigoare;

l) stabileste forma contractului de mandat ce se incheie cu titluarii de drepturi patrimoniale de autor
de opere muzicale;

m) stabileste componenta delegatiilor la negocieri;

n) angajeaza specialisti sau consultanti;

o) numeste si revoca sefii departamentelor si inspectorii sefi interjudeteni;
p) semneaza documente financiar contabile alaturi de Contabilul Sef;

q) promoveaza, premiaza si aplica sanctiuni disciplinare salariatilor asociatiei;

r) incheie protocoale cu alte organsime de gestiune colectiva;

s) coordoneaza activitatea structurilor teritoriale ale UCMR-ADA:
t) conduce activitatea tuturor departamentelor;

In subordinea Directorului General se afl5:
a) Subunititile teritoriale * denumite INSPECTORATE
b) Departamentele constituite in cadrul UCMR-ADA;
c) In general toti salariatii asociatiei.

7.4.3 Biroul Executiv este un organ cu activitate permanenti care aduce la indeplinire
hotirArile Consiliului Director, asigurdnd pesfarea scriptelor, a contabilititii gi corespondenlei UCMR-
ADA gi a deruldrii tuturor activit{ilor aferente indeplinirii obiectului de activitate al asocialiei.

7.4.4 Membri Biroului Executiv nu pot fi membri ai UCMR-ADA gi nici s[ fie implicafi direct
sau indirect in intreprinderi comerciale care au obiect de activitate tangent cu al UCMR-ADA

7.4.5.La invitatia Presedintelului, membrii Biroului Executiv participl la gedin{ele Consiliului
Director, asigurdnd informarea acestuia asupra activit[1ii curente.

7.4.6 In subordinea Biroului Executiv se aflA urmatoarele servicii:
a) Subunitdtile teritoriale - denumite INSPECTORATE

b) Serviciul documentare-repartilii, rdspunzitor de derularea operatiunilor aferente: evidentei
mandatelor de gestiune, a declaratiilor de opere muzicale, a contractelor de cesiune, documenttrrii
si capturarii operelelor muzicale precum si de repartitia remuneratiilor potrivit documentatiilor
transmise de utilizatori in corelatie cu Regulile de Repartitie stabilite in prezentul statut, de
Regulamentul General de Repartitie si de normele de aplicare a acestuia, abazei de date a UCMR-
ADA precum si a bazelor de date internationale.

c) Serviciul informatic raspunzAtor de intrelinerea programelor $i bazelor de date utilizate in
activitalile impuse de obiectul de activitate al asocialiei.

d) Serviciul financiar contabil, respunzetor de derularea operatiilor financiar-contabile curente, de
elaborare a bilanlului gi a rapoartelor statistice, precum gi cu asisten{a de specialitate.

e) Serviciul juridic, responsabil cu asistenla juridicd de specialitate gi cu reprezentarea in instanll a
asociatiei sau, eventual, a membrilor acesteia.

f) Serviciul pentru relalii interna[ionale.

g) Orice alte servicii sau departamente constituite de catre Consiliul Director, la propunerea
Directorului General.

7.4.7 Administratorul General
Administratorul General este numit de catre Consiliul Director al UCMR-ADA si este resoonsabil

cu buna functionare a orsanismului de sestiune colectiva.

l7



Atributiile Administratorului General:
a) asigura supravegheaza si urmareste colectarea la termenele scadente a remuneratiilor datorate de

utilizatorii de opere muzicale, potrivit autorizatiilor licenta neexclusiva in vigoare;
b) asigura, supravegheaza, urmareste si intreprinde demersurile necesare pentru depunerea la

termenele scadente a documentelor de catre utilizatorii de opere muzicale cu privire la baza de

calcul a remuneratiilor si operele muzicale utilizate, atunci cand exista o astfel de obligatie pentru
acestia;

c) asigura, coordoneaza si supravegheaza activitatea de documentare si capturare in softul de

repartitie a operelor muzicale si de repartizare a remuneratiilor catre titularii de drepturi
patrimoniale de autor de opere muzicale, cu respectarea Regulamentului de Repartitie aprobat de

Adunarea Generala:
d) asigura si supravegheaza constituirea bazelor de date ale UCMR-ADA privind operele muzicale

gestionate colectiv;
e) in general se preocupa de o buna functionare a activitatii de gestiune colectiva privind colectarea si

repartizarca remuneratii lor;

0 intocmeste si prezinta Consiliului Director si Directorului General rapoarte privind activitatea de

colectare si repartizare a remuneratiilor;
g) va notifica de cel putin 3 ori utilizatorul care nu a depus documentatia (rapoartele) privind

utilizarea operelor muzicale sau baza de calcul a remuneratiei si va formula plangere

contraventionala corespuzatoare in termen de maxim 5 luni de la scadenta;

h) orice alte atributii stabilite de Consiliul Director sau de catre Directorul General;
Contabilul Sef va urmari si va comunica Directorului General si Administratorului General, pe

categorii de utilizatori sumele incasate lunar reprezentand remuneratii drepturi de autor, remuneratii

colectate pentru calitatea de colector unic, situatia facturile neincasate si penalitatile aferente

corespunzatoare autorizatiilor licenta neexclusiva si metodologiilor in vigoare.
Contabilul Sef este responsabil de intocmirea la termene a tuturor declaratiilor fiscale, lunare,

semestriale si anuale, a situatiilor financiare lunare, anuale (bilant) ale asociatiei, a raportului dare de

seama anuala, a raportului centralizator al incasarilor reprezentand remuneratii drepturi de autor, categorii

de utilizatori, si repartitia acestora pe categorii de titulari de drepturi de autor, precum si orice alte atributii
stabilite prin fisa postului, hotarari ale adunarii generale, ale Consiliului Director sau prin decizie a

Directorului General.

S.PATRIMONruL ASOCIATIEI
8.1 Patrimoniul initial de constituire al asociatiei este de 1.100 lei.
8.2 Patrimoniul UCMR-ADA nu poate fi grevat de datorii sau alte obligalii personale ale

membrilor.

a)

b)

c)

d)

e)

0

9.BUGETUL DE VENITURI $I CHELTUIELI AL ASOCIATIEI
9.1 Veniturile asocialiei se constituie din:

contributiile sub forma de cote parti (comision de administrare) prelevate procentual, conform

prevederilor legale si statutare, din sumele brute repartizate titularilor de drepturi'

sanctiuni pecuniare aplicate pentru abateri;

cheltuieli de judecata avansate din veniturile asociatiei si recuperate de la terti;

contributiile sub forma de cote parti (comision de administrare) retinute pentru activitatea de

colector unic pentru acoperirea acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii acestei activitati;

orice prejudicii recuperate de la terti, altele decat cele obtinute ca urmare a incalcarii drepturilor de

autor sau conexe;

orice sume obtinute din gestionarea bunurilor ce apartin asociatiei ori care inlocuiesc astfel de

bunuri;

g) dobanzile la contul curent;

h) dona{ii gi alte sume provenite din acte de liberalitate;

i) in general din orice surse ce potrivit legii, prezentului statut sau hotararii adunarii generale pot

constitui venituri ale asociatiei.
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9.2 Cheltuielile asocialiei reprezintl:
l. cheltuieli de functionare;

a) cheltuieli privind propria functionare cum ar fi: cheltuieli de personal si organisme de conducere,

supraveghere, sau control inclusiv audit intern sau extern, cheltuieli privind detinerea cu orice titlu
a bunurilor mobile sau imobile, a oricaror mijloace materiale si a serviciilor pentru desfasurarea

activitatii, cheltuieli privind detinerea si folosirea cu orice titlu a spatiilor in care se desfasoara

activitatea la nivel central precum si prin structuri teritoriale si/sau locale (achizitie, chirii,
intretinere, impozit etc);
alte cheltuieli necesare stabilirii, colectarii si repartizarii remuneratiilor cum ar fi dar fara a se

limita la; onorarii arbitraj, taxe de timbru, timbru judiciar, onorarii avocati, onorarii experti,

onorarii consultanti etc.);
speze bancare gi comisioane.
cheltuieli ocazionate de actiuni de combatere a pirateriei in domeniul muzical;
dobdnzi aferente eventualelor credite contractate;
cheltuieli fortuite precum amenzi, despdgubiri 9i alte cheltuieli pohivit dispoziliilor legale;

cheltuieli cu achizitii programe informatice sau servicii de programe informatice utile colectarii

sau repartizarii remuneratiilor ori monitorizarii utilziarii operelor muzicale;

h) cheltuieli cu taxe si impozite;
i) orice cheltuieli necesare functionarii asociatiei;

2. cheltuieli in scopuri comune

a) cheltuieli privind desfasurarea activitatilor si atingerea scopurilor in domeniul social - cultural;

b) orice alte cheltuieli decurgand din desfasurarea activitatii sau pentru atingerea scopurilor asociatiei

aprobate de Consiliul Director;
9.3 Din excedentul anilor precedenti se constituie fondul de rezerva al UCMR-ADA ce va

putea fi utilizat pentru:
a) acoperirea pierderilor din anii precedenti, sau a celor din cadrul exercitiului financiar

contabil curent;
b) acoperirea TVA pentru remuneratiile facturate si neincasate sau plata oricaror alte obligatii

bugetare;
c) plata oricaror obligatii restante fata de bugetele nationale sau locale care nu au fost achitate

in cadrul exercitiului financiar anual;
restituirea unor eventuale remuneratii incasate necuvenit de la utilizatori;
plata catre titularii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale a unor eventuale

diferente de remuneratii rezultate in unna unor erori de raportare sau procesare;

achizitionarea sau construirea de imobile necesare pentru desfasurarea activitatii asociatiei;

alte destinatii stabilite prin hotarare a Adunarii Generale, la propunerea Consiliului

Director:
In cazul utilizarii fondului de rezerva potrivit celor prevazute la lit. e), fondul de rezerva se

reintregeste cu sume platite in plus titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale ca

urmare a unor erori de capturare sau procesare, la momentul si in masura care acestea sunt recuperate.

9.4.Exerci1iui economico-financiar incepe la 1 ianuarie pi se termini la 3l decembrie al

fiecdrui an.

IO. REPREZENTARE
10.1. in relatiile cu terti UCMR-ADA este reprezentate, impreuna sau separat, de Presedinte

(Vice-presedinte), Administrator General - Director General (Director Adjunct). Contabilul Sef acorda

controiul preventiv pe toate documentele financiar contabile, intocmelte situatiile financiare anuale ale

asociatiei si semneazd alaturi de Administratorul General (Director General) pe toate actele juridice

incheiate cu terlii.

10.2. Semndturile persoanelor indicate la l0.l angajeazd pe deplin UCMR-ADA'
10.3. in activit[1i specifice 9i cu caracter limitat, delegarea autoritiilii 9i a dreptului de

semniturd se face de citre Consiliul Director.

b)

c)
d)
e)

0

d)
e)

f)
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10.4. Pregedintele gi Directorul au obligalia de a menline permanent legetura cu organele
Administraliei de Stat cu competente in dorneniul dreptului de autor qi al statutului creatorului.

r L cooPERAREA INTERNATIONALA
I l. l. Pentru urmdrirea in streinitate a drepturilor membrilor sii, UCMR-ADA este indreptititl

sd incheie convenlii de reprezentare reciproci
11,2, ln cazul reprezent[rii reciproce, UCMR-ADA va informa periodic societtr{ile partenere

asupra repertoriului 9i listei rnembrilor sIi.
11.3. Condiliile de reprezentare reciprocl vor fi conforme cu reglementlrile interna]ionale,

urmlrindu-se unitatea de formd pi conlinut a contractelor.

12, DIZOLVARE
12.l.Decizia de dizolvare a UCMR-ADA poate surveni in Adunarea Generald, in urma votului

a cel pulin 2/3 din numdrul total al membrilor prezen{i.
l2.2.ln caz de decizie de dizolvare a UCMR-ADA, activitatea asocialiei continui panA la

distribuirea tuturor sumelor colectate in cursul anului ln care survine decizia de dizolvare, ctrtre titulari,
mandanli qi societifi cu care existi convenlii de reprezentare reciprocl.

12.3.Dizolvarea nu poate surveni decit duptr decontarea tuturor sumelor aferente ultimului
exerci{iu economico-fi nanciar.

12.4.Destina(ia bunurilor patrimoniale ale UCMR-ADA se decide de cetre Adunarea Generall.
Aceasta poate numi in acest scop o Comisie de Lichidare.

Dispozitii tranzitorii:
Prima Adunarea Generala Ordinara din anul 2013 va alege integral toti membrii Consiliului

Director potrivit prevederilor adoptate prin prezentul act aditional. La aceeasi data a primei Adunari
Generale Ordinare din anul 2013, in scopul aplicarii unitare a prevederilor prezentului Statut privitoare la
alegerea membrilor Consiliului Director, inceteaza mandatul actual al tuturor membrilor Consiliului
Director al UCMR-ADA.

Dispozitii tranzitorii adoptate potrivit modificarii din data de 314.12.2015:
Modificarea adusi la art. 6.5 lit. b) a Statutului UCMR-ADA se aplicd incepand cu data de 0l

a lunii urmatoare celei in care ramane irevocabila hotararea judecatoriei cu privire la inregistarea acestei
modificari.

Toate celelalte orevederi ale statutului rimdn nemodificate.
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