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REGTsTRATuRA GE NERAI'A

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.
pentru a duce la indeplinire prezenta hotarare si pentru a
Se desemneaza dl
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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EugenPetcu 7.,r2

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
a art. 6.5 in sensul cd va avea urmdtorul continut:

lit.

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
persoane juridice. Membrii editoi - persoane juridice nu pot beneficia de sume ce constituie
membfilor editori
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

l.l

a

Ji modificata

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;
d) inchirierea operei muzicale;
e) imprumutul operei muzicale;

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;
h) retransmiterea prin cablu a operei muzicale;

0

comunicarea

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
prealabil
in
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
D

A

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 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

li

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.

aceloragi reguli toate operele ale ceror drepturi i-au fost
direct de detintrtorii drepturilor patrimoniale de
mandatati
daci
a
fost
gestiune,
indiferent
incredintate spre
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.
de
3.5 UCMR-ADA gaftnteaze- accesul membrilor sdi la informaliile qi datele
statutare'
legale
cu
dispoziliile
in
conformitate
propriilor
drepturi,
9i
acegtia in legtrture cu gestionarea

3.3 UCMR-ADA trate^zl conform

solicitate

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

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
de autor

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)

c)

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;
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 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 ;

i

Sanctiuni:
ln functie de felul abaterii disciplinare sanctiunile pot fi:
a) pentru abatere grava: plata cu titlu de daune a unei sume cuprinse intre 500 si 1000 de Euro,
ichivalentul in lei din ziua adoptarii hotararii de aplicare a sanctiunii;
b) pentru abatere foarte grava pot fi aplicate in mod independent sau cumulativ, dupa caz
urmatoarele:
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 subeditare 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;

