
Oficiul Roman pentru drepturile de autor 
 
  Decizie nr. 270/2011 

 
din 27/10/2011 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 781 din 
03/11/2011 

 
privind desemnarea Uniunii Compozitorilor si 

Muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturi 
de Autor (UCMR-ADA) drept colector al 

remuneratiilor reprezentand drepturile patrimoniale 
de autor de opere muzicale pentru comunicarea 
publica a operelor muzicale in scop ambiental 

 

  

 
    Avand in vedere prevederile:  
   - art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
   - Hotararii arbitrale din data de 30 septembrie 2011, avand drept obiect stabilirea formei finale a 
metodologiei privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale 
pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental, publicata in baza Deciziei directorului 
general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 266/2011,  
    in baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 401/2006, privind 
organizarea, functionarea, structura personalului si dotarile necesare indeplinirii atributiilor Oficiului Roman 
pentru Drepturile de Autor, cu modificarile ulterioare,  
 
    directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor emite urmatoarea decizie:  
 
   Art. 1. - Se desemneaza organismul de gestiune colectiva Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din 
Romania Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR -ADA), cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei 
nr. 141, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor reprezentand drepturile patrimoniale de autor de opere 
muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental stabilite prin Hotararea arbitrala 
din data de 30 septembrie 2011 avand drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind 
remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea 
publica a operelor muzicale in scop ambiental, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 710 
din 7 octombrie 2011, in baza Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 
266/2011.  
   Art. 2. - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, fiind postata si pe site-ul 
www.orda.ro  
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