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GWERNUL ROMANIEI
OFICIUL ROMAN
PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

ORGANISMUL DE GESTIUNE COLECTIVAl
UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR
Str. Ostasilor nr.I2. Sector
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RO80 RNCB 00720265 7848 0001

CAPITOLUL NR. I
INFORMATII PRIVIND ADUNAREA GENERALA
In

anr,rl 201 5 s-a desfasurat:
- Adunarea Generala Ordinara/201 5

in data de I 9.03.201 5 pentru exercitiul llnanciar

al anului 2014.
- Adunarea Generala Extraordinara

Convocare Adunare

'

Se menlioneazd denullrirea

in data dc 04.12.2015.
Adunarca Generala Ordinara./2014 a fbst convocata pentru data de l8 rnartie 2015
prima convocare si respectiv 19 martie 2015 a doua convocare: in locatia Aula
Palatului Car.rtacuzino situata in Bucuresti, Calea Victoriei nr. l4l, Scctor 1,
Bucurcsti.
Convocarea Adunarii Generale Ordinare precum si data si locul convocarii
Adunarii Generale Ordinare au tbst stabilite de catre Consiliul Director al UCMRADA asa cum rezulta din procesul verbal al sedintei Consiliului Director nr.
t/20.01.201s.
Convocalorul Adunarii Generale Ordinare din datele de I 8/ I 9 marlie 201 5 a lbst
publicat in ziarul Romania Libera din 05 f'ebruarie 2015 si pe site-ul www.ucnrrada.ro sub nr. 4758/021.02.2015
Adunarea Gencrala Extraordinara a fost convocata pentru data de 3 decembric 2015
prima convocare si respectiv 4 decembrie 2015 a doua convocare. in locatia Aula
Palatului Cantacuzino situata in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 1211. Seclor 1,
Bucuresti.
Convocarea AdLrnarii Generale Extraordinare precum si data si locul convocarii
acesteia au fbst stabilite de calre Consiliul Director al UCMR-ADA asa cum rezulta
din procesul verbal al sedintei Consiliului Director nr.10127 .10.2015
Convocalorul Adunarii Generale Extraordinare din datele de 3/4 decembrie 2015 a
fost publicat in ziarul Rornania Libera din 29 octombrie 2015 si pe site-ul
wrr'.r.. trcnrr-ada.ro sub nr. 125 64 128. I0.20 1 5
Adunarea Generala Extraordinara a fost convocata si
datele de 25126.1L2015
completd a organismului de gestiune colecti!a.
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iar ulterior convocarea acesteia a fost revocata si convocata o noua adunare pentru
datele de 3i4 decembrie 2015.
Pentru datele de 23/24.03.2016 a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a
UCMR-ADA/20l5 in locatia Aula Palatului Cantacuzino situata in Bucuresti. Calea
Victoriei ff. 141. Sector 1. Bucuresti.
Convocarea Adunarii Generale Ordinare precum si data si locul convocarii Adunarii
Generale Ordinare au fost stabilite de catre Consiliul Director al UCMR-ADA asa
cum rezulta din procesul verbal al sedintei Consiliului Director ru.l/20.01.2016
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare/20l5 din datele de 23124.03.2016 a fost
publicat in ziarul Romania Libera din data de 19.02.2016 si pe site-ul www.ucmrada.ro sub nr. 1605/17.02.2016.
Adunarea Generala Ordinara/2Ol4 convocata pentru data de 18 martie 2015 a fost
reconvocata pentru data de 19 martie 2015 in locatia Aula Palatului Cantacuzino
situata in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, Sector 1, Bucuesti.
Adunarea Generala Extraordinara convocata pentru data de 03 decembrie 2015 a fost
reconvocata pentru data de 04 decembrie 2015 in locatia Aula Palatului Cantacuzino
situata in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, Sector 1, Bucwesti.
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In cazul in care, in data de 23 martie 2016 nu vor fi intrunite cerintele de cvorum
Adunarea Generala Ordinara/2}ll este reconvocata pentru data de 24 marlie 2016
orele 10:00 in Bucuresti, Calea Victoriei nr.14l, Sector 1- Auta Palatului
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Cantacuzino, cu aceeasi ordine de zi
Convocarea Adunarii Generale Ofiinarc/20l4 pentru data de 18/19 martie 2015,
potrivit statutului, legii nr. 8/1996 actualizata si OG 2612000 actualizata, prin:
publicare in ziarul Romania Libera din 05 februarie 2015;
publicare pe site-ul www.ucmr-ada.ro sub nr. 4758104.02.2015
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare din 3/4 decembrie 2015, potrivit
statutului, legii nr. 8/1996 actualizata si OG 2612000 actualizata, prin:
publicare in ziarul Romania Libera din 29 octombrie 2015;
publicare pe site-ul www.ucmr-ada.ro sub nr. 12564128.10.2015
Convocarea Adunarii Generale Ordinare/2Ol5 pentru data de 23124 martie 2016,
potrivit statutului, legii nr. 811996 actualizata si OG 2612000 actualizata, prin:
publicare in ziarul Romania Libera din data de 19.02.2016;
publicare pe site-ul www.ucmr-ada.ro sub nr. 1605/17.02.2016
La sedinta Adunarii Generale Ordinarel2}l4 din 19 martie 2015 au participat 7l de
membri.
La sedinta Adunarii Generale Extraordinare din data de 4 decembrie 2015 au
participat 66 de membri.
La sedinta Adunarii Generale Ordinare/20l5 din 24.03.2016 au oarticioat 119
membri.
Ordine de zi a Adunarii Generale Ordinarel2}l4 convocata pentru data de 18/19
martie 2015:
l. Aprobarea Secretariatului Adunarii Generale Ordinare UCMR-ADA/2O 1 4.
2. Stabilirea cvorumului sedintei.
3. Prezentarea si aprobarea Ordinii de zi a sedintei.
4. Aprobarea Raportului Consiliului Director pentru anul 2014.
5. Aprobare reluare prelevare contributie la Fond social cultural statutar potrivit art.
6.5. lit b din Statut.
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6.Prezentare Regulament de acordare ajutoare materiale membri. Stabilirea si
aprobarea cuantumului lunar din Fondul social cultural acordat ca ajutor social
nerambursabil pentru membri UCMR-ADA aflati in nevoie si a numarului
membrilor beneficiari ai acestuia.
T.Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2014.
8. Aprobarea Raportului Directorului General pentru anul 2014.
9. Aprobarea Bilantului contabil pentru exercitiul financiar contabil al anului 2014.
10. Informare privind sumele platite la bugetul statului pentru anul 2014.
11. Aprobarea destinatiei excedentului UCMR-ADA la 31.12.2014 pentru
constituirea Fondului de Rezerva statutar UCMR-ADA. potrivit art. 9.3 din
statutul UCMR-ADA.
12. Aprobarea Darii de seama anuale pentru anul2014/ format ORDA
13. Aprobarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la
informatii pentru anul 2014
14. Aprobarea proiectului de Bugel de venituri si cheltuieli al UCMR-ADA pentru
anul 2015.
15. Aprobare nivel comision/contributie statutara sub forma unei cote parti aplicabil
in repartitiile UCMR-ADA, a remuneratiei repartizate catre titularii de drepturi
patrimoniale de autor pana la urmatoarea Adunare Generala Ordinara a UCMRADA din anul 2016, respectiv,
1,4% la repartitia incasarilor din remuneratii drepturi de autor colectate de pe
teritoriul Romaniei
- 10% comision aplicabil repartitiei remuneratiei compensatorie pentru copia
pnvata
5Yo la repartitia incasarilor din remuneratii drepturi de autor colectate din

-

strainatate

16. Completarea Regulamentului General de Repartitie UCMR-ADA la art. 5.6.1
cu literele d), e) si 0 privind repartizarea remuneratiilor colectate pentru intemet
streaming
webcasting si cu un art. 6.5 privind repartizarea remuneratiilor
colectate pentru comunicarea publica in scop ambiental de la societati care
fumizeaza playlist.
17. Informare privind Controlul ORDA pentru anul 2013 pentru activitatea de
gestiune colectiva exercitata de ucMR-ADA.
In cadrul sedintei au fost prezentate Adunarii Generale Ordinare documentele
aferente ordinii de zi cum sunt: proiectele de hotarari si expunerile de motive ale
acestora, raportul cenzorilor/20l4, raportul auditorului/2014, raportul comisiei
permanente speciale privind accesul la informatii/20l4, bilantul contabil/2Ol4,
raportul Consiliului Director 2014, raportul Directorului Genera1l2014, Darea de
seama/2014, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli/20l5, proiectul de
modificare a Regulamentului General de repartitie, Regulament de acordare ajutoare
materiale membrilor, sentintele instantelor de contencios administrativ privind
dreptul UCMR-ADA de a preleva Fond social cultural, situatia sumelor datorate si
platite bugetului de stat pentru anul 2014,
Ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinare din 3/4 decembrie 2015:
Aprobarea modificarii art. l.l si a art.6.5 lit.b) din Statutul UCMR-ADA,
Prezentare Proces Verbal control ORDA pentru activitatea de gestiune
colectiva UCMR-ADA"/an 201 3.
Prezentare Proces Verbal oontrol ORDA pentru activitatea de gestiune
colectiva UCMR - AD N an 201 4.
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