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CONVOCATOR

in conformitate cu dispozi[iile legale Ei a celor din Statutul UCMR-ADA, Ccnsiliul Director al UCMR-ADA,

Asocialia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, convoaci Adunareit Generali Ordinari UCMR.

ADA/2018, a membrilor asocialiei, pentru data de 13 martie 2019, ora '10:00 - prima convocare, in

Bucuregti, Calea Victoriei nr. 141, Sector 1, Aula Palatului Gantacuzino. in cazul in care, din lipsd

de cvorum, Adunarea Generald Ordinard UCMR-ADA i2018 nu va pulea adopta hotiriri in cadrul

gedinlei din 13 martie 2019, Adunarea Generali Ordinari UCMR-ADA/2O' 8, a membrilor asocialiei, este

reconvocati pentru data de 14 mailie 2019 ora 10:00, in aceeagi localie 9i cu aceeagi ordine de zi,

dupd cum urmeazd:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificdrii Statutului UCMR-ADA, cu anexa sa - Regulan,ant general privind declararea

operelor muzicale gi repartilia remuneraliilor, potrivit Legii 8/'996 qi avizului ORDA nr.

330/23.01 .2019.

2. Aprobarea Raportului Consiliului Director UCMR-ADA pentru anul 21118,

3. Aprobarea Raportului anual/2018 al Comisiei permanente speciale privind accesul la informalii

a UCMR-ADA.

4. Aprobareabilan{ului contabil al UCMR-ADA,cuanexe,pentruexer:;i!iul financiarcontabil al anului

2018.

Informare privind alocarea la Fondul de rezervi a excedentului ;rferent exercifiului economico-

financiar al anului 2018, potrivit art. 9.3 din Statutul UCMR-ADA.

5. Aprobarea Raportului Comisieide Cenzori a UCMR-ADA, pentru ar Ll 2018,

6. Aprobarea Raportului Directorului General al UCMR-ADA, pentru attul 2018.

7. Aorobarea Dirii de seamd anuale a UCMR-ADA, in format ORDA, rcntru anul 2018.

8. Aprobarea proiectului de Buget de venituri gi cheltuieli al UCMR-AC A, pentru anul 2019.

9. Aprobarea nivelului comisionului de gestiune, pe categorii de dreptu, i, aplicabil asupra remunerafiilor

repartizate de UCMR-ADA incepand cu 01 aprilie 2019 gi pani la pr ma Adunare Generald Ordinari

a UCMR-ADA din anul 2020, respectiv:

- 14% comision de gestiune, prelevat din suma bruta repartizati aplicabil la repartilia individuald

a remuneratiilor colectate de UCMR-ADA cu titlu de drepturi ratrimoniale de autor de opere

muzicale din drepturi de executie publica si drepturi mecanice;

- 10% comision de gestiune, aplicabil la repartilia individuali a rt muneraliei compensatorii pentru

copia privati, prelevat din suma bruta repartizatd;
- 5% comision de gestiune, aplicabil la plata individuald a remun,rraliilor colectate prin intermediul

organismelor similare din striinitate, pe opera si pe titulari, prekrvat din suma brutd datd in platd;

- 10% comision de gestiune, aplicabil la repartilia remuner:t!iilor colectate de pe teritoriul

RomAniei de la organizatorii de concerte si spectacole.
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- 1% comision de gestiune, aplicabil la plata remuneraliilor coleclate de la SIAE ltalia pe baza

acordului de reprezentare pentru licente multiteritoriale de muzica lrentru utilizari online.

l0.Aprobarea metodelor de repartizare a remuneraliilor colectate din categoria ambiental qi a celor
prescrise, aplicabile pe genuri muzicale, precum gi stabilirea postrrilor de radio 9i a celor de

televiziune ale caror playliste vor fi avute in vedere la repartizarea ace itor remunera{ii.

11. Alegerea membrilor Comisiei de Supraveghere a UCMR-ADA, potrivit ;:'rt.161 din Legea nr. 8/1996 qi

aprobarea nivelului remuneririi acestora.

l2.Stabilirea nivelului indemnizaliilor Directorului General UCMR-ADA, Directorului General Adjunct

UCMR-ADA, a nivelului indemnizatiilor de qedinta pentru fiecare ntembru al Consiliului Director

UCMR-ADA qi al indemnizaliilor de gedinta pentru fiecare membru a celorlalte comisii ale UCMR-

ADA.

l3. lnformare privind incheierea cu SIAE - ltalia a unui mandat de reprrrzentare cu privire la licenlele

multiteritoriale de utilizare online a operelor muzicale.

l4.Aprobarea modificarii art.10 alin.2 lit.e) din Regulamentul privind ac:rrdarea de ajutoare materiale

pentru membri, din Fondul Social Cultural al UCMR-ADA,

- stabilirea bugetului anual pentru anul 2020,

- stabilirea numdrului maxim de ajutoare anuale acordate in an ll 2020,

- stabilirea datei de 01.11.2019, ca dati limitd pentru depunere,t dosarelor

- stabilirea cuantumului ajutorului lunar pentru anul2020,la val .rarea de 1 200 ron/lunar.

15. Diverse.


