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UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE I UTOR A
COMPOZITORILOR

7. DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDI'J SOCIAL

1.1 Denumire: UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURt DE AUTOF A COMpoztroRtLoR. Inilialele
UCMR-ADA vor figura in toate documentele, actele, anunlurile asoc illiei, fiind denumiti in cele ce
urmeaz; ,,asociaJia". Denumirea ucMR-ADA, AsoclATlA pENTIiu DREpruRt DE AUToR A
coMPoZlToRlLoR este disponibil5 potrivit dovezii disponibilitilii de numirii eliberate de Ministerul
Justitiei.

L'2. Forma organizatorici: Asocialia este constituiti ca persoand juridicd de drept privat, fara scop
patrimonial, constituite prin libera asociere a compozitorilor si textier or, funclionind in conformitate
cu prevederile prezentului statut Si cu legislalia romani in vigoare.

Asociafia poate infiinla cu alte organisme de gestiune cole:tiv5, cu avizul Oficiului Rom6n
pentru Drepturile de Autor, organisme comune de colectare pentrr mai multe domenii, organisme
care si funclioneze potrivit prevederilor legale referitoare la federafi le de persoane juridice de dreptprivat
fird scop patrimonial, precum si potrivit prevederiror privin: organizarea si functionarea
organismelor de gestiune corectivi din Legea drepturui de autor si a dr_.pturiror conexe.
1.3.Sediul: Bucure$ti, Str. Ostasilor, nr.12, sector 1. UCMR_ADA, ca
colectivi a drepturilor patrimoniale de autor, beneficiazi de
personalitate juridici, denumite inspectorate, existente in !ar5subunitdli fird personalitate juridicd proprie pentru reatizarea

:)rganism specializat de gestiu ne
) structure organizatoricd fd ri

: i poate infiinla alte asemenea
rrbiectului siu de activitate. curespectarea dispoziliilor legale.

1.4.Durata: la data adoptirii prezentului statut, asociatia se constituie pentru o durati nelimitatd.

2. SCOPUL fl OBIECTUL DE ACTTVTTATE
2.1. Scopul asocia!iei il constituie:

a) gestionarea colectivd a drepturilor patrimoniale de autor c e opere muzicale de reprooucere,
de distribuire, de radiodifuzare, de comunicare publici, de retransmitere prin cablu, delicenliere m ultiteritorialS online, dreptul la remuneratie cc rrpensatorie pentru cople privatd,
dreptul la compensafie echitabilS pentru opere orfane, p recum gi . oii.eror. attor drepturipatrimoniale de autor de opere muzicale pentru care lege; prevede gestiunea colectivi:

b) gestionarea colectivi a oric5ror drepturi patrimoniale d( autor de opere muzicale pentru
care tegea prevede gestionarea colectivi pe baza de mand,rt special;
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realizarea de activitdli sociale in interesul sau in sprijinul mem rrilor sii, potriv;t statutului;
realizarea de activititi culturale de profil muzical, potrivit Stau t:ului;
in general, protejarea drepturilor patrimoniale de autor de op:rre muzicale gi a drepturilor
morale ale autorilor de opere muzicale;

2.2. Activititi
2.2.1. Pentru realizarea scopului gi obiectivelor asocialiei, UCMR-AD/\ desfSgoarS toate activititile
necesa re, pnntre care:

a) incheie autorizatii licen!5 neexclusivi cu utilizatorii de opere muzicale cu privire la
autorizarea utilizirii operelor muzicale sau, dupd caz, interzice utilizarea acestora.
corespunzdtor tipurilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pe care le
SestioneazA colectiv legal, obligatoriu, facultativ sau pe baza unui mandat special, respectiv:

i. reproducerea integrali sau pargialS a operelor muzicale, directS ori indirect6,
temporard sau permanente, prin orice mijloace g sub orice formi;

ii. distribu irea operelor muzicale;
iii. comunicarea publicd prin satelit a operelor muzir ale;
iv. comunicarea publicS a operelor muzicale realiza:5, direct sau prin orice mijloace

tehnice, inclusiv prin punerea operei muzicalr-. la dispozilia publicului, prin
internet, prin mijloace cu fir sau firi fir sau aLte retele de calculatoare astfel
incSt si poati fi accesati in orice loc 5i in orice rnoment ales, in mod individual.
de citre public, inclusiv prin proieclia publicd in ,;inematografe;

v' licenlierea mu ltiteritorialS online a operelor mr.zicale direct sau indirect prin
intermediul altui organism de gestiune colectivi din striinatate;

vi. radiodifuza rea operelor muzicale;
vii. retransmiterea prin cablu a operelor muzicale;

b) incheie autorizalii licenlS neexclusivd prin care autorizea;:d realizarea de opere muzicale
derivate, in baza unui mandat special acordat de titularii c e drepturi patrimoniale de autor
sau a legii, dupi caz

c) colecteazi remuneraliile, dobdnzile, penalitS!ile gi desp:igubirile datorate de utilizatorii
operelor muzicale ca urmare a utiliz5rii licite sau, dupi caz, ilicite a operetor muzicale,pentru toate drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale pe care le gestioneazi
colectiv $i pentru orice alte drepturi patrimoniale de aulor sau conexe penrru care este
desemnat colector un;c;

d) colecteazi remuneralia compensatorie pentru copie :rrivati, remuneraliile echitabilepentru utilizarea operelor muzicale orfane gi orice alte r." nrn"rilii echitabile prevazute detFoo.

e) solicitd 9i colecteazi de la utilizatorii de opere muzicale nformalii 9i documente necesarepentru identificarea operelor muzicale utilizate, pe rtru determinarea cuantumului
remuneratiilor, a penalitalilor gi despigubirilor datoratr.si pentru repartizarea lor citreautorii de opere muzicale pi alli titlulari de drepturi patrimoniale de autor de opere
muzicale;

f) elaboreazi metodologii, iniliazi negocieri, promoveaz;i medieri, formuleazi $i suslineactiuni la instanlele judecitoregti 5i orice alte demersuri legale ti acte juridrce necesarepentru stabilirea metodologiilor reglementate de Legea r r. s/-rsso'prrvino Jr"ptrt de autorgi drepturile conexe, repu blicati;

d)

f)

€tifij, ,
i'''-'=l "1"7



UCMR-ADA 2019 PROIE :]T STATUT CONSOLIDAT

g) repartizeazS remuneratiile, penalitilile gi despigubirile col,ictate, dupa caz 5i le pl|teste
autorilor, editorilor, altor titulari de drepturi patrimoniale le autor de opere muzicale 9i
organismelor similare, cirora le revin acestea dupd repartiza'ea lor individuali, potrivit legii
si regulilor de repartilie ale UCMR-ADA;

h) poate interzice utilizarea operelor muzicale in orice modalitirte dintre cele corespunzitoare
drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale pe care le gestioneazS colectiv, in mod
special in cazurile in care utilizatorulinregistreazi restante l;r plata unor remuneratii;

i) incheie contracte de mandat de gestiune colectiv; precum :;i contracte de reprezentare cu
alte organisme de gestiune colectivi similare;

j) desfiSoard toate activitStile, incheie orice acte juridice gi aqioneazd potrivit legii in
modalitStile necesare pentru exercitarea calititii de colector unic:

k) aderi la organizalii naJionale sau internationale de profil, J articipd la constituire sau aderi
la federalii sau alte asocieri ale organismelor de gestiune co ectiv;;

l) negociazd 9i incheie protocoale cu alte organisme de 1;estiune colectivi cu privire la
proportia repartizerii remuneratiei intre titularii de drepturi de citre organismul de gestiune
colectivi desemnat colector unic, intre categoriile de beneiiciari, desemnarea organismului
de gestiune ce urmeazi a fi numit colector unic, modalitar ea de evidenliere Si justificare a
cheltuielilor privind acoperirea reali a costurilor de colect:rre ale organismului de gestiune
colectivd care este colector unic.

m) incheie tranza4ii sau protocoale pentru stingerea sau preir tampinarea unor litigii;
n) orice alt5 activitate, conform mandatului special prirnit de la titularii de drepturi

patrimoniale de autor, in limitele obiectului de activitate 5i a dispoziliilor legale.

o) desfagurarea oriciror alte iniliative gi incheierea oriciror acte juridice in relalia cu
instituliile statului sau cu persoane private in vederea p otejSrii gi promovirii drepturilor
patrimoniale de autor de opere muzicale gestionate r rlectiv si intereselor membrilor
asociatiei ti altor titulari de drepturi patrimoniale de ar,tor de opere muzicale ale ciror
d reptu ri le gestioneazS;

p) si incheie orice alte acte juridice, cu respectarea disroziliilor legale in materie $i in
concordan!; cu scopul asociatiei, acte juridice de naturi a conduce la realizarea scopului
asocialiei;

q) initiazS, desfSgoari sau sprijini activitili culturale in domcniul muzical;
r) iniliazi sau promoveazi activitili de sustinere sau ap6rar,:,a drepturilor morale ale autorilor

de opere muzicale, membri ai UCMR-ADA;
s) inifiazd, desfi;oard sau sprijinS activitSli sociale de ir trajutorare a autorilor de opere

muzicale, membri ai UCMR-ADA.

2.2'2 Pentru atingerea scopului siu 5i pentru indeplinirea activi ililor necesare atingerii acestuia,
UcMR-ADA iniliazi, participi la negocieri, incheie orice acte juridic( j cu persoane fizice sau juridice, de
drept privat sau de drept public, promoveazi orice cereri sau a::!iuni in justitie, cii ordinare sau
extraodinare de atac, executare silitS, pl6ngeri, sesizSri, inregistrdri (;a parte vitimati sau parte civild gi
in general inifiazS, ?ncheie acte juridice gi efectueaz; orice demersuri legale necesare pentru atingerea
scopului gi in special, pentru colectarea remuneraliilor reprezentSn'; drepturi patrimo;iale de autor de
opere muzicale 9i, dupi caz, pentru alte categorii de drepturi pentru care este cotector unic, a
dob6nzilor sau a penalitifilor datorate potrivit legii, cheltuielilor le judecatS, despigubirilor morale
sau materiale, pentru impiedicarea sau interzicerea utilizirii ilic ite a operelor muiicale $i pentru
colectarea informaliilor privind utilizarea operelor muzicale,
2.2.3 Pentru atingerea scopului previzut la art. 2.L din prezentul :;tatut UCMR-ADA exercitd in nume
propriu, dar in contul gi in beneficiul colectiv al autorilor sau a alt< r titulari
autor de opere muzicale pe care le gestioneaz; in mod colecliv in temei

moniale de
datelor de
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gestiune directe, fie acestea generale sau speciale, al mandatelor indire::te conferite prin contracte de
reprezentare incheiate cu organisme similare gi desf5goard orice alt -. activit;li necesare atingerii
scopulu i sl obiectivelor UCMR-ADA.

2.2.4 (7) Pentru drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale ges:ionate colectiv in temeiul legii,
UCMR-ADA ii reprezinti pe toli autorii de opere muzicale 5i pe t )!i ceilal[i titulari de drepturi
patrimoniale de autor de opere muzicale aflate in termenul legal de proteclie, romeni sau striini,
indiferent dacd ace$tia au acordat sau nu UCMR-ADA un mandat de ges:iune.

(2) incetarea mandatului de gestiune ce decurge din lege se realizeazi potrivit dispoziliilor legii 5i ale
orezentu lui statut
2'2.5' in cazul drepturilor pentru care legea prevede gestiunea colectjivi facultativd sau pe baza de
mandat special, UCMR-ADA ii reprezinti numai pe autorii de opere mu:icale gi, dupi caz, pe altri titulari
de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, rom6ni sau striini, care au incredintat UCMR-
ADA, direct sau indirect, un mandat de gestiune colectivi pentru acele drepturi. in acest caz, gestiunea
colectivi se exerciti de citre UCMR-ADA numai in limita repertoriu ri de opere muzicale gestionat
colectiv pe baza de mandat direct sau indirect. Mandatul indirect de gestiune colectivi este conferit
UCMR-ADA prin contractele de reprezentare incheiate cu organisme si nilare din !ar5 sau strSinState.
2.2.6 Gestionarea colectivi a drepturilor patrimoniale de autor de oplre muzicale pe teritoriul altor
state se realizeazi prin intermediul organismelor de gestiune colecti ,'5 cu care UCMR-ADA incheie
contracte de reprezentare, in limita repertoriului declarat la UCMR-ADA de citre membri si a

drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale incredinlate spre gestiune colectivi prin
mandat direct. Prin exceplie, pentru utilizarea online a operelor muzi::ale, UCMR-ADA poate opta s;
incheie pentru orice teritoriu autorizatii licenlS neexclusiv5 m u ltiterittoriale cu privire la repertoriul
de opere muzicale pe care il gestioneaz5 colectiv sau poate incredint;r unui alt organism de gestiune
mandatul de a incheia licenfe multiteritoriale pentru drepturite onlin::, in aceleagi conditii ca pentru
membril proprii ai acestor organisme de gestiune colectivi.
2'2'7 Prevederile de mai sus se aplic5 in mod corespunzetor gi ?n .azul drepturilor patrimoniale de
autor sau conexe pentru care ucMR-ADA este desemnat colector unit.

3. PRINCIPII FUNDAMENTATE
3.1. UCMR-ADA este un organism de gestiune colectivi a drepturilc r
muzicale, deschis tuturor titularilor de drepturi patrimoniale de autrrr

patrimoniale de autor de opere
de opere muzicale din Rom6nia

5i strS inAtate.

J.z. In exercitarea propriilor atribulii, UCMR_ADA va
internationale la care Rom6nia a aderat, precum regulile
membru este ucMR-ADA.

3'3. UCMR-ADA trateazi conform aceloragi reguli toate operele ale r;iror drepturi i-au fost incredinlate
spre gestiune, indiferent daci a fost mandatati direct de detinitori drepturilor patrimoniale de autor
sau indirect de reprezentanlii acestora.

3.4. UCMR-ADA vegheazS la respectarea drepturilor morale ale autofului.
3'5. UCMR-ADA SaranteazS accesul membrilor sdi la informafiile ,;i datele solicitate de ace$tia in
legiturd cu gestionarea propriilor drepturi, in conformitate cu disp< ziliile legale gi statutare.

respecta legislatia romAnS, acordu rile
9i staldardele CISAC 9i BtEM, al ciror

4.1 Au calitatea de membri ai UCMR-ADA, autorii (compozitori, text:ieri), persoane fizice sau juridice
titulare de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, ,:are i5i incredinteazi gestiunea
drepturilor patrimoniale de autor c5tre UCMR-ADA, pe bazi de mar &it:;-\,, -., , t,,.. .

4. MEMBRII UCMR-ADA
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4'1.1. (1) Pot fi membri ai UCMR-ADA numai compozitori, textieri ai operelor muzicale, aranjori ai
operelor muzicale, editori de opere muzicale, entitili de gestiune inrlependentS ce administeazi
drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, persoane care au dclcindit drepturi patrimoniale
de autor de opere muzicale prin mogtenire legali sau testamentard, tr recum 5i alte persoane care
sunt titulare de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, dint e cele pe care UCMR-ADA le
gestioneazd colectiv.

{2) in sensul prezentului statut, aranjorul este persoana fizici ce t ansformi o operd muzicali
preexistentS, realizind o oper5 derivatd gi a obJinut acordul exprimat in scris, al titularului dreptului
patrimonial de adaptare a operei muzicale originale, in cazul in care d'epturile patrimoniale asupra
operei muzicale originale se afli in termenul legal de proteclie.

4.1.2. Devin membri ai UCMR-ADA numai persoanele pentru ca e Consiliul Director aprobi
dob6ndirea calitdtii de membru mandant.

4.1.3. Persoana care se incadreazi in categoriile prevdzute la articolul 4.1.1. $i doreste sd devina
membru al UCMR-ADA trebuie si indeplineascS in mod cumulativ urmirtoarele conditii :

a) sd depuni la sediul UCMR-ADA o cerere de aderare ;

b) si declare la UCMR-ADA cel pulin o operd muzicald, adusi anterior la cunostintd publici,
asupra cdreia deline drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru care
incredinleazi UCMR-ADA gestionarea colectivi a drepturilor patrimoniale de autor de
opere muzicale;

c) s5 incheie cu UCMR-ADA un contract de mandat de gestirine colectivd pentru drepturile
patrimoniale de autor de opere muzicale al ciror titlular es:e ;

d) aderentul persoani juridicd trebuie si depunS 9i docume ntele complete si edificatoare
care ateste dobdndirea drepturilor patrimoniale de auto" de opere muzicale declarate
precum gi cele care atest; infiinlarea si funclionarea sa leg:rl5;

e) entitatea de gestiune independenti trebuie si depund gi dovada inregistrdrii sale la
oficiul Rom6n pentru Drepturile de Autor, documente do,,editoare din care sd rezulte ci
deline dreptul de administrare a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale pe
care doreste si le incredinleze UCMR-ADA spre gestionar:) colectivi 5i c5 i-a fost conferit
dreptul de a le incredinta UMR-ADA spre gestionare colec.ivi.

4.1.4. Consiliul Director al UCMR-ADA poate refuza acordarea calit:';ii de membru in oricare dintre
urmitoarele cazu ri:

a) solicitantul nu a parcurs procedura de aderare sau nu inlruneste oricare dintre conditiile
specifice prev;zute la art. 4.1.3 ;

b) solicitantul nu se incadreazd in categoriile prevdzute la ar .4.I.!;
c) solicitantul nu face dovada drepturilor patrimoniale de arrtor pentru care pretinde c; este

titu Iar;

d) solicitantul nu depune, potrivit cerintelor Statutului U(.MR-ADA gi a Regulmentului de
declarare a operelor muzicale anexat acestuia, declaraliil:: de opere muzicale 5i, dupd caz,
dovezile privind dobdndirea prin mogtenire sau cesiunr-'a drepturilor patrimoniale de
autor;

e) solicitantul nu indici drepturile patrimoniale pe care ;rlege si ile gestioneze colectiv
UCMR.ADA;

f) solicitantul este membru al altui organism de gesti.rne colectivi din !ari sau din
str;in;tate pentru aceleati drepturi patrimoniale de autor, acelagi teritoriu Si aceleasi
opere muzicale pentru care solicite gestionarea lor de cil.re UCMR-ADA;

g) solicitantul se afli in vreunul dintre cazurile de incom p:t!i,h{]-tate previzute
Statuu /dir ,.:rrL,;\..

ff r:''\1i' 'r'

R :t'. i
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de prezentul
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h) solicitantul refuzi incheierea contractului de mandat de gestiune colectivd potrivit
formularului aprobat la nivelul UCMR-ADA;

i) solicitantul a pierdut anterior calitatea de membru al UCMR-,\DA prin excludere;
j) solicitantul a fost condamnat, printr-o decizie ramasi definitiv;, la pedeapsa cu amenda

sau inchisoarea, pentru infractiuni prev;zute de legislafi:r din domeniul proprieti!ii
intelectuale.

4.2 Incompatibiliti!i
4.2.1 Incomoatibilititi privind calitatea de membru
Nu poate deveni membru al UCMR-ADA autorul, editorul, titularul de drepturi patrimoniale de autor
sau persoana fizici autorizatd care se afl5 in oricare dintre urmitoarele situatii:

a) a pierdut anterior, prin excludere, calitatea de membru al U'.:MR-ADA;
b) este utilizator de opere muzicale;
c) este asocialie, alti persoani sau structuri juridici ce eprezinti utilizatorii de opere

muzicale in negocierile metodologiilor previzute de Leger nr. 8/1996 privind dreptul de
autor $i drepturile conexe, republicat6.

4.2.2. Incom patibilititi privind calitatea de Director General
Calitatea de Director General este incompatibilS cu:

a) orice functie remunerate sau neremunerati in cadrul altui rrrganism de gestiune colectivi;
b) orice functie remunerati sau neremuneratS in cadrul unei r:nititili de gestiune

independentd;
c) orice funcJie remunerati sau neremuneratd in calitate de membru al unui grup de interes

economic cu actlvitate in domeniile in care UCMR-ADI gestioneazi colectiv drepturile
patrimoniale de autor de opere muzicale;

d) calitatea de aclionar, asociat, administrator sau director al unei societili comerciale care
utilizeazd opere muzicale pentru care UCMR-ADA gestioneazi colectiv drepturi patrimoniale
de autor de opere muzicale.

4'2.3. Incom patibiliteli privind calitatea de membru al Consiliulr., Director al UCMR-ADA sau al
comisiilor statutare.
(1) Calitatea de membru al Consiliului Director al UCMR-ADA :;au al comisiilor statutare este
incompatibilS cu:

a) orice funclie remunerat; sau neremuneratd in ca Jrul unei entitiJi de gestiune
independentS;

b) orice fun4ie remunerat; sau neremunerati in calitate d:: membru al unui grup de interes
economic cu activitate in domeniile in care UCMR-AD,\ gestioneazi colectiv drepturile
patrimoniale de autor de opere muzicale;

c) calitatea de acfionar, asociat sau administrator al unei s(,cietiti comerciale care desfisoari
activitSti de televiziune, de radio sau de retransmitere prin cablu.

(2) in stare de incompatibilitate se afld gi membrii UCMR-ADA care au fost sanctionati disciplinar
potrivit prevederilor prezentu lu i statut.

4.3. Pierderea calititii de membru
4.3.1. (1) Calitatea de membru al UCMR-ADA inceteaze de drept in .rrmitoarele cazuri:

a) deces;
b) radiere a membrului persoand juridicd;
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c) cesionarea exclusiv; a tuturor drepturilor patrimoniale Je autor de opere muzicale
declarate la UCMR-ADA, incetare ce intervine la data inregi:;ririi la UCMR-ADA a ultimului
act de cesiun e;

d) la data intervenirii unui caz de incom patibilitate;
(2) UCMR-ADA poate conditiona radierea membrilor din evidenla sa d,) prezentarea unor documente
doveditoare privind intervenirea cazului de incetare a calit;lii de memb u.

4.3.2. ltl Calitatea de membru al UCMR-ADA mai inceteazd:
a) prin renunlare la calitatea de membru aprobati in prealabil le cdtre Consiliul Director.
b) prin excludere, de la data la care s-a decis excluderea;

(2) in cazul renun!;rii, calitatea de membru al UCMR-ADA inceteaz; d( la data stabiliti prin aprobarea
Consiliului Director, dar nu mai t6rziu de sfarsitul anului calendaristic.

4.4. Abateri disciplinare. Sanctiuni.

4.4.1. Abateri disciplinare.

(1) Abaterile disciplinare pot fi grave sau foarte grave.

(2) Constituie abatere gravd fapta prin care se aduce atingere imaginii UCMR-ADA gi/sau increderii de
care aceasta se bucurS.

(3) Abateri foarte grave:

a) se declari compozitor sau textier al unei opere ce nu reprezint i crealie proprie originali;
b) se declarS aranjor cu privire la o transformare a unei opere fird ca acea transformare si fie un

act al crealiei sale intelectuale;

c) face declaralii false gi, in general necorespunzitoare adev;rul.ri cu privire la una sau mai multe
opere muzicale declarate, pentru a beneficia de remuneralii ir mod injust;

d) reproducerea, adaptarea sau transformarea intentionatd a ur ei opere preexistente, urmatd de
pretinderea de remuneralii in mod injust, f5r; autorizarea prealabild scrisi a titularilor de
drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, indreptitit, si acorde o astfel de autorizatie,
atunci cdnd un astfel de drept se afld in termenul legal de prol ectie;

e) sivArsirea mai multor acte care reprezintd abateri grave, indiferent daci au fost sau nu
sa nctionate a nterior.

4.4.2. Sa nctiu ni:

(1) Pentru abatere gravd pot fi aplicate oricare dintre urmitoarele s ancliuni disciplinare :

a) sancliunea pecuniari disciplinari a pl;lii cdtre UCMR-ADir. a unei sume cuprinse intre 5OO Si
1000 de Euro, echivalentul in lei la cursul BNR din ziu;, adopt;rii hotdrdrii de aplicare a
sa ncliu n ii;

b) pierderea calitSlii de membru al UCMR-ADA prin excluder e;

(2) Pentru abatere foarte gravi pot fi aplicate oricare dintre urm5t'rarele sanqiuni disclplinare :

a) suspendarea dreptului de vot gi de a fi ales ?n cadrul ')rganelor de conducere pentru o
perioadd de 10 ani;

b) pierderea calit5lii de membru al UCMR-ADA prin excludele;
c) plata cu titlu de sancliune pecuniari disiplinard a unei sr;me cuprinse intre 1000 9i 6000 de

Euro, echivalentulin lei la cursul BNR din ziua emiterii Der:iziei de aplicare a sancliunii;
(3) Cercetarea abaterilor disciplinare 5i aplicarea sanctiunilor disciplinare se face prin decizie motivati
emisi de o comisie de cercetare disciplinari ce se constituie prin :lecizie a Consiliului Director, emisi
dupi ce Consiliul Director este sesizat cu savSrgirea unei abater i disciplinare 5i este compusi din
membri ai Consiliului Director desemnali prin aceeasi decizig. *
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(4) Aplicarea sanctiunilor mai sus mentionate nu inlituri dreptul UCt,lR-ADA sau al altor persoane
vdtimate de a solicita repararea integralS a prejudiciilor cauzate prir faptele ce constituie abateri
disciolinare.

4.5. Netransmisibilitatea calitS!ii de membru
Calitatea de membru al UCMR-ADA este personali gi nu poate fi tran:;misi prin mogtenire, cesiune
sau alt act juridic .

4,6. Aceeagi persoani (sau reprezentantul acesteia) nu poate detine calitatea de membru multiplu Si
poate avea dreptul la un singur vot in cadrul Adundrii Generale a UCMR.ADA.
4.7 ObligaJiile membrilor UCMR-ADA

a) calitatea de membru implici deplind adeziune la prezentul Statut 5i la hoti16rile Adunirii
Generale, cu toate eventualele modificiri ale acestora ce vor surveni;

b) calitatea de membru atrage respectarea obligaIiei exercit;rii colective a drepturilor
patrimoniale de autor aferente tuturor operelor muzic:rle incredinlate spre gestiune
colectivi UCMR-ADA;

c) in cadrul relatiilor profesionale, membrii UCMR-ADA i5i asur ri deplina responsabilitate de a-
gi informa partenerii despre obliga;iile ce le revin conform 1;rezentului statut, a contractului
de mandat 5i a legii, inclusiv despre limitele exercitirii indiv duale a drepturilor patrimoniale
de autor in concordanlS cu prevederile legii 5i ale prezentul.ri statut;

d) membrii UCMR-ADA vor achita comisionul de gestiune cc ectiva, prin deducerea acestuia
din sumele brute repartizate ce li se cuvin, precum Si alte etineri prevSzute de lege sau de
prezentu I StatuU

e) de a pistra confidenlialitatea cu privire la activitatea as( cialiei, conlinutul documentelor
asociatiei gi a oricdror informalii pe care le dob6ndesc cu privire la asocialie Si activitatea
acesteia, cu exceptia celor care, potrivit legii sau statutului, au caracter public;

f) obligatii care le revin membrilor potrivit dispoziliilor legale

g) sd depuni la UCMR-ADA impreuna cu cedenlii sau, dupa caz, cesionarii declaralii noi de
opere muzicale pentru inregistrarea noilor deiinitori 5i col.e din drepturi patrimoniale de
autor rezultate din oricare cesiune totala sau pa4ial5 a drr-'pturilor patrimoniale de autor
gestionate colectiv de citre UCMR-ADA, in maxim 10 zilr: de la data intervenirii acestei
situatii;

h) si predea UCMR-ADA contractele de cesiune in copii certiiicate, care trebuie se menlioneze
distinct, conform Legii 8/1996 modificati 5i completati: durata cesiunii, natura exclusive
sau neexclusivi a contractului, teritoriul, procentele din remunera;iile rezultate din
gestiunea colectivi ce revine fiecarui titular de drepturi i;tabilite prin contract atat pentru
drepturi de execulie publici c5t Si pentru drepturi mecar'ce, repertoriul de opere muzicale
cesionau

i) si comunice UCMR-ADA in legaturi cu cesiunea dreptur lor patrimoniale de autor de sub-
editare cdtre sub-editorii romini sau str;ini, indicand (rtta de participare a acestora din
urmi la drepturile patrimoniale de autor ale operelor rruzicale. Editorii au obligafia de a
depune la sediul UCMR-ADA copii certificate, dupi caz tr,rduse in limba romdnS, de pe orice
contract de subeditare, cuprinz6nd menliunile previzut,l la lit. p) in termen de maxim 10
zile de la incheierea acesrora;

j) pentru operele muzicale gi drepturile patrimoniale de ar tor de opere muzicale pentru care
are calitatea de subeditor gi pe care le incredinleazE UC'/lR-ADA spre gestiune colectivi pe
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teritoriul Rom6niei, si faca demersuri la organismul similar :rl cirui membru este editorul,
pentru inregistrarea in bazele de date internationale a cotel)r de drepturi patrimoniale de
autor de opere muzicale rezultate din subeditarea oper€ or muzicale pentru teritoriul
Rom6niei;

k) si rispund5 imediat cererilor de informalii din partea UCIVIR-ADA gi s; transmit; toate
informa!iile privitoare la paternitatea operelor muzicale Si a contractelor de cesiune
aferente drepturilor patrimoniale de autor pentru operele m lzicale;

l) s5 comunice UCMR-ADA in timp util (max. 10 zile de la incheiere) toate prelungirile Si
scadentele contractelor de editare incheiate gi toate schimt Srile intervenite in configuralia
juridicd a drepturilor patrimoniale de autor ce-i revin;

m) si informeze UCMR-ADA despre toate schimbirile intervenite cu privire la datele sale
relevante, cum ar fi, dupS caz: nume, prenume, dom r:iliu, sediu, date de contact,
reprezentanti, formi juridici etc.;

n) membrii sub-editori ai unor repertorii internationale si depuni o listi completd cu
denumirea cataloagelor pe care le reprezinti gi in format el|ctronic, respectiv CWR2 (sau alt
format stabilit prin Decizie a Consiliului Director) lista opr relor muzicale ce fac parte din
cataloage cu specificarea cotelor de repartilie ce revin sub-:rditorului atat pentru drepturile
de executie public6 cAt Si pentru drepturile mecanice;

o) sd comunice incetarea calitSlii de sub-editor pentru un cal,alog in maxim 2 zile de la care
intervine aceasti incetare, cu mentionarea daci existi !iiu nu clauzi de postcolectare,
durata pentru care produce efecte o astfel de clauzi gi si indice noul sub-editor ce obline
catalogul pentru teritoriu I Rom5niei;

p) sd declare la UCMR-ADA operele muzicale, corespunzStor rlrepturilor patrimoniale de autor
de opere muzicale gestionate colectiv de UCMR-ADA poj rivit legii, inainte de a pretinde
UCMR-ADA repartizarea $i plata oric;ror remuneralii pentr.r utilizarea acestora 5i sI declare
orice modificSri survenite cu privire la drepturile patrimorriale de autor de opere muzicale
delinute $i declarate la UCMR-ADA;

q) si declare la UCMR-ADA rezidenla sa fiscald 9i Codul d:l inregistrare Fiscald ce i-a fost
atribuit pentru teritoriul Romaniei sau, daci nu detrin un a:;tfel de cod, sd comunice UCMR-
ADA datele sale complete de identificare pentru atribuirea "rnui astfel de cod;

r) si verifice pi si aaualizeze permanent datele personale inrr:gistrate la UCMR-ADA;
s) sub-editorii sunt obligali sd depuni in timp util la UCMt -ADA documente privind data la

care incepe 5i data la care inceteazd reprezentarea unui ca:alog.
t) s; se inregistreze pe aplicaliile online puse la dispozilie de r:dtre UCMR-ADA.

4.8. Accesul la informatii
4.8.1 Accesul membrilor la informatii
(1) Accesul membrilor asocialiei la documentele gi informaliile priv 1d activitatea UCMR-ADA se face
potrivit dispoziliilor legale $i prezentului Statut.
(2) Accesul membrilor la informalii se realizeazi online, prin inte 'mediul 9i in condifiile platfomei
dedicate in acest sens de UCMR-ADA, pentru urmdtoarele informalii ,rersonale:

a) datele de contact aflate in evidenla UCMR-ADA cu privir j la autor sau titularul de drepturi,
pentru identificarea 5i localizarea acestuia;

b) sumele repartizate membrului respectiv, defalcate pe ca:egorii de drepturi gestionate Si pe
tipuri de utiliz5 ri;
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c) cuantumul sumelor pl;tite de UCMR-ADA membrului respectiv, defalcate pe categorii de
drepturi gestionate gi pe tipuri de utiliziri;

d) perioada in care au avut loc utilizirile care corespund ,umelor repartizate si plStite
membrului respectiv, cu exceplia cazurilor ?n UCMR-ADA nu poate furniza aceste informalii
din ratiuni obiective, legate de raportirile efectuate de citre utilizatori;

e) comisionul de gestiune colectiva de gestiune relinut, def :rlcat pe categorii de drepturi
gestionate $i pe tipuri de utiliziri;

f) orice alte retineri legale sau statutare aplicate;
g) relineri aplicate pentru compensarea unor datorii reciproce;
h) orice remuneratii sau venituri provenite din drepturi pa.rimoniale de autor de opere

muzicale repartizate 5i nepldtite autorului sau titularului :5tre care au fost reoartizate
acestea, pentru orice perioade

(3) Informaliile de mai sus pot fi solicitate gi in scris, potrivit legii.

4.8.2. Accesul nemembrilor la informatii
{1) UCMR-ADA pune la dispozilia titularului de drepturi nemembru cdruia i-a repartizat individual
remuneratii, pe baza unei cereri, o dat; pe an la sf6r5itul exercitiului financiar, inclusiv prin mijloace
electronice, urmdtoarele informalii:

a) sumele ce i-au fost repartizate individual titularului, sumr,e plStite acestuia defalcate pe
categorii de drepturi gestionate gi pe tipuri de utiliz6ri )entru drepturile gestionate in
temeiul unui acord de reprezentare intre UCMR-ADA gi :itular, precum Si orice venituri
provenite din drepturi, repartizate individual titularului pentru orice perioadi pentru care
nu s-a implinit termenul de prescriptie 9i nu au fost achitat€ acestuia;

b) reJinerile operate in contul comisioanelor de gestiune;
c) orice retineri in scopul prestirii de servicii sociale, culturale sau educalionale;
d) informalii privind orice licenle acordate sau refuzate cu privire la opere gi alte obiecte

protejate care fac obiect al unui acord de reprezentare inc reiat intre UCMR-ADA 5i titularul
nemembru cu privire la operele acestuia;

e) hotdrSrile adoptate de adunarea generalS a membrilor, i| mdsura in care aceste hotirdri
sunt pertinente pentru gestiunea drepturilor in temeiul un .ti acord de reprezentare incheiat
intre UCMR-ADA ti titularul nemembru.

(2) Informaliile de mai sus se comunici de cdtre UCMR-ADA titularu ui nemembru 5i in cursul anului,
ori de c5te ori ii este solicitat, cu exceplia cazului in care acele inlrrrmatii au fost de.ja comunicate
anterior acestuia gi a informaliilor accesibile acestuia prin mijloace ele :tronice.

4.8.3, Confidentialitate
Accesul la informaliile prevdzute de prezentul statut sau de dispozit;iile legale in domeniu se face la
cererea scrisd in baza unui acord prealabil de confidenlia litate potr vit modelului stabilit prin decizia
Consiliului Director.

4.8.4. Termen
Informaliile 5i documentele se comunicd in termen de 30 de zile de a primirea cererii de cStre UCMR-
ADA, comunicare ce poate fi realizati de UCMR-ADA in oricare dintr€ urmStoarele modalititi:
a)se ridici de la sediul UCMR-ADA;
b) la domiciliul autorului sau titularului de drepturi sau, dupi caz, la sr-'diulacestuia;

r tl

c) prin postarea in contul personal dedicat in cadrul aplicatiilor onlinr, ale UCMR-ADA;
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d) prin corespondenli electronici la adresa de e-mail indicat5 in scfis de autorul sau titularul de
dreDtu ri.

4.9. DREPTURILE MEMBRILOR
Membrii mandanli au urmitoarele drepturi:

a) dreptul la un vot in Adunarea GeneralS;
b) dreptul de a alege gi a fi alegi in organele de conducere;
c) dreptul la sumele provenite din repartiliile remuneratiilor i rcasate de UCMR-ADA pe tipuri

de utilizare;
d) dreptul la sumele provenite din plasamentele financiare a{late in depozite bancare sau cu

titlu de daune sau prejudicii colectate pentru inc;lcarea drepturilor de autor, conform
prevederilor prezentului Statut;

e) dreptul de acces la informagiile gi documentele prev;zute dc lege;
f) dreptul de a alege, categoriile de drepturi pentru care conferi UCMR-ADA, pe bazi de

mandat scris, gestionarea colectivi a drepturilor patrimonii le de autor de opere muzicale al
caror titular este;

g) dreptul de a acorda in mod direct licenle pentru utili :5ri necomerciale a drepturilor
patrimoniale de autor de opere muzicale pentru care a incri:dinlat UCMR-ADA gestiunea lor
colectivS;

h) dreptul de a revoca mandatul de gestiune, de a retrage rna sau mai multe categorii de
drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale din sferir gestiunii colective incredintate
UCMR.ADA:

i) dreptul de a incasa remuneraliile ce sunt colectate 5i r{:partizate de UCMR-ADA pentru
utilizdri ale operelor muzicale realizate anterior incetirii rrrandatului de gestiune colective
ori restrangerii gestiunii colective pentru una sau mai multe categorii de drepturi
patrimoniale de autor de opere muzicale.

5. MANDATUL DE GESTIUNE

5.1. (1) Categoriile de opere conlinute de repertoriul UCMR-ADA sunt reprezentate de compoziliile
muzicale, cu sau fdri text, precum gi de aranjamentele muzicale, indiferent care ar fi destinalia sau
modulin care acestea sunt exploatate.
(2) UCMR-ADA gestioneazi colectiv numai drepturile patrimoniale de autor din domeniul muzical,
respectiv drepturile generate de actele de crealie muzicale prir care au fost create compozilii
muzicale, cu sau f;r; text, cu exceplia cazurilor in care este desemn :t colector unic cu privire gi la alte
categorii de drepturi patrimoniale de autor sau conexe.
5.2 Repertoriul propriu de opere al UCMR-ADA este constituit din tol.alitatea operelor muzicale, cu sau
f6ri text, ce aparlin membrilor UCMR-ADA Si pentru care au fost deJ use la sediul UCMR-ADA declaralii
de opere muzicale.
Repertoriul gestionat colectiv de UCMR-ADA este reprezentat rle totalitatea operelor muzicale
gestionate colectiv de UCMR-ADA in baza mandatelor acordate di ect, de cdtre membrii proprii, ori
indirect prin intermediul contractelor de reprezentare reciproc; ir,:heiate cu organisme similare din
striinatate sau in baza unor contracte directe incheiate cu editori di str6inetate.
Repertoriul extins este reprezentat de totalitatea operelor mulicale pentru care, potrivit legii,
drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale sunt€estienate ::olectiv de citre UCMR-AD-.A.
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5.3. Mandatul de gestiune colectivi
Dacd legea nu prevede altfel, UCMR-ADA gestioneazi colectiv dreptr rrile patrimoniale de autor de
opere muzicale dupi cum urmeazS:
5.3.1. Gestiune colectivi ce decurse din leee
(1) in cazurile 5i in limitele prevdzute de lege UCMR-ADA ii reprezinti'in temeiul legii gi pe autorii 5i,
dupi caz, toli titularii de drepturi patrimoniale de autor de opere mr.:ricale, care nu i-au acordat un
mandat de gestiune colectivS, direct sau indirect.
5.3.2 Gestiune colectivi facultativi
(1) UCMR-ADA ii reprezint5 numai pe membrii sii gi pe membrii organi:;melor de gestiune colectivi cu
care are incheiate contracte de reprezentare, potrivit repertoriului rJe opere muzicale declarat la
UCMR-ADA si respectiv la organismele similare din strAinetate.
5.3.3. Mandat snecial
(1) Dreptul patrimonial de a autoriza sau interzice adaptarea unei ,jpere muzicale, se gestioneazd
colectiv de cetre UCMR-ADA pe baza unui mandat special acordat de titr lar, cu exceptia cazurilor in care
legea conferd UCMR-ADA exerciliul acestui drept.
(2) ln orice alte cazuri in care legea prevede gestiunea colectivS pe baz ; de mandat special, UCMR-ADA
ii reprezinti pe toli autorii 5i pe toli titularii de drepturi patrimoniale ( e autor de opere muzicale care,
prin contractul de mandat direct sau prin contractele de reprezentare incheiate cu organisme similare
UCMR-ADA, au mandatat UCMR-ADA si gestioneze colectiv dreptul patrimonial de autor de opere
muzicale.
5,3.4. Restrengerea mandatului de gestiune colectivi
(1) Autorul sau titularul de drepturi patrimoniale de autor de opere mr zicale are dreptul

a) si restr6ngd intinderea teritoriale a mandatului de gestiunrt colectivS. incetarea mandatului
pentru terltoriul RomAniei reprezinti o revocare a manlatului gi conduce la pierderea
ca litdfii de membru;

b) sd revoce mandatul de gestiune, caz in care pierde calitate; de membru;
c) s5 restrAngi mandatul de gestiune colectivi pentru anumi .e drepturi patrimoniale de autor

sau opere muzicale.
(2) Restr6ngerea mandatului de gestiune colectivi opereazi de la da.a de intAi a lunii urmatoare celei

in care a fost aprobatS de citre Consiliul Director.
(3) in cazul unor restr6ngeri repetate, Consiliul Director poate refuzir dobindirea calitdJii de membru
sau modificarea prin extindere a contractului de mandat.
(4) in cazul in care gestiune colectivi este exercitate in temeiul leg ii, dacd legea nu prevede astfel,
autorul sau orice alt titular al dreptului patrimonial de autor poate ( rrre revocarea/inceta rea gestiunii
colective, potrivit regulilor instituite prin lege.
5.3.5. in considerarea caracterului colectiv al beneficiului gestionSrii ,lrepturilor patrimoniale de autor
de opere muzicale, pe durata mandatului legal sau, dupi caz, co'rvenlionaI de gestiune colectivi,
exercitarea drepturilor patrimoniale de autor prevSzute la art. 2.1 li. a) si b) din Statut revine UCMR-
ADA gi se face in mod exclusiv colectiv.
5.3.6. Gestionarea colectivi a drepturilor patrimoniale ale autorilor firr; mostenitori
Drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale aflate in terrrenele legale de proteclie ce au
apa4inut unor autori fird moptenitori cunosculi se exerciti de citre UCMR-ADA in temeiul art.28 alin.
(1) din Legea nr.8/L996 privind dreptul de autor gi drepturile conexe. republicatd.
5.3.7 Mandatul indirect de gestiune colectivi
Drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale ale autorilor Si altor titulari de drepturi
patrimoniale de autor de opere muzicale membri ai altui ,glgavrisrn.d r.gestiune colectiv; din striinetate
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sunt gestionate colectiv de UCMR-ADA in baza contractului de reprezentare incheiat de UCMR-ADA cu
acel organism de gestiune colectivS.
5.4. Forma mandatului de gestiune
(1) Mandatul de Bestiune colectivd se acordi UCMR-ADA in formi scrisri, in oricare dintre urmitoarele
modaliti!i:

a) in mod direct, prin contract de mandat incheiat intre UCMII-ADA si autorul, editorul sau,

dupi caz, alt titular de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale;
b) in mod indirect, prin contract de reprezentare incheiat irtre UCMR-ADA 5i organismul

similar din strdin5tate pentru membrii gi repertoriul acelui orl3anism;
(2) in cazul gestiunii colective exercitati in temeiul legii, mandatul de ge :;tiune este conferit de lege.

5,5. UCMR-ADA are dreptul exclusiv de a autoriza sau interzice u:ilizarea operelor muzicale din
repertoriul gestionat colectiv, dupi caz extins, cu privire la:

a) comunicarea publici, directi sau indirecti a operei muzicakr prin orice mijloace, astfel inc6t
si poat; fi accesati in orice loc Ai-n orice moment dat ales, in mod individual de citre public,
indiferent daci aceastd comunicare se realizeazi de cdtre artisti ori prin intermediul unor
mijloace tehnice de redare de pe orice tip de suport, incl .rsiv prin punerea la dispozilia
publicului a operelor muzicale prin Internet sau alte relele d:l calculatoare sub orice form5,
inclusiv in cadrul unor programe de radio sau de televiziune ;

b) dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale prin orice mijl )c tehnic, cu sau fird fir, inclusiv
prin satelit, fie cd acesta este cunoscut sau va fi descoperit Si ut lizat in viitor;
c) retransmiterea prin cablu sau orice alt sistem de retransmLsie, cu fir sau firi fir, prin orice
mijloc tehnic, inclusiv prin satelit, fie ci acesta este cunoscut ijau va fi descoperit gi utilizat in
viito r:
d) reproducerea integrali sau patialS, directd sau indirecti , temporard sau permanente a

operelor muzicale pe fonograme, videograme 5i in gener:l pe orice tipuri de suporturi
cunoscute sau necunoscute, indiferent de procedeu (fixarea sonori sau audiovizua15,

reproducerea, multiplicarea) precum Si distribuirea reproduc::rilor operelor aduse anterior la

cu nostintS publicS;

e) adaptarea audiovizualS a operelor muzicale anterior aduse la cunostint; publici pentru
membrii care au acordat in acest sens mandat soecial UCMR-Al)A.

5.6, UCMR-ADA poate autoriza transformarea operei intr-o operi dr:rivatd numai cu mandat special

din partea membrului mandant.
5.7. intinderea mandatului de gestiune
(1) intinderea mandatului de gestiune este cea stabilite prin lege, prin contractul de mandat de
gestiune sau prin declaralia de opere muzicale, dupi caz.
(2) Pentru teritoriile din afara Romdniei, gestionarea colectivd dre )turilor patrimoniale de autor de
opere muzicale se realizeazd:

a) numai cu privire la repertoriul gi drepturile patrimoniale de au'or de opere muzicale incredinlate
UCMR-ADA in mod direct prin contractele de mandaU

b) numai prin intemediul organismelor similare din streina ate, in limitele Si in condiliile
contractelor incheiate de UCMR-ADA cu acestea din urmi. Prin excep{ie, UCMR-ADA poate
gestiona direct gi pentru alte teritorii dreptul de licenjiere m ultiteritoria l5 online a operelor
muzicale.

5.8. Durata mandatului de gestiune: mandatul de gestiune a drepturilor patrimoniale de autor se

acordi UCMR-ADA pentru intreaga perioadd pentru care autorul a,rtorul sau titularul de drepturi de

autor deline drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale incrr:dinlate UCM R-ADA.sp{e-gestiu ne

colectivS. .'i '

7.__ Ut.,t I11 ,. .,
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5.9. Relatia cu utilizatorii: UCMR-ADA autorizeaz5 sau interzice utilizar€;l operelor muzicale, acordand
autorizatii neexclusive utilizatorilor la cererea acestora, in schimbul urrei remuneralii prin autorizalii
licen!5 neexclusiv5 in formd scrisi.
5,10. Operele muzicale ce fac obiectul mandatului dupd aducerea acestc ra la cunostinta publici sunt:

a) pentru compozitori gi textieri - operele create Si pe care le vor cre:U

b) pentru editori - operele din propriul repertoriu ale cSror drep t;u11 patrimoniale le-au revenit
prin cesiu ne;

c) pentru aranjori - operele muzicale derivate care au fost crea:e, plecend de la una sau mai
multe opere preexistente, cu acordul titularului de drepturi patrin oniale asupra operei originale,
daci dreptul sau patrimonial se afl5 in termenul legal de protecJie;
d) pentru mostenitori 9i alti beneficiari: totalitatea operelor ale ciror drepturi patrimoniale le-au
revenit prin mogtenire sau cesiune.

6. COLECTAREA SI REPARTIZAREA REMUNERATIITOR

6.1 UCMR-ADA va colecta remuneratiile aferente drepturilor patrimoniirle de autor, de la toate tipurile
de utilizatori prevazute de lege, precum:

a) Radiouri, Televiziuni;
b) Cinematografe;
c) Producitori de inregistriri sonore sau audiovizuale continand imaginiinsoJite de sunete;
d) Utilizatori de orice fel ce realizeazi orice fel de activitSli prin ntermediul cdrora se comunici
public opere muzicale, indiferent dacd opera este prezentate ca m.rzic5 esenliali, de ambianld sau
de sonorizare indiferent daci execulia este direct5 de citre artisti ori prin mijloace mecanice sau

electroacustice:
e) distribuitori prin cablu, sau alt sistem de retransmitere prin fir sa u firi fir, inclusiv prin sateliU
f) fabricanlii, importatorii sau alte persoane fizice sau juridce carr fabrici sau introduc in circuitul
comercial pe teritoriul Rominiei suporturi pe care se pot realiza inregistr;ri sonore sau

audiovizuale gi/sau aparate ce permit reproducerea acestora, indilr:rent dacd procedeul folosit este
unul analog sau digital (remuneralia compensatorie pentru copie F rivatS).
g) operatorii de telefonie mobilS, alli utilizatori de opere mu: icale ca tonuri de apel, ton in
asteptare sau in alte forme precum 5i utilizatorii de opere muzicak, pe interneu
h) furnizori care oferi servicii cu continut muzical online, inclusiv tr latformele digitale'
i) orice alte categorii de utilizatori.

6.2. Colectare
UCMR-ADA colecteazi remuneralii pentru toate tipurile de utilizare previzute de lege si de prezentul

Statut ti dupi caz:

a) dob6nzi, penalit5ti de int6rziere sau desp;gubiri corepunzd:oare remuneraliilor cu titlu de

drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale neachitate a termen si care sunt gestionate
colectiv de citre UCMR-ADA, potrivit legii sau potrivit prezentul.ri Statut;

b) dob6nzi, penalitdli de intarziere sau despigubiri corespur zitoare remuneratiilor pe care
utilizatorii le datoreazi cu titlu de drepturi patrimoniale de aLtor sau conexe in cazurile in care
UCMR-ADA este desemnat colector unic.

6,2.a. Stabilirea remuneratiilor
Stdbilirea remunerdtiilor, dobdnzilor, penalitdtilor de inftrziere, gi/:au a despagubirilor
5.2.a1. Remuneraliile datorate UCMR-ADA se stabilesc, de regulS:

a) prin metodologii, in cazurile in care drepturile
gestionate colectiv in temeiul legii;

n)fi$$onia,rs 9.e autor de opere muzicale sunt
//a;" ' 

',i:- I'( \ ( '
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b)

c)

prin metodologii, in cazul in care drepturile patrimoniale de jutor de opere muzicale sunt
gestionate colectiv facu ltativ;
prin negociere directi, in limitele stabilite de Consiliul Director, in cazul utilizdrilor care nu sunr
reglementate prin metodologii.

6.2.a2. Nesociere directi
in cazul in care nu existi metodologii in vigoare prin care si fie stabilile remuneratiile, dobAnzile sau
penalitilile de intArziere, acestea pot fi stabilite prin negociere directi in limitele stabilite de Consiliul
Director sau, in caz de divergenli, UCMR-ADA se poate adresa instanlei de judecatS.
6.2,a3. Stinqerea sau prevenirea unor litisii
Stingerea sau prevenirea litigiilor prin incheierea unor tranzactii :.e realizeazS potrivit deciziilor
Consiliului Director al UCMR-ADA.

6.2.a4. Estimarea despieubirilor si a remuneratiilor
(1) UCMR-ADA poate estima remunera{iile, dob6nzile, penalitSfile 5i despigubirile pentru care
formuleazi cereri de chemare in judecatS.
(2) UCMR-ADA poate pretinde 5i orice alte daune, despigubiri, dcbAnzi, penalit5li previzute sau
d eterm in ate orin acte normative.

6.3 Repartizarea remuneratiilor
6.3.1. Resuli senerale
(1) Repartizarea remuneraliilor, a penalitdlilor, a despdgubirilor gi a dc o6nzilor incasate de la utilizatori
precum si a dobanzilor $i veniturilor rezultate din plasamente e bancare sau din investirea
remuneratiilor in titluri de stat se realizeazS:
a) de regulS direct propo4ional cu durata de utilizare a operelor muz:ale, a5a cum utilizarea acestora
rezulta din documentele primite de c;tre UCMR-ADA de la utilizator(rl operelor muzicale, atunci cSnd
transmiterea unor astfel de rapoarte este prevezut; de metodol :rgii sau prin autorizalia licenli
neexclusive incheiatS in urma negocierii directe, atunci c6nd ,rtilizarea nu este cuprinsd in
metodologiile in vigoare;
b) prin analogie sau in alt mod, in toate cazurile previzute de Statut s;ru de Regulamentul ce constituie
anexS la acesta precum 9i in orice alte cazuri in care repartizarea ciirect proportionale cu durata de
utilizare nu este posibile.

5.3.2. Reeuli specifice
(1) Regulile specifice de repartizare a remuneraliilor sunt cele Irevizute prin Regulamentul ce
constituie anexS la prezentul Statut Si cuprind:

a) reguli de declarare a operelor muzicale in vederea identifi,:irii acestora, a autorilor 5i a altor
titulari de drepturi patrimoniale de autor de opere n rzicale gi a cotelor de drepturi
patrimoniale detinute de fiecare dintre ace5tia din opera rruzicalS;

b) reguli de repartizare a remuneraJiilor per operi muzicald ii per autor 5i, dupi caz, alt titular
de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale.

(2) Metodele de repartizare a remuneratiilor se stabilesc in cadrr" I Adunarii Generale a membrilor
UCMR-ADA, prin vot, potrivit statutului sau si a dispozitiilor art. 169 rlin. (1) lit. a) din Legea nr.8/L996
privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata.

6.3.3, (1)Pentru identificarea operelor muzicale, pentru repartizar,ra individualS a remuneraliilor gi

pentru a putea pretinde plata remuneratiilor repartizate individual d::clararea la UCMR-ADA a operelor
muzicale este obligatorie, cu exceptia operelor muzicale inregis:rate in repertoriul organismelor

u. .xciJt,

similare din strdinatate cu care UCMR-ADA a incheiat reF rezenrare.
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(2) Declararea operelor muzicale se realizeazi potrivit Regulamentului ci-'constituie Anexi la prezentul
Statut.
6.3.4. (1) Rapoartele playlist gi alte documentalii privind operele muzi .ale utilizate, care stau la baza
repartizErii remuneratiilor, se supun avizdrii Comisiei Permanente Opere 5i Programe UCMR-ADA.
(2) Un raport playlist sau o documentalie poate fi respinsi de citre Comisia Permanente Opere 5i
Programe dupi urmitoarele criterii:

a) playlistul sau documentalia primiti de la utilizator nu cuprindi: informaliile necesare UCMR-
ADA pentru repartiza rea remuneraliilor;

b) s-a purtat in prealabil o corespondent5 cu utilizatorul lSri ca acesta s5 remedieze
n e co nco rd a nle le;

(3) Comisia Permanentd Opere Si Programe poate aviza pa(ial un p aylist sau o documentafie, cu
privire la informatiile care pot fi utilizate la repartizarea remuneratiilor.
(4) Remuneratiile in legaturi cu care Comisia Permanenti Opere 5i Programe a respins respins
playlistul sau documentalia aferenti se repartizeaza potrivit regulilor previzute tn Regulamentul ce
constituie anexa la prezentul Statut pentru remuneraliile firi playlist, )otrivit tipului corespunzator de
utilizare a ooerelor muzicale.
5,3.5. Utilizarea in scopuri comune a sumelor nerevendicate sau nerrpartizate se poate face numai
potrivit prezentului Statut, a Regulamentului ce constituie anexa la ac€ sta sau a hotir6rilor prealabile
ale Adundrii Generale a membrilor UCMR-ADA.
6.3.6. Repartizarea remuneraliilor se face de regul; trimestrial, cu exceptia "emuneraliei compensatorii pentru
copia privat; a cirei repartizare se face semetrial. Prin Decizie a Consil ului Director se pot stabili alte
termene de repartilie a remuneraliilor, mai scurte sau mai lungi, dar n.r mai t5rziu de implinirea a noui
luni de la expirarea anului calendaristic in care remunera{iile au fost cc lectate.
6.3.7 Regulile de repartizare a remuneratiilor incasate pentru fiecare ::ategorie distinct; de drepturi
patrimoniale de autor sau tip de utilizare cat ti pentru cele prescris'-' precum 5i pentru orice alte
remuneratii se stabilesc de cStre Adunarea General6 prin Regulan'entul ce constituie Anexi la
orezentu I Statut.
6.3.8. Consiliul Director poate adopta norme gi metodologii de pr. nere in aplicare a regulilor de
declarare a operelor muzicale 5i de repartizare a remuneraliilor cuprnse in prezentul Statut 5i/sau in
Regulamentul ce constituie Anexd la prezentul Statut, ce vor fi publica:e pe site la dispozitia membrilor.
5,3.9. Sumele incasate ca daune sau prejudicii se aloc; remuneraliilor incasate pe tipuri de utilizatori Si

se repartizeaze de regulS semestrial in cadrul primei repartilii pe tipul ,le utilizare corespunzitoare.
Documentatiile transmise de utilizatori cu privire la operele muzicale utilizate, vor fi vizate de Comisia
Permanent; Opere $i Programe din cadrul UCMR-ADA.
Comisia poate respinge documentatia transmisa de un utilizator in r,ituatia in care consideri c6, prin
neintrunirea in mod cumulativ a urmitoarele condiJii, repartizarea re nuneraliilor nu poate fi realizatS:

a) lipsa semndturii gi a Stampilei utilizatorului;
b) lipsa perioadei pentru care se face raportarea.

6.4 (1) Plata remunera!iilor repartizate de cdtre UCMR-ADA potrivit prezentului Statut Si

Regulamentului ce constituie Anexd a acestuia se realizeazi de regulS trimestrial, iar pentru
remuneralia compensatorie pentru copie privat; semestrial, cu e::ceptia cazurilor in care Consiliul
Director stabileSte alte termene de repartizare gi/sau platd a remrneratiilor, fird a se putea dep59i
termenul maxim prevdzut de Legea nr. 8/7996 privind dreptul de autor si drepturile conexe,
repu blicatS.
(2) Pentru sumele ce se

doui ori daci este cazul,
vireazi organismelor similare din
sau in conformitate cu orevederile

de regulS odati pe an

bilatera le incheiate de
sau de
UCMR-

l7
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ADA cu organismele similare din striin5tate, firi a se putea dep55i ternrenul maxim prevdzut de Legea
nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicatS.
5,4,a in situalia ?n care, potrivit datelor transmise de organismele de gr'stiune colectivi din strSin;tate
similare UCMR-ADA ori potrivit repartiliei gi evidenlelor proprii ale UC'VlR-ADA, au fost realizate plili
eronate unui titular de drepturi patrimoniale de autor de opere n uzicale, titularul in cauzi are
obligalia de a restitui sumele incasate in plus. in cazul in care titularu ui de drepturi patrimoniale de
autor de opere muzicale ii sunt repartizate noi remunera!ii, UCMR-A.)A are dreptul de a re;ine din
acestea sumele corespunzitoare p6nd la compensarea deplini cu su nele pe care acelagi titular de
dreotu ri le datoreazi UCMR-ADA.

6.4.b (1) Plata drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale 59 5r:spend5 in urmdtoarele situalii:
a) pentru aceea5i operd muzicalS s-au depus doui sau mai mul.e declaralii de opere muzicale

prin care doui sau mai multe persoane se declari concon itent autori ai aceleiasi opere
muzicale contra r primei declaralii;

b) Comisia ProfesionalS din cadrul UCMR-ADA constatd identitat,:a sau o aseminare relevanti a

operei muzicale declarate la UCMR-ADA cu o opera muzica ri preexistenti av5nd alt autor
decdt cel mentionat in declaralia de opere muzicale;

c) Comisia ProfesionalS din Cadrul UCMR-ADA constati inarlvertenle in ceea ce prive5te
mentiunile cuprinse in declaralia operei muzicale depuse la tICMR-ADA fali de inregistrarea
audio a operei declarate;

d) UCMR-ADA este notificate asupra existentei unui litigiu cu pri,rire la calitatea de autor al unei
opere muzicale ori cu privire la calitatea de titular de dreptu'i patrimoniale de autor asupra
acesteia;

(2) in situaliile de mai sus operele muzicale $i remuneraliile aferente sunt incadrate la categoria
conflict.
(3) Remuneraliile aferente acestor opere muzicale vor fi plitite tit.rlarilor drepturilor patrimoniale
ind reptS{iti:

a) pentru situaliile previzute la lit.a), b) si d) dupi depun:,rea unei hotir6ri judecdtoregti
definitive 5i irevocabile sau a unui acord amiabil al pirlilor privind stingerea diferendului.

b) pentru situatia prevezuti la lit. c), dupi avizarea de citre Comisia ProfesionalS a unei noi
declaralii de opere muzicale care si fie corect intocmiti 5i rlepusi la UCMR-ADA;

(4) Consiliul Director poate adopta Norme Si Regulamente privind arlicarea prevederilor prezentului
statut.
6,4.c. Plata oricaror sume stabilite cu certitudine ci s-ar cuveni autor lor sau, dupi caz, altor titulari de
drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale ca urmare a un rr erori de raportare din partea
utilizatorilor sau a unor erori de documentare sau repartizare a remur eraliilor se plitesc acestora dupe
cum urmeaza:

a) din sumele recuperate de la utilizator, in cazulin care recu:rerarea acestora s-a realizau
b) din nerevendicate/nerepa rtizate prescrise, in cazul in care sumele nu au fost recuperate de

la utilizator precum gi in cazul unor erori de documentare : au repartizare.
6.5 Retineri
UCMR-ADA va aplica retineri procentuale asupra remuneraliilor brut< colectate astfel:

a) un comision de gestiune colectiva la nivelul maxim stabilil de lege;
b) 2% destinat fondului social - cultural, calculat dupi dec ucerea contributiei statutare sub

forma comisionului de gestiune colectivS, aplicabil mem l:rilor UCMR-ADA 9i organismelor
de gestiune colectivi similare din streinetate, potrivit pre,'ederilor contractelor incheiate cu

acestea. Fondul social cultural nu se retine memb
urmi nu beneficiazd de serviciile culturale si

e juridice iar acestea din
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fondului social - cultural poate fi sistatS, diminuat5 sau m..joratd p6n5 la maxim 3% prin
hotdrire a adunirii generale a membrilor UCMR-ADA.

c) impozite, contribulii legale sau alte retineri previzute de leg,; 53rr de p rezentu I Statut.
d) in absenla unor prevederi contrare 5i exprese stabilite pr n acordurile de reprezentare

reciproci, acelea5i contribulii sub forma de cote pirli su 1t aplicabile gi pentru titularii
sumelor repartizate citre organismele similare din striinital,-'.

6.6 Retineriin scopuri social culturale
(1) Fondul social cultural va putea fi utilizat in scopuri cum ar fi:

a) burse acordate tinerilor creatori;
b) manifestiri culturale de interes nafional gi/sau internat rlnal de promovare a muzicii

romane5ti: concerte, producgie discograficS, partitu ri;
c) editarea unei reviste de profil ;

d) imprumuturi firi dobAndi acordate membrilor, rambursa rile in termen maxim de 1 an.
Plafonul maxim anual al imprumutului de care poate benef :ia un membru se stabileste de
catre Consiliul Director;
ajutoare materiale nerambursabile acordate membrilor UCIIR-ADA in caz de nevoi;
premii acordate autorilor, pe genuri de creatie.
premiu acordat compozitorului anului raportat la numirul de albume vdndute in anur
precedent;

h) premiu pentru "debut t6ndr compozitor";
i) premiu de excelenlS pentru intreaga activitate creatoare;
j) premiul pentru cel mai bun interpret de muzica romane.:;ca desemnat de cdtre un juriu

format din compozitori;
k) pentru constituirea sau finanlarea unei asocialii sau funda;ii culturale private cu scopul de

a promova operele muzicale ce fac parte din repertoriul UCIVIR-ADA;

l) alte scopuri social - culturale aprobate de Consiliul Director;
(2) Soldul contabil al contului creditori - Fond social cultural - 3xistent la sf6rgitul exercitiului
economico- financiar (31.X11. al fiecarui an calenadaristic) se report i,azi pentru urmStorul exerciliu
econom ico-fina ncia r gi va putea fi utilizat pentru destinaliile menliona'e la art.6.6.

7. CONDUCEREA 5t ADMTNTSTRAREA

7.1 Adunarea generali
7.1.1 Conducerea UCMR-ADA este asiguratA de Adunarea Gener; 5, care este adunarea tuturor
membrilor mandanli.
7,f.2 in Adunarea Generali fiecare membru mandant ce a acordat n andat direct UCMR-ADA dispune
de un vot.
7.1,3 Lucririle Adunirii Generale sunt conduse de Directorul Gereral sau, in lipsa acestuia, de
Directoru I General Adiunct.

7.1.4 Atributiile Adunirii Generale:
a) alege membrii Consiliului Director gi membrii supleanti al ciror mandat este de 4 ani din

momentulalegerii;
b) alege gi revocd membrii Comisiei de Cenzori conform preve derilor legale, cu un mandat de 4

ant ;

c) alege 5i revocS membrii Comisiei de Supraveghere, cu un

e)
f)

mrr.ndatdiiD)bni
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d) alege 5i revocS membrii Comisiei permanente speciale privi rd accesul la informalii cu un
mandat de 4 a ni;

e) aprobi rapoartele anuale gi bilantul anual;
f) aprobd indemnizaliile de Sedin!5 9i nivelul remuner5rii Direr:torului General, a membrilor

Consiliului Director Si al celorlalte comisii interne constituite d n membri ai UCMR-ADA;
g) aprobi rapoartele anuale ale Consiliului Director, Consiliului de Supraveghere, Managerului

General, Comisiei de Cenzori $i Comisiei permanente specialr: privind accesul membrilor la
informa!ii;

h) descarci de gestiune Consiliul Director si Managerul General;
i) modifici statutul la propunerea Consiliului Director;
j) dizolvd asocialia in conditiile art.72 al prezentului Statut :,i hotir;Ste asupra destinaJiei

patrimoniului acesteia;
k) aprobi regulile de repartilie gi modificirile acestora;
l) aprobi politica generalS de repartizare a remuneraliilor dator;tte autorilor de opere muzicale

sau altor titulari de drepturi patrimoniale de autor de opere nruzicale;
m) aprobd nivelul contribu!iilor sub forma de cote p54i - corrrision de gestiune colectiva 5i

oriciror alte relineri statutare, aplicabile asupra remunerirtiilor gi sumetor rezultate din
investirea remuneraliilor, cu respectarea dispoziJiilor legal :, ale prezentului statut Si ale
contractelor de reprezenta re reciprocS;

n) aprobi politica generali privind utilizarea sumelor care nu pot fi repartizate;
o) aprobi politica general5 de investilii, in ceea ce priveste remunerajiile reprezentAnd drepturi

patrimoniale de autor de opere muzicale Si sumele derivate lin investirea acestora, inclusiv
achizilionarea de titluri de stat;

p) aprobi politica de gestiune a riscurilor;
q) aprobd orice achizilii, ipoteciri sau v6nziri de bunuri imobile
r) aprobarea fuziunilor, alianlelor, a infiinlerii de filiale, a achi:iliilor de alte persoane juridice

ori pdrli sociale la alte persoane juridice;
s) aprobarea propunerilor de contractare de impumuturi, d€ constituire de garantii pentru

imprumuturi, a regulamentului gi plafonului de acordare d I imprumuturi cdtre membri ?n

rea lizarea scopului siu social;
t) adoptd hotereri cu privire la orice alte probleme privind activrtatea asocialiei.

7.1.5. (1) Adunarea General5 a membrilor are loc anual, de reguli in primul semestru al anului
calen d a ristic.
(2) Adundrile generale cu caracter extraordinar ale membrilor pot fi corvocate in tot cursului anului.
(3) Convocarea oricirei Aduniri Generale a membrilor se face cu cel culin 30 de zile inainte de data
desfSSuririi acesteia, prin publicarea convocatorului care contine in'ormaliile privind: data, locul gi

ordinea de zi, atat pe pagina de internet a UCMR-ADA c6t gi intr-un z ;rr de circulatie nalionali sau, in
lipsa acestuia, pe pagina de internet a unei publicalii electronice.
(4) in anunlul privind prima convocare poate fi publicat; Si data, or:r gi locul pentru care Adunarea
GeneralS este reconvocat6, la orice dati ulterioari, cu aceea5i ordin,r de zi, in cazul tn care la prima
intrunire a Adunirii Generale nu sunt intrunite conditiile de cvorum.
(5) in cazulin care reconvocarea Adunirii Generale este realizati prin cublicarea unui nou convocaror.
Adunarea GeneralS astfel reconvocati nu se poate !ine mai devrem'; de 15 zile de la data publicirii
anuntului de reconvocare.
(6) in situalia in care ordinea de zi a Adunirii Generale privegte modifiqr-rea Statutului gi/sau a

Regulamentului general privind declararea operelor muzicale . sir'-re/ddftrea rem_uneiatiilor,

,, _,t ...'1rlli '.1. t,
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modificirile se pun la dispozilia membrilor, la sediul UCMR-ADA, ir intervalul cuprins intre data
publicirii convocirii si data $edinlei Adunirii Generale.
7.1.6' Pentru validitatea deliberirilor Adunirii Generale, la prima convc':are, este necesari prezenta a

cel pulin jumState din numirul total al membrilor mandanJi, iar holiir6rile si fie luate cu votul a
jumdtate plus unu din numSrul membrilor mandanli prezenti. Adunare: GeneralS constituite la a doua
convocare poate delibera in mod valabil, indiferent de numirul membrilor prezenli iar hotirdrile sd fie
adoptate cu votul a jum5tate plus unu din numdrul membrilor prezenli.
7.1.7 Hotir6rile privitoare la modificarea statutului se iau cu votrrl a cel pulin % din num5rul
membrilor mandanli prezenti la prima sau, dup5 caz, la o a doua convoc:tre.
7.1.8 Votul in Adunarea Generali este deschis; la solicitarea expresi a 1l% din cei prezenti, votul poate
fi secret.
7.1'.9 in caz de egalitate de voturi se procedeazi la un nou scrutin, irr situalii de egalitate repetat;,
votul Directorului General este hot5retor.
7.1.10 Convocatorul Adunirii Generale va fi publicat intr-un ziar cu risp6ndire nationale cu
prezentarea ordinii de zi, a datei, orei gi locului unde Adunarea Gen::ra15 i5i va desfigura lucririle.
Convocatorul va fi publicat cu 30 de zile inainte de data stabilitd pentru Adunarea GeneralS. in anunlul
primei convociri se va putea prevedea 5i ziua, ora gi locul pentru cea d:r a doua convocare, daci prima
Adunare nu s-ar putea line din lipsa cvorumului statutar. A doua Aduna e GeneralS nu se va putea tine
in aceea5i zi cu prima Adunare.
7.t.tt'. (1lrMembrii UCMR-ADA au dreptul de a participa la Adunarea C enerala 9i de a-gi exprima votul
in cadrul acesteia cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi.
(2) Un membru al UCMR-ADA poate imputernici un singur alt membru al UCMR-ADA s5 il reprezinte gi

si voteze in numele siu in cadrul Adundrii Generale iar membrul imputernicit poate reprezenta un
singur membru.
(3) Reprezentarea gi exercitarea dreptului de vot de cdtre persoana i nputernicitd este permis; dacd
sunt indeplinite urmdtoarele condiJii cumulative:
a) imputernicirea este acordati pentru o singurd Adunare GeneralS;
b) imputernicirea este dati cu respectarea prevederilor alineatului (2 ;

c) imputernicirea este acordati prin procuri autentificati de un notar public 9i este depus5 in orginal
la sediul UCMR-ADA cu cel putin 2 zile inainte de data Adunirii Genera e;
d) imputernicirea indicS in mod expres: datele de identificare ale 'nembrului mandant. Adunarea
Generali pentru care a fost acordati, condiliile de participare la Adur area GeneralS, instrucliunile de
exercitare a votului, semnitura olografd a membrului mandant;
e) imputernicirea nu conduce la un conflict de interese.
7.2 . Consiliul Director
7.2.1' Consiliul Director este organul de conducere al UCMR-AD,r, ce activeaz; intre Adunirile
Generale, Si este format din 14 membri alegi de citre Adunarea GeneralS pentru un mandat de 4 ani,
ce poate fi reinnoit, din care % trebuie sd fie membri atestati de citre o uniune orofesionalS in
domeniu.
7.2,2, Fiecare membru al Consiliului Director dispune de un vot.
7.2.3 Consiliul Director este abilitat si decidd in orice privinli c;rre nu intrd in mod expres in
competenta altor organe, fiind in special abilitat:

a) si confere calitatea de membru mandant, sau si decidi e>:luderea membrilor asociatiei in
conform itate cu art.4.4.2.i

b) sa decidS 9i sd aprobe proiectele gi propunerile prezen
pentru utilizarea Fondului socia l-cu ltu ra l;

c) sd pregiteascS gi sd convoace Adunarea GeneralS;
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i)

i)
K

d) sd elaboreze Regulile de Repartilie ce urmeazi a fi supuse vo1 ului Adunirii Generale;
e) sa formuleze propuneri de modificare a Regulilor de RepErtitie ce vor fi supuse votului

Adunirii Generale;
f) prezint5 AdunSrii Generale raportul de activitate pe perioada anterioari si bilantul contabil;
g) si desemneze membrii comisiilor asocialiei (mai pulin Comisia de Cenzori Si Comisia

permanente specialS privind accesul la informalii) gi sd stabikrascd indemnizaliile acestora;
h) s5 numeasc6 Managerul General, sau s5 il inlocuiasci la ince:area contractului de muncl cu

respectarea dispoziliilor legislaliei muncii in vigoare;
sd desemneze persoanele abilitate sd reprezinte UCMR-ADA 1 situatii specifice;
si fixeze salariul Si beneficiile Managerului General;

) decide in privinla structurii organizatorice a UCMR-ADA ;i cu privire la infiinlarea sau

desfiin{area de subunitSli teritoriale fird personalitate juridir:5, denumite inspectorate;
l) aprobi destinatia Fondului Social Cultural.
m) aprobd organigrama asocialiei ;
n) aprobd, dacd este cazul, efectuarea cheltuielilor in scopurile .:omune;
o) indepline5te orice alte atribu[ii prevezute in statut sau stabilile de Adunarea Generali;
p) asigur; aducerea la indeplinire a hoti16rilor Adunirii Generale;
q) aprobd incheierea de tranzaclii sau orice alte acte juridice lrentru stingerea sau prevenirea

pe cale amiabilS a litigiilor;
r) aprobi nivelul remuneraliilor pentru tipurile de utilizSri sau utilizatori pentru care nu existi

metodologii;
s) decide cu privire la cazurile in care se pot acorda reduceri al:: cuantumului remuneraliilor in

cazulin care potrivit legii sau metodologiei pot fi negociate z;tfel de reduceri;
t) aprobd nivelul remuneraliilor forfetare atunci c5nd acestea lot fi negociate potrivit legii sau

metodologiilor;
u) aprobi renunlarea la penalitdli;
v) decide cu privire la schimbarea sediului;
w) decide aplicarea sanctiunilor previzute de statut pentru :rbateri sav6r5ite de membri ai

a sociatiei;
x) aprobd restituirea remuneratiilor pentru care s-a stabili : prin hotS16re judecitoreasci

definitivd gi irevocabili restituirea citre utilizator;
y) adopti norme de aplicare a statutului sau hotir6rilor adun;r'ii generale;
z) a probi investiliile curente;
aa) stabilegte incadrarea uneia sau a mai multor opere muzic;rle intr-un

de statut in cazul in care este sesizat in acest sens de citr,: Comisia
p rea la bil al acestei comisii,

bb)aprobi cooptarea in calitate de consultant de specialitate a unor
Comisiei Profesionale, la solicitarea acestei comisii;

cc) si aprobe imprumuturile acordate membrilor;
dd)si decidi in orice alte privinle care nu sunt prevezute in mod expres in sarcina Adunirii

Generale.
ee) alege Directorul General cu un mandat de 4 ani, in prima 5e rjinla a Consiliului Director, dupd

alegerea Consiliului Director de citre Adunarea Generali;
ff) alege Directorul General Adjunct cu un mandat de 4 eni, dintre propunerile inaintate

Consiliului Director de cStre Directorul General in exercitiu;

gen muzical prevdzut
ProfesionalS, cu avizul

persoane la 5edintele

(comisionulgg) poate aproba temporar reducerea nivelului contributiei sul)

de gestiune colectiva) previzuti la art. 6.5 lit. a) din statut.
formi de
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7.2.4. $edintele Consiliului Director sunt conduse de Directorul Gener al sau, in absenla acestuia, de
Directorul General Adjunct

a) Consiliul Director se intrune5te ori de c6te ori activitatea cure ntd o cere, dar cel putin o dat5
pe lun5, cu excepfia lunilor iulie gi august;

b) Convocarea gedintelor Consiliului Directorul se face de c;lre secretariatul UCMR-ADA la

solicitarea Directorului General sau, in absenta acestuia, la ;olicitarea Directorului General
Adjunct;

c) Deciziile se pot lua in gedinlele la care participi cel pulin 7 di membrii Consiliului Director;
d) Deciziile se iau prin vot, cu majoritate simplS;
e) in caz de egalitate, decizia finali apatine Directorului Generi l;

7.2.5 (Ll Consiliul Director este ales pentru o perioadS de 4 ani. Membr i Consiliului Director se aleg de
regul6 in cadrul aceleiagi gedinte a Adunirii Generale.
Membrii Consiliului Director sunt alegi de c6tre Adunarea GeneralS dupi cum urmeaz5:

a) 7 membri alegi dintre membrii UCMR-ADA care reprezinti nuzica, pop, jazz, etno, editori,
etc

b) 4 membri alegi dintre membrii UCMR-ADA care reprezinlil muzica simfonicS, cameralS,
operi 5i alte asemenea, atestati de citre o uniune profesion: 15 in domeniu;

c) 3 membri alegi dintre membrii UCMR-ADA care reprezir':5 genul muzical coral gi alte
asemenea;

(2) Depunerea candidaturilor pentru alegerea in funclia de membru E Consiliului Director se face la

secretariatul UCMR-ADA cu cel puJin 10 de zile inainte de data la < rre se va desfigura Adunarea
GeneralS ce are pe ordinea de zi astfel de alegeri. Candidatura trebuie r;5 fie insoliti de un curriculum
vitae Si o prezentare a obiectivelor pe care le va urmiri in cazul ak gerii ca membru al Consiliului
Director, in concordanti cu dispozi!iile legale Si statutare.
(3) Pot candida 9i pot fi alegi membrii Consiliului Director numai cei ca e intrunesc cerinla de a avea o
vechime de cel pulin 5 ani in calitate de membru al UCMR-ADA 9i nu se afla intr-un caz de
incom patibilitate prevdzut de statut.
(4) Candidaturile care indeplinesc condiliile statutare, curriculum vitae ;i obiectivele aferente acestora
vor fi publicate pe site-ul UCMR-ADA cu 5 zile inainte de data linerii Ad.rndrii Generale.
(5) Consiliul Director poate invita la gedintele sale membri ai UCMR-AD,\, cu rol consultativ, ori de c6te
ori consideri necesa r.

7.2.6 Directorul General5i membrii Consiliului Director sunt re-eligibili.
7.2.7.Acel membru al Consiliului Director care, prin dezinteres sau incapacitate legalS, nu particip; la

trei Sedinte consecutive sau la cinci gedinle intr-un an, poate fi des'ituit din Consiliul Director prin
decizia a 2/3 din membrii Consiliului Director. in acest caz, precum S orice alte cazuri de incetare a

mandatului inainte de termen, postul va fi ocupat, pentru perioada de mandat rimasS, de o persoani
desemnati de Consiliul Director cu votul a 2/3 dintre membrii sii.
7.2.8. Directorul General Si ceilalti membri ai Consiliului Director arr obligalia sd completeze gi sd
prezinte adundrii generale o declaralie individualS anual;, potrivit Lef ,ii nr.8/1996 privind dreptul de
autor 9i drepturile conexe, republicatd, cu respectarea prevederilor le rale privind protectia datelor cu

caracter personal.

7.2.9. Drepturile, obligaliile 5i responsabilitd!ile Directorului Gene al

membri ai Consiliului Director UCMR-ADA.
(1) Directorul General UCMR-ADA are urmetoarele drepturi:

a) dreptul de a reprezenta cu puteri depline UCMR-ADA;
b) dreptul de a prezida gedintele Adunirii Generale pi ale Consiliul . i

UCMR-ADA 5i ale celorlalfi
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c) dreptul la remunerare, prime si alte beneficii stabilite potrivit F.ezentului Statut 5i hotiririlor
Adundrii Generale a membrilor UCMR-ADA;

d) dreptul la bonusuri gi prime, in toate cazurile in care UCMR-,\DA acorde prime si bonusuri
salariatilor sii;

e) dreptul de a conduce activitatea UCMR-ADA;
f) dreptul la maSini de serviciu, la decontarea cheltuielilor acc,:sorii 5i a celor de deplasare

efectuate in interesu I UCMR-ADA;
g) orice alte drepturi care decurg din lege, din prezentul statut, din contractul incheiate cu UCMR-

ADA sau din hotSrarile Adunarii Generale;
(2) Directorul General UCMR-ADA are urmitoarele obligatii gi responsa lriliteti:

a) de a participa la gedintele Adunirii Generale 5i ale Consiliului D rector UCMR-ADA, cu exceptia
cazuluiin care prezenla sa nu este posibild;

b) de a dispune aducerea la indeplinire a hotir6rilor Adunirii Genr-.rale si ale Consiliului Director
UCMR-ADA;

c) de a respecta in cadrul activitelii sale prevederile legale gi ale Staiutului UCMR-ADA;
d) de a nu aduce atingere imaginii gi reputaiiei de care se bucuri Ut.MR-ADA;
e) si completeze 5i s5 prezinte Adunirii Generale a membrilor U( MR-ADA declaratia individuali

anual; prev5zutE la art.7,2.8., cu respectarea prevederilor legirle privind proteclia datelor cu
ca racter personal;

f) de a semna tranzactiile privind stingerea sau prevenirea urror litigii Si alte acte juridice
a ngaja nte pentru UCMR-ADA;

g) orice alte obligalii gi responsabilitSli previzute in sarcina sa pri r lege sau prin Statutul UCMR-
ADA;

(3) Directorul General Adjunct UCMR-ADA are urmitoarele drepturi:
a) dreptul de a reprezenta cu puteri depline UCMR-ADA in ab:3nta Directorului General sau

potrivit competenlelor ce ii sunt delegate de acesta;
b) dreptul de a prezida 5edinfele Adunirii Generale si ale Con,;iliului Director UCMR-ADA in

absenla Directoru lu i General;
c) dreptul la remunerare, prime gi alte beneficii stabilite potrivit t,rezentului Statut si hotirdrilor

Adundrii Generale a membrilor UCMR-ADA:
d) dreptul la bonusuri 5i prime, in toate cazurile in care care UCMt.-ADA acordd prime si bonusuri

salarialilor si i;
e) dreptul de a conduce activitatea UCMR-ADAin absenla Directortrlui General;
f) dreptul la magind de serviciu, la decontarea cheltuielilor acc r-'sorii gi a celor de deplasare

efectuate in interesu I UCMR-ADA;
g) orice alte drepturi care decurg din lege, din prezentul statut, din contractul incheiate cu UCMR-

ADA sau din hotir6rile Adunarii Generale;
(4) Directorul General Adjunct UCMR-ADA are urmdtoarele obligatii gi rr sponsabilitili:

a) de a participa la gedintele Adunirii Generale gi ale Consiliului D rector UCMR-ADA, cu excepJia
cazuluiin care prezenla sa nu este posibild;

b) de a dispune aducerea la indeplinire a hotir6rilor Adunarii Ger erale 9i ale Consiliului Director
UCMR-ADA, in absenla Directorului General sau potrivit comp( tenlelor ce ii sunt delegate de
acesta:

c) de a respecta in cadrul activit5tii sale prevederile legale gi ale St€tutului UCMR-ADA;
d) de a nu aduce atingere imaginii 5i reputaliei de care se bucurS U..MR-ADA; ..u _,..,.:)x
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e) sd completeze 5i si prezinte Adundrii Generale a membrilor UCIVIR-ADA declaralia individuali
anualS previzut; la art. 7.2.8., cu respectarea prevederilor leg; e privind proteclia datelor cu
caracter personal;

f) de a semna tranzacliile privind stingerea sau prevenirea ur,rr litigii gi alte acte juridice
angajante pentru UCMR-ADA, in absenla Directorului General s;ru potrivit competentelor ce ii
su nt delegate de acesta;

8) orice alte obligalii gi responsabilit5li prevezute in sarcina sa prirr lege sau prin Statutul UCMR-
ADA;

(5) Membrii Consiliului Director UCMR-ADA au urmStoarele dreoturi:
a) dreptul de a participa la gedinlele Consiliului Director UCMR-ADA;
b) dreptul de a participa la vot in cadrul sedintelor Consiliului Direct )r UCMR-ADA;
c) dreptul la remunerare potrivit prezentului Statut gi hotir6rilor t,dunirii Generale a membrilor

UCMR-ADA;
d) dreptul la remunerare pentru participarea la gedinfele comisiilor UCMR-ADA din care face

pane;
h) orice alte drepturi care decurg din lege, din prezentul statut, dir contractul incheiat cu UCMR-

ADA sau din hotdr6rile Adunarii Generale;
(6) Fiecare membru al Consiliului Director UCMR-ADA are urm6toarele c bligalii Si responsabilit;li:

a) de a participa la gedinlele Consiliului Director UCMR-ADA 5i ale <r:misiilor statutare din care fac
parte cu exceplia cazului in care prezenla sa nu este posibilS;
de a se informa fi documenta cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Consiliului
Director UCMR-ADA 9i, dupd caz, a comisiilor UCMR-ADA din car( face parte;
este responsabil in solidar de indeplinirea hotir6rilor Adundril r3enerale a membrilor UCMR-
ADA 9i de aplicarea prezentului Statut;

d) de a participa la procesul deliberativ 9i decizional in cadrul Consi iului Director UCMR-ADA si de
a exprima in acest sens votul siu in cadrul gedinlei Consiliult i Director UCMR-ADA la care
participd, potrivit competenlelor consiliului Director UcMR-ADA rrevizute de prezentul Statut;

e) de a participa la procesul deliberativ gi decizional a comisiilor U( MR-ADA din care face parte si
de a exprima in acest sens votul seu in cadrul gedinlelor, potrivit :ompetenlelor acestor comisii;

f) si completeze ti si prezinte Adundrii Generale a membrilor UC'vlR-ADA declaralie individuald
anuali previzutd la art. 7.2.8., cu respectarea prevederilor leg;le privind protectia datelor cu
caracter personal;

g) de a nu aduce atingere imaginii gi reputaliei de care se bucuri U( MR-ADA;
h) orice alte obliSafii 5i responsabilit5ti prevdzute in sarcina sa prir lege sau prin Statutul UCMR-

ADA.

7.3 Comisiile
7'3'l.Comisiile sunt organisme permanente sau speciale, constituite in'rederea rezolvirii unor sarcini
specifice.
7,3,2.Comisiile se supun urmitoarelor reguli generale;

a) componenla comisiilor, cu exceptia celei de Cenzori, este stal,ilitd de Consiliul Director:
b) func{ioneazi dupi regulamente elaborate de Consiliul Director.

7.3.3. Comisia permanenti Opere gi Programe este formatd din 5 mernbri mandanli Si are cel putin
urmStoarele atributii:

a) Examineazi gi avizeazd continutul documentaliilor primite d€ la uti
efectueazi repa rtilia rem u neratiilor;

b)
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b) Decide eliminarea din repartitie a documentaJiilor vidit inco ecte, dupS ce a fost purtati o
corespondenli cu utilizatorul$i acesta din urmi nu a remedi;: deficienfele;

c) Contribuie la identificarea operelor muzicale, in misura in car r: aceasta este oosibil;:
d) Are rol consultativ in analiza contestaliilor adresate consiliulu i Director.

7'3.4.comisia Social - CulturalS este constituiti din 3 membri gi supravel;heazi constituirea si utilizarea
fondulu i social-cu ltural.
7.3.5' Comisia de Cenzori este formati din 3 membri gi este aleasi c:nform prevederilor legale de
Adunarea GeneralS 9i asigurd controlul economico-fin ancia r al UCMR-Al)A, av6nd in acest scop acces
nelimitat la documentele asociatiei. Unul dintre membrii Comisiei de Clnzori va fi expert contabil sau
contabil autorizat.
7.3.5. Comisia de Tarife este infilnlati dupi necesitili Si are ca sarcini:

a) poate participa impreund cu conducerea executive l: elaborarea proiectelor de
metodologii;.

b) poate propune inilierea de negocieri, in condiliile legii, pentrr stabilirea de noi metodologii
c) promovarea gi difuzarea in rdndul utilizatorilor a Metodol, igiilor in vigoare publicate in

Monitorul Oficial Partea l.
7'3.7. Comisia ProfesionalS este compusi din 5 membri, c6te unul din fircare gen muzical, compozitori
atestati de cdtre o uniune profesionalS in domeniu. comisia profesionalirelaboreazi opinii cu privire la
situatiile de plagiat.
7.3.8.comisia permanenti specialS privind accesul la informalii este forn ati din 5 membri.
7.3.9.5edintele comisiilor
(1) Comisiile se intrunesc la convocarea Consiliului Director.
(2) Comisiile se pot intruni la solicitarea adresatd Consiliului Director de l,/3 din membrii acesrora.
(3) in gedinlele de comisie, fiecare membru dispune de un vot.
(4) La sedinlele comisiilor pot participa 5i alji membri solicitati in calitate :le consultanti.
(5) Comisiile incheie rapoarte anuale de activitate.
7.4. Conducerea executivS
7.4'1. l7l Conducerea executivi este exercitati de Manager General, Mi nager Adjunct, Contabilul gef,
$ef Serviciu RepartiJie 9i $ef Oficiu Juridic, potrivit atribuliilor ce rlvin fieciruia dintre acestia.
Managerul General poate reprezenta pe deplin asocialia in raporturil,r cu tetii, putandu-Si delega
competentele Managerului Adjunct, Contabilului gef, Sefului Oficiului .luridic si/sau altui salariat cu
atribulii delegate, in tot sau in parte.
7.4.2 Dreoturile si atributiile Manaserului General UCMR-ADA.
(1) Managerul General are urmStoarele atribu!ii

a) de a reprezenta societatea in raporturile cu membri, terle persoane fizice sau juridice,
autorit;tile publice locale sau centrale, instante de judecatd ;au arbitrale etc., put6nd face
toate operaliunile cerute pentru aducerea la indeplinire ; scopului Si a obiectului de
activitate al asociaf iei.

b) asigurS conducerea curentd a asocia!iei, urmirind indep inirea hotdr5rilor Consiliului
Director.

c) reprezinti societatea in relaliile cu tedii;
d) angajeazi societatea fati de tedi prin semnitura lui;
e) angajeazi 5i concediazi salarialii asociafiei conform preved:rilor legale, inclusiv membrii

Conducerii Executive, stabilind drepturile Si obligaliile fiecir uia, Regulamentul de Ordine
InterioarS, fisa postului pentru fiecare angajat ca anexe la con ractul individual de munci;

f) stabile9te nivelul salarial pentru salarialii din subordine corrform prevederilor legslaliei
muncii; ,ri. 
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g) reprezintS asocialia in cadrul procedurilor de negociere a n etodologiilor privind stabilirea
rem uneratiilor;

h) informeazi Consiliul Director cu privire la rezultatul negocier ilor sau al hotir6rilor arbitrale
ori judecitoresti privind stabilirea metodologiilor;

i) informeazi Consiliul Director asupra activit6tii lunare a asoci;1iei;
j) orga nizeazi activitatea asocia!iei;
k) stabilegte forma autorizaliilor gi rapoartelor potrivit metodolc,giilor in vigoare;
l) stabileste forma contractului de mandat ce se incheie cu tit.rlarii de drepturi patrimoniale

de autor de opere muzicale;
m) stabileste componenla delegaliilor la negocieri;
n) angajeazi specialigti sau consultan!i;
o) nume5te gi revocd Sefii departamentelor gi inspectorii gefi intlrjudeleni;
p) semneazi documente financiar contabile alSturi de Contabilu $ef;
q) promoveazi, premiaz5 gi aplic5 sanctiuni disciplinare salariali ,rr asocialiei;
r) incheie protocoale cu alte organisme de gestiune colectivi;
s) coordoneazd activitatea structurilor teritoriale ale UCMR-ADI :

t) conduce activitateatuturordepartamentelor;
(2) in afara drepturilor ce decurg din contractul individual de munci si din raporturile specifice de
muncd, Managerului General UCMR-ADA ii sunt recunoscute 5i urmitoa ele drepturi:

a) dreptul la ma9in5 de serviciu, la decontarea cheltuielilor ac:esorii si a celor de deplasare
efectuate in interesu I UCMR-ADA;

b) dreptul de a utiliza in scopul indeplinirii atributiilor de serviciu resursele necesare ale UCMR-
ADA;

c) orice alte drepturi care decurg din lege, din prezentul Statut, din contractul de munci
incheiat cu UCMR-ADA, din hotdr6rile Adunarii Generale sau decizii ale Consiliului Director
UCMR-ADA;

(3) in subordinea Managerului General UCMR-ADA se aflS:
a) Subunit5lile teritoriale - denumite TNSPECTORATE

b) Departamentele constituite in cadrul UCMR-ADA:
c) in general toti salariatii asocialiei.

7.4.3 Din conducerea executivi a UCMR-ADA fac parte si Managerul ,\djunct, Contabilul gef, geful
Serviciului Repartitie gi $eful Oficiului Juridic, potrivit atributiilor fisei pcstului acestora, care aduc la
indeplinire hoti16rile Consiliului Director, asigurd pdstrarea scriptelor, a c cntabilitdJii Si corespondenlei
UCMR-ADA 9i a derulSrii tuturor activitSlilor aferente indeplinirii obiectulri de activitate al asociatiei.
7'4'4 Membrii Conducerii Executive nu pot fi membri ai UCMR-ADA Si nici sA fie implicali direct sau
indirect in intreprinderi comerciale care au obiect de activitate tangent c al UCMR-ADA
7'4'5. La invitatria Directorului General, membrii Conducerii Executive pi rticipe la 5edinJele Consiliului
Director UCMR-ADA, asigu16nd informarea acestuia asupra activitSlii currnte.
7.4,6 in subordinea Conducerii Executive se afli urmitoarele servicii:

a) Subuniti!ile teritoriale - denumite TNSPECTORATE

b) Serviciul docu menta re-repa rtilii, rSspunzitor de derularea op:rra!iunilor aferente: evidentei
mandatelor de gestiune, a declaratiilor de opere muzicale , a contractelor de cesiune,
documentirii si capturarii operelor muzicale precum gi de re|artilia remuneraliilor potrivit
documentaliilor transmise de utilizatori in corelalie cu Reg rlile de Repartilie stabilite in
prezentul statut, de Regulamentul General de Repartilie:,i de normele de aplicare a

acestuia, a bazei de date a UCMR-ADA precum gi a bazelor de late
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c) Serviciul informatic respunzitor de intrellnerea gi funclionarea ca lculatoarelor,
componentelor Si refelor de calculatoare, a programelor in'ormatice gi a bazelor de date
utilizate in activitSlile impuse de obiectul de activitate al asocialiei.

d) Serviciul financiar contabil, rdspunzitor de derularea operatii or financiar-contabile curente,
de elaborare a bilanluluisi a rapoartelor statistice, precum 5i ::u asistenla de specialitate.

e) Serviciul juridic, responsabil cu asistenla juridicd de speci:rlitate Si cu reprezentarea in
instanli a asociatiei sau, eventual, a membrilor acesteia.

f) Serviciul pentru relalii internationale.
g) Orice alte servicii sau departamente constituite de catre Ccrrsiliul Director, la propunerea

Managerului General.
7.4.7. (tl Contabilul Sef va urmiri gi va comunica Managerului General, distinct pentru fiecare tip de
utilizare, categorie de titulari 5i de drepturi, sumele incasate lunar cu titl .r de remuneralii reprezentand
drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, remuneratiile colecta te pentru calitatea de colector
unic, sumele repartizate 9i plStite, situatia facturilor neincasar:e si penalit5tile aferente
corespunzdtoare autorizaliilor licenfi neexclusivi gi metodologiilor in vigoare Si intocmeste raport
anual privind fluxurile de trezorerie
(2) Contabilul $ef este responsabil de intocmirea la termene a tutur( r declaraliilor fiscale, lunare,
semestriale gi anuale, a situaliilor financiare lunare, anuale (bilanl) ale asociatriei, a raportului anual
privind fluxurile de trezorerie, a raportului dare de seama anuali, a raportului centralizator al
incasdrilor reprezent6nd remuneralii drepturi de autor, de repartilia ace,tora, pe tipuri de utilizare, de
drepturi gi de titulari, de respectare a termenelor de platd a remuner. !iilor prevezute de lege 5i de
Statut, precum gi de indeplinirea oriciror alte atribulii stabilite prin figa )ostului, hotir6ri ale Adunirii
Generale, ale Consiliului Director sau prin decizie a Managerului General.

7.5. Consiliul de Supraveghere
7.5.1 Consiliul de Supraveghere este constituit din 3 membri alegi de citre Adunarea Generald la
propunerea Consiliului Director, dupd cum urmeaz6:

a) un membru ales dintre membrii UCMR-ADA care reprezintd muzica, pop, jazz, folk, etno,
ed itori gi alte asemenea;

b) un membru ales dintre membrii UCMR-ADA care reprezint: muzica simfonicS, camerali,
oper5, fanfari gi alte asemenea, atestat de catre o uniune prot :sionalS ?n domeniu;

c) un membru ales dintre membrii UCMR-ADA care reprezint; jrenul muzical coral, folclor si
alte asemenea, atestat de catre o uniune profesionalS in dome niu.

7.5.2. Fiecare dintre membrii Consiliului de Supraveghere are obligalia s;i completeze, in 10 zile de la
numire si cu respectarea prevederilor legale privind proteclia datelor cl caracter personal, declaralia
care s5 conlind urmdtoarele informalii:

a) orice interese avute in organismul de gestiune colectivi UCMR.ADA;
b) orice sumS primiti de la UCMR-ADA pe durata exerciliului financiar anual anterior, inclusiv

sub form; de salarii, pl5!i compensatorii sau alte bener cii de naturi pecuniard 9i
nepecu niari;

c) orice sumd primit5 din partea UCMR-ADA pe durata exerr:iliului financiar anterior, in
calitate de autor sau titular de drepturi;

d) orice conflict existent sau potenlial intre interesele persona,: 5i cele ale UCMR-ADA sau
dintre obligatiile fal; de UCMR-ADA 5i indatoririle faIS de alt5 ;rersoanS fizicd sau juridicS.

7'5.3' Consiliul de Supraveghere se intruneste semestrial, $i are atributiile specificate de Legea nr.
8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe republicatS. .l:, ,';it{.r

,;-- r'a ltrr "-/: l='r.nh :lil?= A Y^'' crr orr
,.. ,. .,. . . ,,; '$. o'tc.u"l.'v' zB' ' ; ""i1''
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7.5.4. Consiliul de Supraveghere intocme5te un raport anual asupra ac:ivitSlii sale, il prezinti
generale gi il comunicd Oficiului Rom6n pentru Drepturile de Autor.
7.5.5, (1) in cadrul organelor colegiale de conducere ale UCMR-ADA F,)ate fi ales numai un
care are o vechime neintrerupta in calitate de membru al UCMR-ADA, d .rpi cum urmeazd :

a) 10 ani, pentru calitatea de membru al Consiliului de supravet;here;
b) 5 ani pentru calitatea de membru al Consiliului Director;

(2) Vechimea se calculeazi de la data ultimei dobandiri a calitilii de me nbru al UCMR-ADA.

c)

d)
e)
f)

adundrii

membru

8. PATRTMONtUt ASOC|ATTEI

8.1 Patrimoniul iniJial de constituire al asocialiei este de 1.100 lei.
8.2 Patrimoniul UCMR-ADA nu poate fi grevat de datorii sau alte obliga! i personale ale membrilor.

9. BUGETUL DE VENTTURT 5l CHETTU|ELI ATASOC|AT|EI
9.1 Veniturile asociatiei se constituie din:

a) contribuliile sub forma de cote pi(i - comisionul de gestiun:r colectiva, datorat de autori Si

orice alfi titulari de drepturi patrimoniale de autor de opere 'ruzicale, membri gi nemembri,
prelevate procentual conform prevederilor legale gi statutare din sumele brute repartizate
acestora;

b) sancliuni pecuniare aplicate pentru abateri;
c) cheltuieli de judecati avansate din veniturile asociatiei Si recrperate de la te(i;
d) contribuliile sub forma de cote p;rti (comisionul de gesti .rne colectiva) relinute pentru

activitatea de colector unic pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfdgurdrii acestei
activitati;

e) orice prejudicii recuperate de la terli, altele decat cele o rtinute ca urmare a incdlcirii
drepturilor de autor sau conexe;

f) orice sume oblinute din gestionarea bunurilor ce apadin asociatiei ori care inlocuiesc astfel
de bunuri;

g) dob6nzile la contul curent;
h) donatii gi alte sume provenite din acte de liberalitate;
i) in general din orice surse ce potrivit legii, prezentului statut ,au hotirArii adunirii generale

pot constitui venituri ale asociatiei.
9.2 Cheltuielile asocialiei reprezintS:
1. cheltuieli de fu ncJionare;

a) cheltuieli privind propria funclionare cum ar fi: cheltuieli de personal 5i organisme de

conducere, supraveghere, sau control inclusiv audit intern sau extern, cheltuieli privind
delinerea cu orice titlu a bunurilor mobile sau imobile, a oriceror mijloace materiale 5i a

serviciilor pentru desf;surarea activitS!ii, cheltuieli privind letinerea gi folosirea cu orice
titlu a spa!iilor in care se desfigoari activitatea la nivel ccntral precum Si prin structuri
teritoriale gi/sau locale (achiziJie, chirii, intreJinere, impozit etr:);

b) alte cheltuieli necesare stabilirii, colectSrii Si repartizerii remUneratiilor cum ar fi, dar fird a

se limita la: onorarii arbitraj, taxe de timbru, timbru judiriar, onorarii avocati, onorarii
expe4i, onorarii consu ltanti etc.);
speze bancare gi comisioane.
cheltuieli ocazionate de acliuni de combatere a pirateriei in dl)meniul muzical;
dob5nzi aferente eventualelor credite contractate;
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g) cheltuieli cu achizilii programe informatice sau servicii :e pro8rame informatice utile
colectirii sau repartizirii remuneraliilor ori monitorizarii util zSrii operelor muzicale;

h) cheltuieli cu taxe Si impozite;
i) orice cheltuieli necesare function;rii asociatiei;

2. cheltuieliin scopuri comune
a) cheltuieli privind desfigurarea activitSlilor 9i atingerea s:opurilor in domeniul social -

cu ltu ral;
b) orice alte cheltuieli decurg6nd din desfS5urarea activitdtii : ru pentru atingerea scopurilor

asociatiei aprobate de Consiliul Director;
9.3 (1) Din excedentul anilor preceden[i se constituie fondul de rezen i al UCMR-ADA ce va putea fi
utilizat oentru:

a) acoperirea pierderilor din anii precedenji sau a celor d n cadrul exercitiului financiar
conta bil cu rent;

b) acoperirea TVA pentru remuneraliile facturate 5i neincasate sau plata oriciror alte obligalii
bugeta re;

c) plata oriciror obligalii restante fald de bugetele nalionaie sau locale care nu au fost
achitate in cadrul exerciliului financiar anual;

d) restituirea unor eventuale remuneratii incasate necuvenit de la utilizatori;
e) plata citre titularii de drepturi patrimoniale de autor de op:re muzicale a unor eventuale

diferenle de remuneralii rezultate in urma unor erori de rapt,rtare sau procesare;

f) achizilionarea sau construirea de imobile necesare pentru d€r;fdsurarea activitdlii asociatiei;
g) alte destinalii stabilite prin hotir6re a Adunirii Generale, la p:opunerea Consiliului Director;

(2) in cazul utilizerii fondului de rezervd potrivit celor prevezute la lit. e), fondul de rezerv5 se

reintrege5te 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 5i in misura in care acestea sunt

recu perate,
g.4.Exercitiul econom ico-fin anciar incepe la 1 ianuarie gi se termini la 3:. decembrie al fiecdrui an.

10, REPREZENTARE

10.1. in relatiile cu tertrii UCMR-ADA este reprezentati, impreuni sal| separat, de Director General

(Director General Adjunct), Manager General (Manager Adjunct). C< ntabilul $ef acordi controlul
preventiv pe toate documentele financiar contabile, intocmelte sll:uatiile financiare anuale ale

asocialiei gi semneaza alaturi de Managerul General pe toate actele juri( ice incheiate cu te4ii.
10.2. Semn;turile persoanelor indicate la 10.1 angajeazi pe deplin UCM:(-ADA.

10.3. in activitdli specifice Si cu caracter limitat, delegarea autorit;fii :.i a dreptului de semniturd se

face de c5tre Consiliul Director.
10.4, Directorul General gi Managerul General UCMR-ADA au obligi lia de a menline permanent

legdtura cu organele Administraliei de Stat cu competente in dom:niul dreptului de autor gi al

statutulu i creatoru lu i

11. COOPERAREA INTERNATIONATA

11.1. Pentru urmirirea in striindtate a drepturilor membrilor sei, U1..MR-ADA este indrept5tit; s;
incheie conven!ii de reprezentare reciproc5
11,2. in cazul reprezentirii reciproce, UCMR-ADA va informa periodi : societitile partenere asupra

repertoriului Si listei membrilor sii.
11.3. Condiliile de reprezentare reciprocd vor fi conforme
se unitatea de formS Si conlinut a contractelor.

cu reglementi rile interna!ionale,'urrnirindu-
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12. DIZOLVARE

l2.l.Decizia de dizolvare a UCMR-ADA poate surveni in Adunarea GeneralS, in urma votului a cel pulin

2/3 din numirul total al membrilor prezenti.

!2.2jn caz de decizie de dizolvare a UCMR-ADA, activitatea asociatiei continui p6nd la distribuirea

tuturor sumelor colectate in cursul anului in care survine decizia de dizolvare, cetre titulari, mandanti 9i

societili cu care existl convenlii de reprezentare reciprocS.

l2.3.Dizolvarea nu poate surveni decSt dupi decontarea tuturor sumelor aferente ultimului exerciliu

economico-financiar,
12.4.Destina!ia bunurilor patrimoniale ale UCMR-ADA se decide de citre Adunarea Generali. Aceasta

poate numi in acest scop o Comisie de Lichidare'

(u"**":
'^oRn,"-,
\4>,-?.

\Ql;l.t:lZ

3l


