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CONVOCATOR

In conformitate cu dispozitiile legale si a celor din Statutul UCMR-ADA, Consiliul Director al
UCMR-ADA, Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozittrrilor, convoaca Adunarea
Generala Ordinara UCMR.ADA/2019 a membrilor asociatiei, ptrntru data de 24 lunie 2020,
ora 11:00 prima convocare, in Bucuresti, Calea Victoriei nr, 141, Sector 1, curtea
F,alatuluiGantacuzino. In cazul in care, din lipsa de cvorum, Arlunarea Generala Ordinara
LtCMR.ADAr20l9 nu va putea adopta hotarari in cadrul sedintrri din data de 24lunie 2020,
hdunarea Generala Ordinara UCMR.ADAr20l9 a membrilor asociatiei este reconvocata
p,entru data de 25 lunie, 2020 ora11:00, in aceeasi locatie si cl aceeasi ordine de zi, dupa

-

cum urmeaza:
ORDINE DE ZI
1.

Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al UCMR-ADA potrivi: prevederilor Legii 1 29/2019
ce a modificat OG 26/2000.

,iZ,Aprobarea Raportului anual
pentru anul2019.

'

al Consiliului Director si Direclrrrului General UCMR-ADA

i

pentru anul2019'
b. Aprobarea Raportului anual al Comisieide Cenzori a UCMR-r\DA,
I

4, Aprobarea bilanlului contabil al UCMR-ADA, cu anexe, pentr.r exercifiul financiar contabil

aianului 201g siinregistrarea la rezerve a excedentului anult i 2019 si a celui reportat din
corectii ani Precedenti'

b.Aprobarea Raportului anual/2019

al

Comisiei permanenk: speciale privind accesul

membrilor UCMR-ADA la informafii.

6, Aprobarea Raportului anual/2019 al Consiliului de Supravegh lre UCMR-ADA.
7. Aprobarea Raportului anual al Managerului General al UCMR"ADA, pentru anul 2019'
B. Aprobarea Ddrii de seami anuale a UCMR-ADA, in format OllDA, pentru anul 2019'

9. Aprobarea Bugetului de venituri

qi cheltuieli al UCMR-ADA, g:rntflI anul 2020.

la 1% aplicabil
10. Aprobarea reducerii comisionului destinat fondului social cultlral dela2o/o
.rrpn remuneraliilor brute repartizate pentru fiecare membru UCMR-ADA persoana fizica
gi organismelor de gestiune colectivi similare din striindtate'

11. Aprobarea categoriilor de cheltuieli UCMR-ADA indirecte si/sau directe, dupa caz, privind
activitatea de gestiune colectiva a UCMR-ADA.

l2.Aprobarea constituirii unui provizion corespunzator sumelcr aflate in litigiu pentru anul
21lg,precum si incadrarea la categoria conflict a cotelor proc::ntuale pretinse ulterior datei

,

de 01.01.2020 in dosarul nr.3672213t2019 aflat pe rolul Tribt nalului Bucuresti, din fiecare
remuneratie compensatorie pentru copia privata incasata le UCMR-ADA lunar de la

colectorul unic, pana la solutionarea definitiva a acestui dosat'.
:

pe categoriide drepturi gestionate, aplicabil
pini la prima
asupra remunerafiilor repartizate de UCMR-ADAincepand cu 01 iulie 2020 9i

i3. Aprobarea nivelului comisionuluide gestiune,

,
,

Adunare Generald Ordinari a UCMR-ADA din anul 2021, resrectiv:
-14% comision de gestiune, prelevat din suma bruta tepartizati, aplicabil la
reparti[ia individuald Jremuneratiilor colectate de UCMFI-ADA cu titlu de drepturi
patrimoniale de autor de opere muzicale din remuneratii e repartizate aferente
it"ptufriJe radiodifuzare, retransmiterii prin cablu, dreplului de reproducere si
JirtriOulr" pe fonograme/videograme, dreptului de comulticare publica, cu exceptia
,rte reglementate distinct:
sumelor repartizate pentru utiliiarea in spectacole, conce
pe
-1}o/ocomision de gestiune, aplicabil la repartifia remunetaliilor colectate de
teritoriul Romaniei de la organizatorii de concerte si spe ctacole.
-10% comision de gestiuie, aplicabil la reparti[ia individual6 remuneraliei
compensatorii pentruiopia privat6, prelevat din suma bruta repartizat6;
prin
-io/ocomision de gestiune, aplicabil la plata individuald a remuneraliilor colectate
pe titulari, prelevat din
intermediul organ-ismelor similare din striindtate, pe oprlra si
suma brutd datd in Plat6;
-1% comision de gestiune, aplicabil la plata remunerafiilr:rr colectate de la SIAE ltalia
pentru
pe baza mandatilui de reprezentare pentru licente mulliteritoriale de muzica

a

utilizari online.

ale caror playliste se
14. Aprobarea modificarii listei cu posturile de radio si de tele'riziune
remuneratiilor din categoria amlrientll si a celor prescrise,

utilizeaza la repartizarea
aplicabile incepand cu repartitiile realizate cu data de 01 iulie 2020.

privind
modificarii alin.(1) al art.10 si alin.(2) al art 1.1 din Regulamentul
(,;ultural al UCMR-ADA
acordarea de ajutoare materiaie- membridin Fondul Social

' 15. Aprobarea

16, Aprobaridin soldul Fondului Social Cultural UCMR-ADA:
lunare
-a bugetuluianual pentru anul202l pentru acordarea de ajuttare sociale materiale

nerambursabile,
-a numdrului maxim de ajutoare anuale abordate in anul 201i1,
-stabilirea datei de 01.11.2020,ca dat| Iimit| pentru depune rea dosarelor,
-stabilirea cuantumului ajutorului lunar din Fondul Social Cull.ural pentru anul 2021.

17. Informare privind desfasurarea Controlului ORDA pe anii 2(117 si 2018 pentru activitatea
de gestiune colectiva exercitata de UCMR-ADA, finalizat in c ata de 18.02.2020.

, 18. Ratificare tranzactii incheiate cu platforme online de filme pecum : Netflix , HBO GO etc.
19.

Aprobare repartizare sume incasate din strainatate penlnu Facebook

.

20. Diverse,

*

In respectarea masurilor dispuse de autoritati pertru prevenirea si reducerea
riscului de raspandire a COVID-19, Adunarea Gerrerala Ordinara a membrilor
UCMR-ADI/2O19 se va putea amana, cu reconvoca'ea acesteia pentru alta data.

Consilier Juridic

