
cuvERt{ur, RoMAurnr
OFICIUL NONNAX PEI{TRU DREPTURILE DE AUTOR

DE C IZ IE
privind acordarea unui termen pentru intrarea in legalit ate aorganismului

de gestiune colectivi Uniunea Producitorilor de Film qi Audiovizual din
Romffnia - Asociafia Rom6ni de Gestiune a Operelor din Audiovizual

(UPFAR_ARGOA)

N.. J4 din C'0 .03.2013

In conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. h), art l3g2 alin (4)
9i art' 1383 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor gi drepturile conexe,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

AvAnd in vedere procesul-verbal de control nr. RG llJggl/3L0l.2013
al activitSlii organismului de gestiune colectiv6 Asociafia pentru Drepturile
Producdtorilor de Fonograme din Rom6nia - ADPFR pe anul 20ll;

Tlry"q cont de Referatul Direcfiei Registre gi Gestiune Colectivi nr.
RG IV 2505 / 1g.03.2013: 

' -E)----

in baza prevederilor art. 7 alin (3) din Hotdrdrea Guvernului nr.
40112006 privind organizarea, func{ionarea, structura personalului qi dotdrile
necesare indeplinirii atribuliilor Oficiului Romdn pentru Drepturile de Autor qi a
Deciziei Primului Ministru nr. 381/21.06.201i privind numirea directorului
general al O.R.D.A.,

Directorul General al Oficiului RomAn pentru Drepturile de Autor emite
prezenta

D E  C I Z I E

Art' 1 Se acordi organismului de gestiune colectivd Uniunea producdtorilor
de Film 9i Audiovizual din Rom 6nia - Asociafia Romdn[ de Gestiune a
Operelor din Audiovizual (UPFAR-ARGOA) un termen pentru intrarea in
legalitate de 30 (treizeci) de zile de la comunicarea prezentei, in scopul
remedierii urmdtoarelor deficiente constatate cu privire la activitatea desfdg uratd,
in anul 20ll:
r Nerepartizarea sumelor colectate cdtre titularii de drepturi in termen de

maximum de 6 (gase) luni de la data colectdrii, astfel fiind incalcate
prevederile art. 134 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 8/l 996 privind dreptul de
autor gi drepturile conexe, modificatd qi completatd;

' Refinerea comisionului administrativ anterior repartizdrii sumelor colectate
fiecdrui titular de drepturi, astfel fiind incdlcate prevederile art. 134 alin.2
lit' e) din Legea nr. 811996 privind dreptul de autor gi drepturiie con5rye;=."_
modificatd gi completatd; 
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' Respectdrii deciziei O.R.D.A. nr. 218105.07.2011. r6mas6 definitivd,conform prevederilor art. 13g3 din Legea n_r. gfigg6 modificatd qicompletatd, deoarece pdnd in prezent nu a fost depusd la o.R.D.A. hotdrdreajudecdtoreascd prin care se inscrie in registrul asocialiilor qi fundafiilormodificarea statutului, conform prevederiloi art. 135 alin. I lit. c) din Legeanr' 8/1996 privind dreptul de autor gi drepturile conexe, modificatd qicompletatd;
' Netransmiterea cdtre ORDA a Raportului anual al comisiei permanente

speciale privind accesul la informalii, astfel cd nu a fost indeplinitd obligafiade transparenld prevdzutl la art. 1341 alin.5 lit. d) din r"g.a nr. gllgg6
privind dreptul de autor gi drepturile conexe, modificatd gi comp letatd;' Dezbaterea/analiza absenfelor la gedin{ele Consiliului Director din anul 20lla vicepregedintelui Constantin Pdun, conform prevederilor statutare ;o Semnarea de cdtre toli membrii Consiliului Director prezen[t a proceselor
verbale ale qedinfelor consiliului;

' Inregistrarea in evidenfele interne a raportului Consiliului Director;
' inregistrdrii in evidenfele interne din cadrul organismului de gestiune

colectivd a rapoarrelor de activitate a departamentului de retransmitere princablu gi a departamentului ambiental;
' Intocmirea de cdtre departamentele pentru copie privatd qi pentru

radiodifuziune a rapoartelor de activiiate qi iniegistrarea acestora inevidenlele interne.
Art' 2 Se comunicd procesul-verbal de control al activitalii organismului degestiune colectivi Uniunea Producdtorilor de Film gi Audiov izual din Rom6niaAsocialia Romdnd de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UpFAR-

ARGOA) cdtre adunarea generalS pentru i-l d,ezbate in prima qedinfa ordinard,in conformitate cu prevederile art tls2 aiin foj otr Legea nr. g/1996 privinddreptul de autor gi drepturile conexe, cu modificdrile gi colptetdrile ulterioare.
Art' 3 in termenul de 30 de zile privind intrarea in legalitate, uniuneaProducitorilor de Film gi Audiovizual ditr Ro-dnia - Asociatia Romdnd deGe-stiune a operelor din Audiovizual (uPFAR-ARGoaj tt"L"i. sd comuniceO.R.D.A. indeplinirea prevederilor art.l din prezenta decizie;
Art' 4 Ptezenta decizie poate fi ataiatd la instanleie judecdtoreqti decontencios administrativ, conform prevederilor art. t:s3 ain id* nr. g1996

privind dreptul de autor qi drepturil. 
"on.xe, 

cu modificdrile gi complet6rile
ulterioare.

Art' 5 Prezenta decizie se comunicd cdtre Uniunea Producatorilor de Film qiAudiovizual din Romdnia - Asociafia Rom6nd de Gestiune a operelor dinAudiovizual (UPFAR-ARGOA) qi se publicd pe site-ur www.orda.ro.

ADRIANA DO

DIRECTOR


