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Minuta intalnire



In cadrul intalnirii, s-a prezentat o simulare privind repartizarea remuneratiilor din fondul comun intr-o
varianta in care s-au aplicat factori de ponderare si o varianta fara factori de ponderare, pe genuri
muzicale.



S-a prezentat o simulare de repartitie directa a unei remuneratii pe spectacol.



S-a prezentat rezultatul repartizarii remuneratiei in cazul autorului Pelin Alexandru in doua ipoteze
distincte, respectiv cea prevazuta de regulamentul de repartitie, la repartizarea remuneratiei de la Radio
Public, si cea in care 80% din remuneratia colectata de la Radio Public ar fi repartizata pe posturile
nationale, si 20% pe cele teritoriale. S-a constatat in acest ultim caz ca remuneratia domnului Pelin
Alexandru s-ar diminua.



S-au discutat asup[ra proiectului de modificare a legii 8/1996 initiat de Ministerul Culturii, concluzionanduse ca acesta nu este favorabil autorilor si nici gestiunii colective a drepturilor acestora.



S-a adus la cunostinta faptul ca din luna mai o aplicatie va fi lansata pentru ca membrii sa aiba acces intrun mod transparent la mai multe informatii pe baza de user si parola



Membrii si-au exprimat dorinta ca si utilizatorii sa fie sanctionati daca nu declara corect playlisturile si s-a
conturat ideea ca legea 8/1996 ar trebui sa fie modificata astfel incat spectacolele sa nu poata fi
desfasurate daca nu se intocmeste un playlist.



S-a discutat aspecte cu privire la reglementarile legii referitoare la drepturile patrimoniale de autor. UCMR
– ADA a transmis Ministerului Culturii o propunere cu privire la inserarea in legea 8-1996 a interdictiei de
cesiune a drepturilor patrimoniale atat timp cat sunt gestionate colectiv. UCMR – ADA a publicat pe site
un ghid privind cesiunea drepturilor de autor.



Au fost oferite lamuriri privind: drepturile mecanice, regulamentul de repartitie, repartizarea directa.



S-a propus publicarea pe site a concertelor si spectacolelor pentru care organizatorii nu au depus
playlisturi pentru ca membrii sa poata sprijini demersurile UCMR-ADA pentru a obtine playlisturile de la
utilizatori



S-a reiterat deschiderea UCMR-ADA ideea si a consiliului director catre un dialog eficient si transp[arent cu
membrii



S-a prezentat noul PR al UCMR ADA si strategia de comunicare
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Punct de vedere privind proiectul de implementare a directivei Eu 26/2014 in legislatia dreptului de autor

1. Se minimalizeaza notiunea de autor, creator al operei in favoarea notiunii de titular de drepturi, altul
decat autorul

2. Se mentine dezavantajul organismelor romanesti in raport cu cele straine prin faptul ca retinerea
cheltuielilor de colectare se face ulterilor repartizarilor remuneratiilor.

3. Se transpun gresit prevederile Directivei 26/2014 in proiectul de lege romanesc, cum este cazul impunerii
unui vot cenzitar desi directiva nu impune un astfel de vot, ci recomanda dimpotriva, limitarea dreptului
de vot. Adica, recomandarea prezenta in directiva in proiectul romanesc devine o limitare.

4. Se creaza insecutitatea activitatii OGC-urilor prin pierderea drepturilor din avizele de functionare si
inlocuilea lor cu unele noi si temporare.

5. Proiectul confera ORDA competente superioare instantei judecatoresti. ORDA poate practic desfiinta un
organism inainte ca o instanta sa se poata pronunta asupra actului ORDA

6. Noua lege propusa ar inlatura in realitate rolul Adunarii Generale a membrilor intrucat:
a. ORDA decide asupra continutului statutului, inclusiv a regulilor de repartizare a remuneratiilor
care trebuie sa fi cuprinse obligatoriu in acesta;
b. ORDA decide schimbarea directorului general si a consiliului director;
c. ORDA retrage avizul de functionare;
d. ORDA decide daca s-au respectat obligatiile organismului fata de membri si aplica sanctiuni
contraventionale pentru orice fapta pe care o considera incalcare a obligatiilor legale ale
organismului de gestiune
e. ORDA doreste controale anuale concomitente cu cele fiscale efectuate de ANAF, in conditiile in
care Codul de Procedura Fiscala prevede alte reguli / termene de selectie pentru inspectiile
fiscale

7. Proiectul dezavantajeaza organismele romanesti si imbunatatirea repartitiilor prin fortarea termenului de
realizare la numai 6 luni, fata de 9 cat prevede Directiva.

8. Proiectul de lege abunda de sanctiuni si restrictii pentru OGC, sanctionand astfel efectul si nu cauza, sa
sanctioneze persoanele cu adevarat culpabile de necomunicarea informatiilor, respective utilizatorii ce nu
comunica playlisturi.
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