Nr. întreg. UPFR: 7004/21.05.2021

PROIECT
de Hotărâri pentru subiectele propuse adoptării
de către Adunarea Generală Ordinară a membrilor
Uniunii Producătorilor de Fonograme din România – Asociația pentru Drepturi Conexe (UPFR)
din 23-24 iunie 2021
și expunerea de motive

În cadrul Adunării Generale a Membrilor - Uniunea Producătorilor de Fonograme din România- Asociația pentru
Drepturi Conexe din 23- 24 iunie 2021, vor fi supuse la vot pentru a deveni Hotărâri ale Adunării Generale Anuale:
1. Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2020.

Membrii Uniunii Producătorilor de Fonograme din România – Asociația pentru Drepturi Conexe (UPFR) prezenți cu
drept de vot aprobă în baza pct. 9.2 (VI) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, Darea de seamă anuală a UPFR pentru anul
2020.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:
În baza 172 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 mod. şi completată şi a pct. 9.2 (VI) din Statutul UPFR, Adunarea
Generală aprobă darea de seamă, document de raportare către ORDA, conceput special pentru obiectul de
activitate al unui organism de gestiune colectivă.
În baza art. 170 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 8/1996, Darea de seama anuală a UPFR pe anul 2020, document cu nr.
înreg. 1936/11.02.2021 se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

2. Prezentarea raportului Consiliului de supraveghere.

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot iau la cunoștință despre raportul Consiliului de supraveghere prezentat in
cadrul adunării generale.

Expunerea de motive:
În baza art.161 alin.5 din Legea 8/1996 modificata si completata si art. 12.4 (III) din Statutul UPFR, membrii
Consiliului de supraveghere prezintă raportul Adunării Generale.
În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, raportul Consiliului de supraveghere UPFR pe anul 2020, înregistrat
cu nr. 1728/09.02.2021 se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.
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3. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații.

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot iau la cunoștință despre Raportul Comisiei permanente speciale privind
accesul la informații din cadrul UPFR pentru anul 2020 privind activitatea desfășurată între cele două Adunări
Generale Ordinare.

Expunerea de motive:
Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații trebuie prezentat în Adunarea Generală în baza
art. 170 alin. 11 din Legea nr. 8/1996 mod. şi completată.
În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații
pe anul 2020 cu nr. înreg. 1727/09.02.2021 se află la sediul UPFR, spre consultare, pentru membri.

4. Prezentarea declarațiilor individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului
de Supraveghere pentru anii 2019 și 2020.

Se prezintă declarațiile individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de
Supraveghere din cadrul UPFR pentru anii 2019 și 2020.

Expunerea de motive:
Declarațiile individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de Supraveghere sunt
înregistrate în registrul special de declarații individuale, se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri și
sunt prezentate în cadrul Adunării Generale conf. art. 160 alin. 3 coroborat cu art. 161 alin. 3 din Legea 8/1996.
5. Alegerea componenței Consiliului Director.

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aleg membrii Consiliului Director.

Expunerea de motive:
În baza art. 9.2 (VI) se aleg membrii Consiliului Director, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA care se va
desfășura în 2023.

6. Alegerea componenței Comisiei permanente speciale privind accesul la informații.
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Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aleg membrii Comisiei permanente speciale privind accesul la informații.

Expunerea de motive:
În baza art. 9.2 (XVII) se aleg membrii Comisiei permanente speciale privind accesul la informaţii UPFR, pentru un
mandat de 2 ani, adică până la AGA care se va desfășura în 2023.

7. Alegerea componenței Consiliul de supraveghere.

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aleg membrii Consiliul de supraveghere.

Expunerea de motive:
În baza art. 9.2 (XVIII) se aleg membrii Consiliul de supraveghere, pentru un mandat de 2 ani, adică pana la AGA
care se va desfășura în 2023.

8. Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2021.
Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aprobă in baza art. 21 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 si conf. pct. 9.2 (I),
si 9.4 (I) din Statutul UPFR, strategia și obiectivele generale ale UPFR pentru 2021.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:
În baza art. 21 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 şi a pct. 9.2 (I) 9.3 (IV) si 9.4 (I) din Statutul UPFR, aprobarea
strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei este de competenţa Adunării Generale.
Strategia și obiectivele generale ale UPFR pentru anul 2021, document cu numărul de înregistrare 3135/08.03.2021
se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

9. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aprobă în baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VII) si
9.4 (I) din Statutul UPFR, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

Înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal administrat de
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr .28876
Page 3 of 5

În baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 şi a punctelor 9.2 (VII) si 9.4 din Statutul UPFR, Adunarea Generală
aprobă bugetul estimativ de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs.
Bugetul estimativ de venituri si cheltuieli pe anul 2021 se află înregistrat cu nr. înreg. 3102/08.03.2021 la sediul
UPFR, spre consultare pentru membri.

10. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2021;
Membrii UPFR prezenți cu drept de vot, în baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VII) si 9.4 (I)
din Statutul UPFR aprobă comisionului de gestiune aferent anului 2021.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:
Potrivit dispozițiilor art. 157 alin. 1 lit. j), art. 169 alin. 1 lit. h) din Legea 8/1996 si pct. 9.2 (VII) și 9.4 (I) din Statutul
UPFR, Adunarea Generală a membrilor UPFR aprobă cuantumul nivelului comisionului de gestiune reprezentând
contribuția statutară sub forma unei cote părți, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale UPFR.
11. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR;
Membrii UPFR prezenți cu drept de vot, în baza art. 21 alin. 2 lit. h) din OG nr. 26/2000 si a pct. 9.2 (XII) din
Statutul UPFR aprobă modificările la Statutul UPFR.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:
Statutul Uniunii se impune a fi modificat in scopul reglementarii eficiente si complete a activității de gestiune a
drepturilor patrimoniale aparținând producătorilor de fonograme, modificările statutare referindu-se la
următoarele:
➢ Introducerea art. 9.2. care prevede atribuțiile Adunării Generale, subpunctul XXI, conform căruia AGA
alege și revocă Președintele – Director General și Vicepreședintelui, dintre membrii săi;
➢ Introducerea art. 10.2. care reglementează condițiile de eligibilitate pentru membrii Consiliului Director,
subpunctul IV, care introduce o condiție de eligibilitate suplimentară (reprezentativitatea) și aduce lămuriri
cu privire la condiția vechimii în cadrul organizației pentru membrii licențiați internațional;
➢ Abrogarea art. 10.7. care prevede ca atribuție a Consiliului Director alegerea Preşedintelui-Director
General şi a Vicepreşedintelui UPFR; se renumerotează punctele art. 10, ca urmare a abrogării art. 10.7;
➢ Modificarea art. 14.1. care prevede patrimoniul UPFR consolidat, ca urmare a fuziunii dintre UPFR și UPVR;
➢ Modificarea art. 21.5. care prevede regulile de repartiție (în sensul utilizării rapoartelor de monitorizare
acolo unde acestea exista, ponderării jingle-urilor, semnalelor, fondurilor și cortinelor muzicale, spoturilor
publicitare din repartiția remunerației echitabile pentru comunicarea publică si a remunerației
compensatorii pentru copie privată, introducerii posibilității repartiției conform playlistului – utilizării reale
- în cazul unor utilizatori ambientali, toate cu respectarea unor condiții de format de raportare și costuri);
➢ Modificarea paragrafului la art. 21.7. subpunctul 2, care prevede repartizarea sumelor nerevendicate către
membrii UPFR, proporțional cu sumele cuvenite fiecăruia în anul generării sumelor în discuție pentru
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repertoriile producătorilor de fonograme sau videograme cărora li se cuveneau drepturi în anul de
proveniență a acestor sume.
➢ Am introdus anterior explicării criteriilor de repartiție pentru fonograme, în funcție de criteriile de tipul
de remunerație colectată punctul A), denumirea secțiunii în care se specifică că aceste criterii se referă la
fonograme;
➢ Am adăugat în titlurile de la art. 21.5 sintagma “în baza informațiilor disponibile la data repartiției”;
➢ introducerea Anexei nr. 2 la Statutul UPFR cuprinzând regulamentul de vot al Adunării Generale a
Membrilor UPFR, regulament care a fost aprobat în unanimitate de către Adunarea Generală a
Membrilor UPFR în anul 2019 (la punctul 12 din hotărârea AGA UPFR cu nr. 7225/27.03.2019, în baza
pct. 9.4.I din Statutul UPFR) și se regăsește pe site-ul UPFR la secțiunea ”Producători – Rapoarte Anuale”.

12. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale
pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor:
Membrii UPFR prezenți cu drept de vot, în baza art. 21 alin. 2 lit. h) din OG nr. 26/2000 si a pct. 9.2 (II) din Statutul
UPFR aprobă cuantumul cotizației de membru.
Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:
În baza pct. 9.2 (II) din Statut, Adunarea Generală aproba taxa de înscriere ca membru în UPFR, aprobarea
cotizației de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor.

13. Aprobarea Politicii Generale de repartiție pentru anul 2021.
Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aprobă în baza art. 157 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, a pct. 9.2 (VIII şi
IX) şi a pct. 19, 20 si 21 din Statutul UPFR, Politica Generală de repartiție pentru anul 2021, până la următoarea
modificare a acestora de către AGA.
Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:
În baza art. 157 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, a pct. 9.2 (VIII şi IX) şi a pct. 19, 20 si 21 din Statutul, Adunarea
Generală aprobă politica generală de repartiție pentru anul 2021.
În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, documentul Politica Generala de repartiție pentru anul 2021 este
înregistrat sub numărul 3156/09.03.2021 și se află la sediul UPFR, spre consultare, pentru membri.

14. Diverse.

Mihaela Alexandrina SCRIOȘTEANU
Director Executiv
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