
EXTRAS DIN PROCESUL – VERBAL  
al Adunării Generale a COPYRO 

- Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – 
Încheiat în data de  27 aprilie 2007 

 
 
 

Convocarea Adunării Generale a fost fixată pe data de 26.04.2007, dar neîntrunindu-se 
cvorumul statutar a fost reconvocată pentru data de 27.04.2007. 

Întrunindu-se numărul de membrii participanţi conform prevederilor statutare pentru 
această din urmă convocare, Dl. Preşedinte Eugen Uricaru declară şedinţa deschisă salutând 
participanţii prezenţi şi supunând la vot secretariatul compus din d-na Guiu Rodica desemnată 
pentru a redacta Procesul – Verbal al Adunării Generale şi dl. Ionescu Mircea Felix Melineşti 
desemnat pentru evidenţierea membrilor prezenţi. Propunerea este votată cu unanimitate de 
voturi. 

Secretariatul este invitat să urmărească şi să consemneze desfăşurarea Adunării Generale. 
Dl. Preşedinte Eugen Uricaru aduce la cunoştinţă membrilor prezenţi la Adunarea 

Generală activitatea Consiliului Director desfăşurată din anul 2006 până în prezent, evidenţiind 
procedurile de mediere, arbitraje, situaţia proceselor  atât cu importatorii  cât şi cu utilizatorii.  
 

În continuare, Dl. Preşedinte Eugen Uricaru acordă cuvântul D-nei Administrator General 
Nicoleta Cofcinski pentru prezentarea şi dezbaterea  ordinii de zi a prezentei şedinţe care 
cuprinde următoarele obiective: 

- Prezentarea şi dezbaterea dării de seamă, raportul cenzorilor pe anul 2006 
privind activitatea COPYRO– Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de 
Autor aferentă tuturor categoriilor de drepturi de autor gestionate; 

- Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007; 
- Aprobarea Hotărârii privind obiectivele activităţii COPYRO– Societate de 

Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în perioada următoare;   
- Validarea Comisiei pentru verificarea traducerilor şi adaptărilor operelor scrise 

noi pentru protejarea operelor originale formată din Dl. George Bălăiţă, Dl. 
Alexandru Ştefănescu, Dl Horia Gârbea; 

- Validarea Comisiei Speciale privind Accesul la Informaţii în următoarea 
componenţă: Dl. Iacob Florea, D-na Silvia Chiţimia, Dl. Corneliu Vlad, Dl. 
Mihai Giugaru şi Dl. Viorel Ştirbu; 

- Constituirea a două Comisii pentru următoarele domenii: Comisia de 
Agricultură formată din 3 membrii şi Comisia de Medicină  formată din 3 
membrii, pentru situaţiile de plagiat a operelor scrise aferente fiecărui domeniu; 

- Necesitatea unui nou sediu în raport cu volumul şi diversificarea activităţii 
COPYRO– Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor;  

- Stabilirea, pentru Edituri, a tarifelor în funcţie de autor, tiraj, număr de pagini, 
preţ vânzare, a drepturilor privind opera originală şi a traducerilor. Necesitatea 
intentării de acţiuni în instanţă pentru recuperarea prejudiciilor cauzate prin 
tipărirea pirat a operelor scrise, atât pe suport hârtie cât şi pe orice alt tip de 
suport (CD, DVD, etc.); 
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- Necesitatea menţinerii contractelor de reprezentare teatrală pe o perioadă de 2 
ani; 

- Necesitatea interzicerii utilizatorilor de a reproduce, radiodifuza şi comunica 
public pe internet, operele scrise fără acordul expres al autorilor sau al 
COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, ca 
reprezentantă legală a acestora; 

- Stabilirea de tarife pentru comunicarea publică pe internet a operelor scrise; 
- Necesitatea interzicerii preluărilor de către organismele de televiziune şi radio a 

pieselor de teatru în scopul radiodifuzării fără contracte încheiate cu COPYRO 
– Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor sau cu autorii legal 
reprezentaţi; 

- Reglementarea costurilor pentru situaţiile în care teatrele solicită efectuarea 
demersurilor de către COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor 
de Autor pentru obţinerea copyright – ului operelor scrise aparţinând autorilor 
străini de la Agenţiile externe şi care ulterior, după efectuarea demersurilor, 
acestea renunţă la solicitare. Stabilirea în sarcina acestora a costurilor privind 
demersurile efectuate de către COPYRO la nivelul sumei de 70 RON; 

- Menţinerea repartizării copiei private în  procent de 30% prin burse, premii, 
promovarea literaturii în străinătate şi 70% revenind atât autorilor membrii ce 
sunt reprezentaţi de COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor 
de Autor care au încasat drepturi de autor în anul precedent,  2006, prin 
COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cât şi 
autorilor nemembrii care au avut apariţii editoriale în decursul anului 2006 şi 
care se prezintă la sediul societăţii în vederea ridicării drepturilor ce li se cuvin 
pe baza tirajului comunicat prin prezentarea contractelor încheiate cu 
utilizatorii; 

- Actualizarea cuantumului burselor acordate pe domenii de creaţie de la nivelul 
de 120 USD lunar la 120 EURO lunar pe o perioadă de 6 luni – 1 an; 

- Problemele curente cu care se confruntă COPYRO– Societate de Gestiune 
Colectivă a Drepturilor de Autor în gestionarea şi colectarea  tuturor categoriilor 
de drepturi de autor precum şi situaţia litigiilor  privind protecţia drepturilor 
autorilor reprezentaţi din copia privată şi a tranzacţiilor încheiate cu diferite 
firme importatoare acţionate în judecată; 

- Discuţii. 
 
Ordinea de zi a prezentei şedinţe precum şi propunerile susţinute în cadrul acesteia, după 

prezentare şi dezbatere,  au fost propuse la vot de către D-na Administrator General Nicoleta 
Cofcinski, fiind adoptate cu unanimitate de voturi. 

D-na Administrator General a supus la vot, după prezentarea detaliată,  darea de seamă, 
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007, raportul cenzorilor pe anul 2006 privind activitatea 
COPYRO– Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor aferentă tuturor categoriilor 
de drepturi de autor gestionate fiind votate în unanimitate de voturi. 

S-a supus la vot validarea Comisiei pentru verificarea traducerilor şi adaptărilor operelor 
scrise noi pentru protejarea operelor originale formată din Dl. George Bălăiţă, Dl. Alexandru 
Ştefănescu, Dl Horia Gârbea şi a Comisiei Speciale privind Accesul la Informaţii în următoarea 

 2



componenţă: Dl. Iacob Florea, D-na Silvia Chiţimia, Dl. Corneliu Vlad, Dl. Mihai Giugaru şi Dl. 
Viorel Ştirbu ce au fost validate cu unanimitate de voturi. 

Constituirea Comisiei de Agricultură formată din 3 membrii şi a Comisiei de Medicină  
formată din 3 membrii, pentru situaţiile de plagiat a operelor scrise aferente fiecărui domeniu, a 
fost supusă la vot fiind votată cu unanimitate de voturi urmând ca, componenţa membrilor 
acestora, până la următoarea adunare generală, să fie stabilită de către Consiliul Director. 

Celelalte puncte ale ordinii de zi au fost supuse punctual votului membrilor participanţi 
fiind votate în unanimitate de voturi. 

Dl. Preşedinte Eugen Uricaru a supus la vot raportul de activitate al Consiliului Director 
fiind votat în unanimitate de voturi. 

În continuarea şedinţei se acordă cuvântul participanţilor: Dl. Horia Gârbea, Dl. Lucian 
Vasiliu, Dl. Dan Tărchilă, Dl. Ion Holban şi Dl. George Bălăiţă. 

 

În încheiere a luat cuvântul Dl. Preşedinte Eugen Uricaru pentru a supune la vot propunerea 
privind desemnarea D-nei Guiu Rodica pentru îndeplinirea formalităţilor necesare în vederea 
legalizării Procesului Verbal al Adunării Generale. 

Propunerea a fost votată cu unanimitate de voturi, pentru îndeplinirea formalităţilor 
enumerate mai sus fiind desemnată D-na Guiu Rodica. 
 

Încheiat astăzi 27.04.2007 în număr de 6 (şase) exemplare originale. 
 
 
 

Secretar desemnat  
pentru redactare 

_________________________  
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