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PROCES – VERBAL 

al Adunării Generale a COPYRO 
- Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – 

Încheiat astăzi, 30.04.2009 
 

 
 

Convocarea Adunării Generale a fost fixată pe data de 29.04.2009, dar neîntrunindu-se 
cvorumul statutar a fost reconvocată pentru data de 30.04.2009. 

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 – Consilier 
Juridic desemnată pentru a redacta Procesul – Verbal al Adunării Generale şi dl. Ionescu Mircea 
Felix Melineşti – Avocat 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 2008 şi până în prezent, deciziile 
emise şi necesitatea emiterii de Hotărâri privind activitatea COPYRO – Societate de Gestiune 
Colectivă a Drepturilor de Autor.  

În prezentarea activităţii Consiliului Director din anul 2008 şi până în prezent s-a 
evidenţiat faptul că şedinţele acestuia s-au întrunit periodic, deciziile luate s-au realizat cu 
majoritate de voturi, şedinţele întrunind cvorumul necesar. 

De asemenea, Dl. Preşedinte a adus la cunoştinţa participanţilor aspectele privind 
activitatea COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în sensul definirii 
clare a politicii sale de întărire a protecţiei autorilor şi a drepturilor acestora conferite de Legea 
nr.8/1996 faţă de industria editorială.  

În acest sens a evidenţiat faptul că societatea a atras atenţia ORDA asupra practicilor 
ilegale a Asociaţiilor de Editori care, în şedinţa din data de 12.01.2009 ce a avut loc la sediul 
ORDA, au recunoscut faptul că dacă o editură membră într-o asociaţie solicită suma ce i se 
cuvine, aceasta este exclusă din asociaţie conform prevederilor statutare, caz ce contravine Legii 
nr.8/1996 cu modificările şi completările ulterioare. 

Referindu-se  în continuare la sectorul editorial, Dl. Preşedinte a adus la cunoştinţa 
participanţilor practica negativă a editurilor privind: tipărirea unui număr mai mare de tiraje 
decât cel prevăzut în contract, piratarea unor ediţii, însuşirea fără drept a unor texte originale sau 
traduceri, înlocuirea autorilor precum şi cazul operelor orfane.  

Pentru limitarea acestor practici de editare a tirajelor neautorizate, se propune ca în 
perioada următoare COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor să 
iniţieze demersuri la autorităţile cu competenţe în domeniul drepturilor de autor pentru a se 
introduce în legislaţie obligativitatea expresă a casetei tehnice ce cuprinde tirajul şi anul apariţiei 
cărţii. Se evidenţiază necesitatea de a promova o activitate mai intensă a Oficiului Juridic în 
acţiuni în justiţie pentru stoparea actelor de piraterie. 

O altă problemă adusă la cunoştinţa participanţilor de către Dl. Preşedinte Eugen Uricaru 
a reprezentat-o situaţia drepturilor de autor privind radiodifuzarea operelor scrise de către 
organismele de televiziune şi radio în principal cele de publice, care a cunoscut o diminuare 
semnificativă a plăţii remuneraţiilor. Pentru remedierea acestei situaţii s-a evidenţiat activitatea 
desfăşurată de COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în ceea ce 
priveşte acţiunile întreprinse la instanţele de judecată. 



 2

De asemenea, Dl. Preşedinte a evidenţiat rolul şi importanţa desfăşurării la Bucureşti a 
Seminarului pe probleme de copie privată şi reprografie organizat de ORDA, IFFRO şi WIPPO 
în perioada 22-23 mai 2008 pentru al doilea an consecutiv. 

Dl. Preşedinte a prezentat programul iniţiat de organizaţiile internaţionale de profil pentru 
recuperarea drepturilor de autor din publicarea pe Google a operelor scrise. În acest sens a 
menţionat aderarea COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor la 
iniţiativa IFFRO privind constituirea ca parte beneficiară la programul de distribuire de către 
Google a unor remuneraţii reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru comunicarea 
publică pe internet a operelor scrise ce aparţin autorilor / traducătorilor români.  

În ceea ce priveşte obiectivele stabilite în cadrul Adunării Generale precedente, Dl. 
Preşedinte a arătat faptul că remuneraţiile din copia privată au fost repartizate atât membrilor cât 
şi nemembrilor pe baza apariţiilor editoriale, iar acordarea burselor a vizat 12 domenii de creaţie 
din cadrul operelor scrise. În acest context a atras atenţia asupra faptul că unii solicitanţi nu au 
respectat nici regulamentul şi nici proiectul depus motiv pentru care li s-a suspendat  acordarea 
bursei.  

Totodată, domnia sa a menţionat că în anul 2008 nu s-au formulat plângeri din partea 
membrilor autori, atât din punct de vedere a drepturilor de autor cât şi din punct de vedere al 
accesului la informaţii privind activitatea COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a 
Drepturilor de Autor, neexistând nici o cerere de retragere din partea membrilor mandanţi, ci din 
contră s-au mai adăugat prin aderare noi membrii mandanţi din rândul scriitorilor de elită. 

Cu această ocazie Dl. Preşedinte Eugen Uricaru a evidenţiat atât eforturile susţinute în  
desfăşurarea activităţii  protecţiei drepturilor de autor a D-nei Administrator General Nicoleta 
Cofcinski şi a Oficiului Juridic ce au întreprins toate măsurile optime necesare pentru 
recuperarea sumelor restante din copia privată şi celelalte drepturi de autor cât şi activitatea 
întregului colectiv de angajaţi ai societăţii. 

Dl. Preşedinte Eugen Uricaru îşi încheie prelegerea acordând cuvântul D-nei 
Administrator General Nicoleta Cofcinski pentru prezentarea, dezbaterea şi supunerea la vot a 
ordinii de zi a prezentei şedinţe care cuprinde următoarele obiective: 

- Prezentarea şi dezbaterea dării de seamă, raportul cenzorilor pe anul 2008 
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 2008 şi cel estimativ pe 
anul 2009; 

- Aprobarea bilanţului contabil pe anul 2008; 
- Aprobarea Hotărârii privind comisionul administrativ anual de 15%; 
- Aprobarea obiectivelor activităţii COPYRO– Societate de Gestiune Colectivă a 

Drepturilor de Autor în perioada următoare;  
- Aprobarea Hotărârii privind comisionul de 15% ce se va reţine din procentul de 

90% reprezentând remuneraţia compensatorie pentru copia privată cuvenită 
autorilor membrii şi nemembrii ai COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă 
a Drepturilor de Autor colectată în anul 2008;  

- Aprobarea Deciziilor Consiliului Director date de acesta în anul 2008 şi până la 
30.04.2009; 

- Menţinerea 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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- Menţinerea Comisiei pentru verificarea traducerilor şi adaptărilor operelor 
scrise noi pentru protejarea operelor originale formată din Dl. George Bălăiţă, 
Dl. Alexandru Ştefănescu, Dl Horia Gârbea; 

- Menţinerea 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; 

- Menţinerea perfectării 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; 
- Menţinerea necesităţii 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; 

- Menţinerea 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. Menţinerea în sarcina acestora a costurilor privind 
demersurile efectuate de către COPYRO la nivelul sumei de 70 RON; 

- Aprobarea Hotărârii privind repartizarea copiei private în  procent de 20% prin 
burse, premii, 20% pentru sprijinirea editării de opere scrise în vederea 
promovării autorilor, 10% traduceri (promovarea literaturii în străinătate) şi 
50% revenind atât autorilor membrii ce sunt reprezentaţi de COPYRO – 
Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor şi care au încasat 
drepturi de autor în anul precedent 2008, prin COPYRO – Societate de 
Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cât şi autorilor nemembrii care au 
avut apariţii editoriale în decursul anului 2008 şi care se prezintă la sediul 
societăţii în vederea ridicării drepturilor ce li se cuvin pe baza tirajului 
comunicat de utilizatorii; 

- Pentru sprijinirea editării de opere în vederea promovării autorilor 
necesitatea stabilirii unei comisii formate din 3 membrii ce nu sunt angajaţi 
ai COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor şi nu fac 
parte din organele de conducere ale O.G.C – ului care va stabili procedura de 
selectare a autorilor ce vor fi sprijiniţi în vederea editării de carte şi a 
editurii/editurilor ce vor publica operele selectate, procedură ce va fi supervizată 
de către Biroul Executiv care va înainta propunerea spre aprobare prin decizie 
de către Consiliul Director al COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a 
Drepturilor de Autor. Atribuţiile şi regulamentul de funcţionare a Comisiei va fi 
stabilit şi avizat prin Decizie a Consiliului Director al COPYRO – Societate de 
Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor. Biroul Executiv al COPYRO – 
Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor supervizează activitatea 
şi aplicarea regulamentului Comisiei aprobat prin Decizie a Consiliului Director 
al COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor. 

- Aprobarea Hotărârii privind modalitatea de repartizare a remuneraţiei 
compensatorii pentru copia privată către autorii de articole publicate în reviste; 



 4

- Menţinerea cuantumului burselor acordate pe domenii de creaţie la nivelul 
sumei de 120 EURO lunar în echivalent lei 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; 

- Acordul autorilor în vederea promovării de acţiuni în instanţă pentru 
recuperarea remuneraţiilor datorate titularilor de drepturi de autor atât din copia 
privată, cât şi pentru celelalte categorii de drepturi protejate de legea dreptului 
de autor şi tranzacţionarea acestora ori de câte ori este posibil; 

- Discuţii. 
În prezentare D-na Administrator General Nicoleta Cofcinski a evidenţiat membrilor 

participanţi activitatea COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor 
desfăşurată în anul 2008 pe toate categoriile de drepturi de autor ce fac obiectul gestiunii 
colective. 

În ceea ce priveşte situaţia editurilor: D-na Administrator General Nicoleta Cofcinski a 
prezentat dificultăţile create de Asociaţiile de Editori ce nu cooperează în comunicarea de către 
Edituri a apariţiilor editoriale pentru repartizarea copiei private tuturor autorilor ce au avut 
apariţiile editoriale în anul 2008 din toate categoriile de creaţie. 

Prezentând situaţia acestora, D-na Administrator General Nicoleta Cofcinski a expus 
participanţilor faptul că un număr mare de edituri se eschivează de la plata drepturilor de autor, 
evidenţiind cazul Editurilor: Aramis, Vivaldi, Vox, Corint, Humanitas, Ştefan, Regis, Steaua 
Nordului, Art, etc. care pe o perioadă de mai mulţi ani au editat fără autorizaţie opere din 
repertoriul COPYRO şi fără achitarea drepturilor de autor, 4 din acestea fiind acţionate în 
instanţă. 

În şedinţă s-a dezbătut şi cazul editurii Adevărul Holding care a tipărit neautorizat opera 
marelui scriitor George Călinescu ce face parte din repertoriul protejat al COPYRO – Societate 
de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor. 

În acest context se aduce la cunoştinţă membrilor participanţi că în anul 2009, în acest 
domeniu, un obiectiv important îl constituie atât mărirea colectării drepturilor de autor cât şi 
recuperarea prejudiciilor cauzate de editurile pirat. 

De asemenea D-na Administrator General Nicoleta Cofcinski a prezentat 
participanţilor diferite situaţii privind certificatele de moştenitor emise de diferite notariate 
ce nu respectă aplicabilitatea în timp a legii dreptului de autor pe termene de protecţie 
precum şi demersurile întreprinse de societate în vederea unei practici unitare în domeniu 
atât la instanţa de judecată cât şi la Camera Notarilor Publici Bucureşti.  

Referindu-se la domeniul copiei private D-na Administrator General Nicoleta Cofcinski a 
dat cuvântul Dl. Avocat Ionescu Mircea Felix Melineşti ce a evidenţiat participanţilor situaţia 
dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, oportunitatea soluţionării acestora prin 
intermediul încheierii de tranzacţii, prezentându-se cu această ocazie etapele desfăşurării 
acestora şi modalitatea de tranzacţionare precum şi tranzacţiile încheiate până în prezent cu 
diferite firme importatoare şi utilizatori acţionaţi în judecată. 

În ceea ce priveşte repartizarea remuneraţiei compensatorii pentru copia privată colectată în 
anul 2008 s-a subliniat modalitatea echitabilă de repartizare a acesteia prin acordarea burselor î 
procent 20%, 20% pentru sprijinirea editării de carte, 10% traduceri (promovarea literaturii în 
străinătate) şi împărţirea în mod egal a procentului de 50% repartizat atât autorilor ce sunt 
membrii COPYRO cât şi tuturor autorilor care au avut apariţii editoriale în decursul anului 2008 
şi care se prezintă la sediul societăţii în vederea ridicării drepturilor ce li se cuvin pe baza 
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tirajului comunicat de edituri, evidenţiind necesitatea adoptării Hotărârilor aflate pe ordinea de zi  
pentru reglementarea activităţii de gestiune colectivă. 

În continuare D-na Administrator General Nicoleta Cofcinski s-a referit la situaţia plăţilor 
privind radiodifuzarea operelor scrise de către organismele de radio şi televiziune, prezentând 
punctual încasările din anul 2002 şi până în prezent ce reflectă diminuări considerabile de 
remuneraţie şi caracterul neechitabil  al acestora, expunând măsurile întreprinse de COPYRO – 
Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor pentru reglementarea încasărilor privind 
remuneraţiile datorate de organismele de radio şi televiziune, aducând la cunoştinţă 
participanţilor promovarea acţiunilor în instanţă pentru soluţionarea cauzelor şi demersurile 
înaintate către Preşedintele SRTV şi SRR, precum şi către membrii Consiliului de Administraţie 
al acestora pentru reglementarea plăţilor datorate către autori şi a operelor scrise aflate în 
arhivele acestor instituţii şi utilizate în mod frecvent fără acordul autorilor. 

În continuarea şedinţei s-au expus membrilor participanţi demersurile iniţiate de COPYRO 
– Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor la Ministerul Culturii şi Cultelor şi 
ORDA pentru modificarea Legii nr.8/1996 cu modificările şi completările ulterioare, aceştia 
fiind de acord cu toate propunerile legislative iniţiate.  

De asemenea s-au mai prezentat şi demersurile efectuate de COPYRO – Societate de 
Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în negocierile privind retransmiterea prin cablu a 
programelor de televiziune ce conţin opere scrise precum şi rezultatul obţinut în faza de arbitraj. 
În cadrul acestui subiect autorii şi-au exprimat nemulţumirea privind disproporţia vădită dintre 
remuneraţiile achitate de  televiziune în raport de cele achitate de operatorii prin cablu. 

Ordinea de zi a prezentei şedinţe precum şi propunerile de Hotărâri susţinute în 
cadrul acesteia, după prezentare şi dezbatere,  au fost propuse la vot punctual de către D-
na Administrator General Nicoleta Cofcinski, fiind adoptate cu unanimitate de voturi. 

D-na Administrator General a supus la vot punctual, după prezentarea detaliată şi 
dezbatere: 

• darea de seamă anuală - votată cu unanimitate de voturi,  
• bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 şi cel estimativ pe anul 2009 - 

votat cu unanimitate de voturi,  
• bilanţul contabil pe anul 2008 - votat cu unanimitate de voturi,  
• raportul cenzorilor pe anul 2008 privind activitatea COPYRO– Societate de 

Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor aferentă tuturor categoriilor de 
drepturi de autor gestionate - votat cu unanimitate de voturi,  

• raportul administratorului general - votat cu unanimitate de voturi, 
• Raportul de Activitate al Comisiei Speciale privind Accesul la Informaţii şi 

menţinerea componenţei acesteia - votat cu unanimitate de voturi; 
În continuare Dl. Preşedinte luând cuvântul, a supus la vot punctual: 

• Raportul de Activitate al Consiliului Director pe anul 2008 şi până în prezent 
– votat cu unanimitate de voturi 

• deciziile Consiliului Director emise din anul 2008 şi până la 30.04.2009 – 
votate cu unanimitate de voturi; 

• proiectele de Hotărâri privind:  
- comisionul administrativ anual de 15% - votat cu unanimitate de voturi; 
- comisionul de 15% ce se va reţine din procentul de 90% reprezentând 

remuneraţia compensatorie pentru copia privată cuvenită autorilor membrii şi 
nemembrii ai COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de 
Autor colectată în anul 2008  - votat cu unanimitate de voturi; 

- modalitatea de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată 
pentru autorii membrii şi nemembrii ai COPYRO – Societate de Gestiune 
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Colectivă a Drepturilor de Autor – votată punct cu punct cu unanimitate de 
voturi; 

- modalitatea de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată 
pentru autorii de articole publicate în reviste – votată cu unanimitate de voturi 
urmând ca stabilirea tarifelor să fie efectuată de către Consiliul Director ce 
va emite o decizie în acest sens. 

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

Avocatul COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, în 
persoana Dlui Ionescu Mircea Felix Melineşti a subliniat participanţilor necesitatea prezentării 
pe pagina de internet a Hotărârilor adoptate în prezenta Şedinţă a Adunării Generale. 

Propunerea a fost suspusă la vot fiind votată cu unanimitate. 
 
În continuarea şedinţei se acordă cuvântul participanţilor. 
S-au înscris la cuvânt: 
1. Dl. Cherecheş Ioan a expus problema cu care se confruntă privind solicitarea din partea 

Editurilor a unei sume de bani pentru editarea unei cărţi sumă ce se ridică la valoarea de 6000 
RON ce nu poate fi achitată de autor. În cazul în care se achită de autor suma solicitată şi se 
încheie contractul de editare pe lângă faptul că cerinţa acesteia este ca drepturile să fie cesionate 
exclusiv pe o perioadă de peste 5 ani, remuneraţiile pe care ar trebui să le încaseze autorul sunt la 
vânzarea cărţii, iar la data scadentă plăţii drepturilor de autor Editurile menţionează faptul că nu 
au vândut cartea ceea ce duce la neplata drepturilor de autor.  

2. Dl. Vasile Dumitru Fulger a expus aceeaşi problematică privind editările de carte cu 
care s-a confruntat şi domnia sa, adăugând faptul că a întâlnit şi o excepţie. 

3. Dl. Genoiu George a dorit să mulţumească pentru apariţia unei cărţi ca urmare a 
acordării de către COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor a unei 
burse. De asemenea a semnalat faptul că unele edituri tipăresc un tiraj mai mare decât cel stabilit 
prin contract fără să-l declare şi fără să achite drepturile de autor. 

4. Dl. Petru Demetru Popescu precizează faptul că s-a confruntat cu situaţia în care o 
editură a solicitat cesionarea drepturilor de autor pe o perioadă de 60 de ani pentru publicarea 
unei cărţi ce îi aparţine.  

Conducerea COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor confirmă 
faptul că şi ea se confruntă cu numeroase plângeri din partea autorilor privind acest aspect şi 
subliniază încă o dată faptul că obligativitatea editurilor de a menţiona pe cartea tipărită tirajul, 
ediţia şi anul apariţiei  ar fi oportună pentru evitarea prejudicierii autorilor prin nedeclararea 
tirajelor tipărite şi vândute.  

5. D-na Adam Georgeta a expus problema apariţiilor neautorizate pe Google a unei opere 
ce îi aparţine. 

Dl. Preşedinte Eugen Uricaru menţionează încă o dată faptul că Societatea de Gestiune 
Colectivă a Drepturilor de Autor – COPYRO a aderat la iniţiativa IFFRO privind constituirea ca 
parte beneficiară la programul de distribuire de către Google a remuneraţiilor către autorii 
români a căror operă este publicată pe internet precizând că în acest an societatea noastră va avea 
o întrevedere cu o delegaţie a IFFRO ce va veni la Bucureşti în vederea iniţierii programului. 

6. Dl. Grămescu Mihail a solicitat clarificări cu privire la procedura de acordare a 
burselor de către COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor. 

Conducerea societăţii a răspuns solicitării Dlui Grămescu Mihail dând citire 
regulamentului de acordare a burselor. 

7. Dl. Drăgoi Ioan a dorit să cunoască stadiul procesului intentat Societăţii Române de 
Radiodifuziune exprimându-şi îngrijorarea asupra faptului că încasările au scăzut drastic. 



D-na Administrator General a dat cuvântul D-lui Avocat Ionescu Mircea Felix Melineşti 
care a precizat faptul că procesul cu Societatea Română de Radiodifuziune s-a dezbătut pe  fond 
la Tribunalul Bucureşti chiar în data de 30.04.2009 concluziile scrise urmând a fi depuse în 
termen de 7 zile pentru ca instanţa să se poată pronunţa. S-au solicitat remuneraţii la nivelul 
procentului de 3% din taxa pe serviciul public de radio (abonamente) conform Hotărârii 
Arbitrale din 15.10.2005. Dl. Avocat a mai subliniat faptul că modalitatea de calcul a SRR este 
dubla ponderare ceea ce a dus la scăderea drastică a încasărilor privind drepturile de autor. 

8. Dl. Ion Hobana a întrebat conducerea COPYRO – Societate de Gestiune Societate de 
Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor despre o strategie privind plagiatul. 

Dl. Avocat Ionescu Mircea Felix Melineşti a precizat faptul că se confruntă cu asemenea 
situaţie având pe rolul instanţei de judecată specializată o cauză ce are ca obiect înlocuirea de 
către o editură a numelui autorului traducerii cu un alt autor. 

9. Dl. Arachelian Vartan a dorit să cunoască situaţia încasărilor privind retransmisia prin 
cablu a operelor scrise. 

D-na Administrator General a precizat faptul că în anul 2008 suma încasată de la 
colectorul unic a fost de  760.140,79 RON, iar conform arbitrajului din anul 2009 procentul ce va 
fi încasat de la colectorul unic se va tripla. 

10.Dl. Sfeatcu Constantin a expus problemele pe care le-a întâmpinat în contractele 
încheiate cu diverse Edituri privind respectarea clauzelor referitoare la tiraje, plată, perioadă de 
cesionare, natura cesiunii. Totodată mulţumeşte societăţii atât pentru sprijinul acordat în vederea 
recuperării prejudiciilor cauzate de utilizatori cât şi pentru bursa acordată în vederea finalizării 
unei lucrări. 

În continuarea dezbaterilor Dl. Director George Bălăiţă a luat cuvântul menţionând faptul 
că traducerile neautorizate au căpătat aspectul de fenomen, fapt ce duce la prejudicierea gravă 
atât a autorului cât şi a operei prin modificarea înţelesului concepţiei originale a traducătorului şi 
autorului iniţial. 

În încheiere luând cuvântul Dl. Preşedinte Eugen Uricaru supune la vot propunerea privind 
desemnarea D-nei Consilier Juridic Guiu Rodica pentru îndeplinirea formalităţilor necesare în 
vederea autentificării/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 – Consilier Juridic. 

 
Încheiat astăzi 30.04.2009 în număr de 4 (patru) exemplare originale. 
 
 
 

Secretar desemnat  
pentru redactare 

_________________________  
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