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PROCES – VERBAL 
al Adunării Generale a COPYRO 

- Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – 
Încheiat astăzi, 07.05.2010 

 

Convocarea Adunării Generale a fost fixată pe data de 06.05.2010, dar 
neîntrunindu-se cvorumul statutar a fost reconvocată pentru data de 07.05.2010. 

Adunarea Generală s-a întrunit statutar la data de 07.05.2010 desfăşurând şedinţa
la sala Millenium din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Complex Hotelier MODERN 
S.R.L. (fostul Hotel MODERN) din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2.  

Întrunindu-se numărul de membrii participanţi, respectiv 81 membrii prezenţi în sală şi
117 membrii reprezentaţi prin mandat, conform prevederilor statutare pentru această din urmă
convocare, Dl. Preşedinte Eugen Uricaru declară şedinţa deschisă salutând participanţii şi
mulţumind pentru prezenţă.

Dl. Preşedinte Eugen Uricaru supune la vot secretariatul compus din d-na Melania 
Costilov desemnată pentru a redacta Procesul – Verbal al Adunării Generale şi D-na Guiu 
Rodica – Consilier Juridic desemnată pentru evidenţierea membrilor prezenţi, a mandatelor de 
reprezentare şi pentru îndeplinirea formalităţilor necesare în vederea autentificării/legalizării 
Procesului Verbal al Adunării Generale.  

Propunerea este votată cu unanimitate de voturi. 
Secretariatul este invitat să urmărească şi să consemneze desfăşurarea Adunării Generale. 
În continuarea şedinţei pentru supunerea la vot a fiecărui punct din ordinea de zi a 

prezentei şedinţe dl. Preşedinte Eugen Uricaru dă citire şi dezbate punct cu punct ordinea de zi ce 
cuprinde următoarele obiective:  

I. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea mapei de şedinţă nr.9/26.03.2010 ce conţine: 
• Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale din 07.05.2010; 
• Darea de seamă anuală în formatul aprobat prin Decizia Directorului General al 

ORDA nr.168/09.03.2010 - cu menţiunea Dlui Preşedinte a faptului că aceasta este 
foarte complicată şi amplă iar din acest motiv nu va fi prezentată în totalitate; 

• Raportul cenzorilor pe anul 2009 privind activitatea COPYRO– Societate de Gestiune 
Colectivă a Drepturilor de Autor aferentă tuturor categoriilor de drepturi de autor 
gestionate; 

• Raportul de activitate al Administratorului General; 
• Raportul de activitate al Consiliului Director; 
• Raportul de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informaţii; 
• Raportul de activitate al Comisiei de Lectură;
• Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009 şi cel estimativ pe anul 2010; 
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• Bilanţul contabil pe anul 2009; 
• Proiectele de hotărâri şi expunerile de motive ale acestora după cum urmează:

1. Proiectul Hotărârii nr.1 privind comisionul administrativ anual de 15%; 
2. Proiectul Hotărârii nr.2 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 2009; 

3. Proiectul Hotărârii nr.3 privind repartizarea remuneraţiei compensatorii pentru 
copia privată colectată în anul 2009 pentru membrii şi nemembrii COPYRO – 
Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor; 

4. Proiectul Hotărârii nr.4 privind constituirea fondului cultural; 
5. Proiectul Hotărârii nr.5 privind aprobarea mapei de şedinţă nr.9/26.03.2010; 
6. Proiectul Hotărârii nr.6 privind trecerea în fondul de reparaţii a sumei de 

192.101,12 lei aferentă anului 2006; 
7. Proiectul Hotărârii nr.7 privind trecerea sumelor din anii 2005 şi 2006 pe 

rezultatele financiare ale anului 2010 ca urmare a împlinirii termenului de 
prescripţie de 3 ani; 

8. Proiectul Hotărârii nr.8 privind stabilirea tarifelor procentuale ale drepturilor 
de autor pentru anul 2010 la încheierea contractelor de cesiune neexclusivă în 
vederea utilizării operelor scrise prin editare . Dl Preşedinte precizează
faptul că prezenţa în presă a unor articole în care suntem percepuţi ca 
exageraţi în privinţa solicitărilor pentru drepturile de autor, deşi s-a 
folosit ca practică în domeniu cea a Comunităţii Europene, din acest 
motiv dorim fixarea unui procent pentru a fi o baza de placare in 
acordarea drepturilor. 

 
II. Aprobarea obiectivelor activităţii COPYRO– Societate de Gestiune Colectivă a

Drepturilor de Autor în perioada următoare;  
III. Aprobarea Deciziilor Consiliului Director date de acesta în anul 2009 şi până la 

07.05.2010; 
IV. Validarea Comisiei de Lectură înfiinţată conform Hotărârii Adunării Generale 

nr.3/30.04.2009 şi numită conform Deciziei Consiliului Director nr.8/26.06.2009 cu 
următorii membrii: Iacob Florea, Ioan Es. Pop, C.D. Zeletin;  

V. 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; 

VI. 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; 

VII. Aprobarea Deciziei Consiliului Director nr.7/26.03.2010 de înlocuire a membrilor 
Comisiei de Cenzori cu următorii membrii specialişti în domeniul contabil : Ionescu 
Mircea Dan, Popa Cristina şi Popovici Alexandru; 

VIII. 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  
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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.) –  
Dl. Preşedinte menţionează pericolul piratării electronice a operelor scrise şi riscul 
cărţii clasice de a deveni o raritate; 

IX. Menţinerea perfectării contractelor de reprezentare teatrală pe o perioadă de 2 ani; 
X. 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; 

XI. 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; 

XII. 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; 

XIII. Stabilirea cuantumului burselor acordate pe domenii de creaţie de la nivelul de sumei 
de 120 EURO la 150 EURO lunar pe o perioadă de 6 luni /1 an; 

XIV. 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; 

XV. 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; 

XVI. Discuţii. 
Dl. Preşedinte după prezentarea şi dezbaterea ordinii de zi propune ca fiecare proiect 

de hotărâre să fie discutat şi apoi toate aceste proiecte să fie votate împreună.
După prezentarea ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale din 07.05.2010, Dl. 

Preşedinte Eugen Uricaru dă citire membrilor prezenţi la Adunarea Generală, Raportul de 
activitate al Consiliului Director pentru anul 2009 şi până în prezent, deciziile emise şi
necesitatea emiterii de Hotărâri privind activitatea COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a
Drepturilor de Autor.  

Astfel, în prezentarea activităţii Consiliului Director din anul 2009 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. La fiecare şedinţă Consiliul Director a 
luat la cunoştinţă de activitatea curentă a societăţii prin informarea la obiect făcută de 
Administratorul General. În baza analizei subiectelor şi propunerilor prezentate, Consiliul 
Director a emis decizii pe care conducerea executivă a COPYRO – Societate de Gestiune 
Colectivă a Drepturilor de Autor le-a adus la îndeplinire. 

În activitatea Consiliului Director au avut loc: 



4

Preşedinte  
EUGEN URICARU  

 

• dezbateri privind îndeplinirea obligaţiilor ce revin societăţii în baza Legii nr.8/1996 
şi a Statutului; 

• activităţi în domeniul reglementării relaţiilor cu terţii, debitorii, societăţile de 
editori, alte societăţi de gestiune colectivă din ţară şi străinătate; 

• asigurarea participării COPYRO la seminarii şi întâlniri organizate de ORDA şi
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe teme care privesc dreptul 
de autor; 

• ralierea în anul 2009 la iniţiativa IFFRO alături de ţările Comunităţii Europene la 
acţiunea internaţională în justiţie privind postarea pe internet de către Google a 
cărţilor fără acceptul deţinătorilor de drepturi de autor;  

• aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale emise la şedinţa din 
30.04.2009; 

• publicarea în anul 2009 a două numere ale Buletinului Informativ al COPYRO şi
trimiterea acestuia către toate instituţiile şi organismele implicate în aplicarea legii 
dreptului de autor, fiind pus şi la dispoziţia membrilor COPYRO în mod gratuit. 
Publicaţia a fost realizată, din punct de vedere editorial de către membrii 
Consiliului Director cu sprijinul substanţial şi gratuit al Administratorului General 
d-na Nicoleta Cofcinski şi Departamentului Juridic. Acest Buletin Informativ 
reflectă problematica deosebită a activităţii COPYRO, situaţii procesuale, scrisori 
de la autori şi editori, articole pe teme specifice proprietăţii intelectuale; 

• aplicarea Hotărârii Adunării Generale nr.3/30.04.2009 privind sprijinirea autorilor 
într-un program editorial prin adoptarea unui regulament de funcţionarea a 
proiectului şi alegerea Comisiei de Lectură, până în prezent fiind publicate sau în 
curs de apariţie 27 de cărţi. Conducerea operativă a COPYRO este încrezătoare în 
viabilitatea şi utilitatea acestui program ce vine în sprijinul autorilor;  

• continuarea în anul 2009 a programului de burse şi acordarea pe baza proiectelor 
prezentate a circa 70 de burse; 

• analizarea atentă şi identificarea unor probleme ce decurg din aplicarea practică a
prevederilor Legii nr.8/1996. Ca urmare a acestei analize  efectuate cu sprijinul 
Administratorului General şi a Departamentului Juridic s-au întocmit propuneri 
legislative ce au fost înaintate la ORDA şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Cultural. În prezent Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural pregăteşte 
înaintarea proiectului de modificare a legii către Parlamentul României; 

• existenţa în general a unei bune colaborării cu ORDA în sprijinul aplicării corecte a 
prevederilor legale.  

Cu privire la acest punct Dl. Preşedinte Eugen Uricaru aduce la cunoştinţă membrilor 
participanţi la Adunarea Generală faptul că în unele situaţii se manifestă un dezacord şi chiar 
contradicţii în ceea ce priveşte interpretarea unor prevederi legale din domeniul drepturilor de 
autor. Menţionează de asemenea problemele mari cu care se confruntă COPYRO în justiţie, în 
ceea ce priveşte emiterea de către ORDA de documente contradictorii referitoare la opinia 
acestei instituţii în domeniul moştenirii dreptului de autor, documente ce a condus în câteva 
procese la amânarea soluţionării cauzelor.   
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Dl. Preşedinte subliniază faptul că în această situaţie se impune o clarificare de urgenţă a 
situaţiilor create deoarece această ambiguitate aduce prejudicii COPYRO şi implicit autorilor. 

O altă problemă cu care s-a confruntat COPYRO în relaţia cu ORDA a fost în ceea ce 
priveşte neimplicarea acesteia în sprijinirea aplicării deciziei comisiei de arbitraj privind 
cuantumul remuneraţiilor ce se cuvin autorilor din veniturile obţinute de SRR şi SRTV, deşi
acesta a fost stabilit de comisia de arbitraj, iar societatea noastră a întreprins numeroase 
demersuri ajungând până la instanţa de judecată. Se menţionează că acest fapt conduce la grave 
prejudicii materiale ale autorilor colaboratori ai organismelor de radio şi televiziune şi COPYRO 
ca misiune în aplicarea legislaţiei în domeniu şi ca imagine.  

O situaţie gravă este generată şi de un document emis de ORDA care practic anulează
copia privată şi aici Dl. Preşedinte subliniază situaţia privind importurile intra şi extra 
comunitare de aparate ce permit reproducerea operelor de pe hârtie, care din punct de vedere 
ORDA conduce la neplata copie private de către importatori ca urmare a lipsei din legislaţia 
dreptului de autor a termenului de achiziţii intracomunitare. Se subliniază faptul că acest termen 
este inclus şi prevăzut de Codul Vamal la noţiunea de import care în coroborare cu Legea 8/1996 
menţine obligaţia de plată a copiei private de către importatori. 

De asemenea se observă o tendinţă de birocratizare a relaţiilor dintre ORDA şi COPYRO 
care induce tensiuni şi nemulţumire, probabil de ambele părţi un exemplu fiind prelungirea până
în prezent a controlului anual pentru anul financiar 2008, procesul verbal nefiind încă semnat. 

Dl. Preşedinte subliniază faptul că blocarea, fie şi parţială a activităţii COPYRO cu 
formalităţi, birocraţie şi controale – care sunt legale şi necesare pentru o bună funcţionare dacă
sunt eficiente şi rezonabile – nu face bine nici societăţii dar mai cu seamă nu face bine autorilor. 
Ori binele autorilor este scopul suprem al existenţei COPYRO ca societate de gestiune colectivă
a drepturilor de autor şi ne străduim pentru asta. 

Domnia sa asigură Administratorul General de întreg sprijinul Consiliului Director pentru 
rezolvarea acestor probleme în favoarea respectării legalităţii, a Statutului şi a intereselor 
autorilor membrii ai COPYRO.  

Domnia sa prezintă în continuare propunerile pentru anul următor în ceea ce priveşte 
activitate Consiliul Director care va asigura: 

• o mai bună funcţionare a programului de burse şi cel de sprijinire a autorilor în 
domeniul editorial, va amplifica, în măsura în care vor exista încasări, conform 
normelor adoptate şi a prevederilor legale, aceste programe; 

• continuarea publicării Buletinului Informativ al COPYRO pentru o corectă
informare a membrilor şi a instituţiilor interesate asupra problematicii activităţii 
societăţii; 

• editarea unei publicaţii destinate editurilor din străinătate (Anglia, Spania şi Franţa) 
care să faciliteze cunoaşterea operei autorilor români, prezentarea de cărţi,  
traduceri de fragmente sau chiar opere ale autorilor români şi prezentarea vieţii 
intelectuale a acestora, această publicaţie referindu-se la viaţa intelectuală în general 
nu numai la literatură (cărţi de istorie, filozofie, ştiinţifice etc.).  Se doreşte ca 
această publicaţie să impulsioneze prezenţa culturii româneşti în spaţiul european,  
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pentru început propunându-şi două versiuni respectiv  în limba franceză şi spaniolă,
în cazul în care Adunarea Generală va aproba proiectul de hotărâre; 

• dezbateri privind modificarea Legii drepturilor de autor pe care Consiliul Director 
le va urmări cu atenţie şi îşi propune să intervină la nivelul Comisiilor de Cultură
ale Parlamentului pentru susţinerea şi aprobarea propunerilor COPYRO. 

În încheierea raportului Consiliului Director Dl. Preşedinte doreşte să mulţumească:
• D-nei Nicoleta Cofcinski, Administrator General, pentru străduinţa, eforturile, 

interesul şi devotamentul faţă de interesele COPYRO de care a dat dovadă în toată
activitatea sa; 

• Departamentului Juridic format din Avocat Ionescu Mircea Felix Melineşti şi
Consilier Juridic Guiu Rodica precum şi întregului colectiv al COPYRO pentru 
bunele rezultate obţinute în acest an şi pentru spiritul de echipă şi de colaborare, 
care în ciuda unor dificultăţi domneşte în instituţie. 

Dl. Preşedinte menţionează faptul că rezultatele concrete, financiar contabile şi
administrative vor face obiectul informării ce va fi prezentată de doamna Administrator General 
şi mulţumeşte pentru atenţie membrilor prezenţi. 

În timpul lecturării de către Dl. Preşedinte a Raportului Consiliului Director s-a 
sesizat de către d-na Administrator General Nicoleta Cofcinski şi prezenţa delegaţilor 
ORDA în persoana domnilor Laurenţiu Oprea – Director DRGCRP şi Bogdan Neguţ –
expert compartiment supraveghere piaţă DRGCRP pentru a lua parte ca observatori la 
Adunarea Generală a COPYRO  

În continuarea şedinţei se dă cuvântul d-nei Consilier Juridic Guiu Rodica pentru citirea 
dării de seamă a COPYRO în formatul aprobat prin Decizia Directorului General al ORDA 
nr.168/09.03.2010.  

Dl. Ciupariu şi majoritatea membrilor prezenţi menţionează faptul că au luat la cunoştinţă 
de întreaga mapă de şedinţă a Adunării Generale a COPYRO şi nu doresc lecturarea în întregime 
a dării de seamă.

D-na Administrator General Nicoleta Cofcinski precizează faptul că observatorii delegaţi
de la ORDA în persoana domnilor Laurenţiu Oprea – Director DRGCRP şi Bogdan Neguţ –
expert compartiment supraveghere piaţă DRGCRP sunt în sală şi dorim să-şi exprime punctul de 
vedere cu privire la prezentarea dării de seamă structurat pe capitole, întrucât  nu dorim să fim 
notaţi negativ pentru acest motiv.  

D-na Consilier Juridic întreabă reprezentanţii ORDA dacă doresc să se dea citire întregului 
formular al dării de seamă sau structurat pe capitole.  

Reprezentanţii ORDA lasă la latitudinea membrilor prezenţi. 
Aceştia nu doresc lecturarea dării de seamă în întregime motivând încă o dată faptul că au 

luat la cunoştinţă de aceasta şi de întreaga mapă de şedinţă la sediul COPYRO şi se propune 
prezentarea concluziilor dării de seamă.

D-na Consilier Juridic dă citire totuşi dării de seamă structurată pe capitole şi explică pe 
scurt conţinutul acesteia. Se subliniază faptul că numărul de membrii gestionaţi pe bază de 
mandat a crescut în anul 2009 de la 1550 la începutul anului la 1621 la sfârşitul anului la fel şi
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cei gestionaţi în baza art.25 din  Legea nr.8/1996 respectiv de la 513 la începutul anului la 521 la 
sfârşitul anului. 

În continuarea şedinţei după citirea structurată pe fiecare capitol a dării de seamă d-na 
Consilier Juridic dă cuvântul d-nei Administrator General Nicoleta Cofcisnki pentru citirea 
Raportului de activitate pe anul 2009. 

D-na Administrator General Nicoleta Cofcinski dă citire raportului de activitate pentru anul 
financiar 2009 ce conţine: date financiare privind încasările COPYRO, repartiţiile, plăţile, 
veniturile şi cheltuielile organismului de gestiune cu explicaţii la fiecare punct, sesizând faptul că
nici până la această dată nu s-a primit de la ORDA protocolul încheiat de Asociaţiile de Editori 
pentru a putea repartiza remuneraţia compensatorie pentru copia privată colectată în anul 2009, 
acest fapt fiind în defavoarea societăţii prin crearea unei suspiciuni în repartizarea copie private. 

De asemenea se subliniază faptul că întocmirea bilanţului s-a efectuat pe baza balanţei de 
verificare, iar înregistrările operaţiunilor în contabilitate se face cronologic prin respectarea 
succesiunii documentelor justificative după date de întocmire şi sistematic în conturi sintetice şi
analitice. 

În încheiere, D-na Administrator Generale expune detaliat situaţia financiară la 31 
decembrie 2009 privind veniturile, cheltuielile şi excedentul. 

În continuarea şedinţei ia cuvântul d-na Consilier Juridic pentru citirea bugetului estimativ 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ce este structurat astfel: venituri totale şi cheltuieli totale 
fiind detaliate pe capitole de venit şi capitole de cheltuieli. Membrii participanţi sunt întrebaţi
dacă doresc citirea detaliată a acestuia, dl. Preşedinte şi d-na Administrator General adăugând 
faptul că acest buget se poate modifica în funcţie de apariţia unor noi taxe, fiind doar unul 
estimativ. Membrii prezenţi nu doresc detalierea pe fiecare element şi sunt de acord cu susţinerea 
d-lui Preşedinte şi a d-nei Administrator General. 

După citirea bugetului estimativ pe anul 2010 se dă cuvântul dlui Popovici Alexandru, 
membru al Comisiei de Cenzori pentru aducerea la cunoştinţă a Raportului Comisiei de Cenzori 
pe anul 2009.  

Dl. Alexandru Popovici, în calitate de cenzor membru al comisiei, dă citire Raportului 
Comisiei de Cenzori pe anul 2009, detaliat pe fiecare activitate de control efectuată în cadrul 
societăţii. La finalul Raportului Comisiei de Cenzori, dl. Alexandru Popovici dă citire 
următoarelor recomandări ale comisiei: 

• continuarea aplicării principiului prudenţei cu scopul de a evita riscul de a transfera 
în viitor operaţiuni patrimoniale care ar putea greva patrimoniul şi rezultatele 
financiare ale societăţii; 

• pentru exerciţiul financiar al anului 2010 societatea să aplice în continuare 
principiul continuităţii activităţii astfel încât să asigure un mod normal de 
funcţionare într-un viitor previzibil şi a încheia exerciţiul financiar cu excedent; 

• trecerea pe rezultatele financiare ale COPYRO a sumelor înregistrate în contul de 
creditori în anii 2005-2006 intrate sub incidenţa prescripţiei, potrivit Legii 
nr.8/1996 a dreptului de autor şi drepturilor conexe şi a Decretului – Lege 
nr.167/1958 privind prescripţia extinctivă.
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După prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori d-na Consilier Juridic dă cuvântul d-lui 
Iacob Florea pentru citirea Raportului Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la 
Informaţii. 

Dl. Iacob Florea, în calitate de membru al Comisiei, prezintă Raportul Comisiei 
Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii ce a fost încheiat în 26.03.2010 în 
conformitate cu prevederile art.5.3.6 lit.b din Statutul COPYRO coroborat cu art.1341 alin.5 din 
Legea nr.8/1996 cu modificările şi completările ulterioare la sediul COPYRO. 

Domnia sa menţionează faptul că în decursul anului 2009 Comisia a verificat prin sondaj 
transparenţa departamentelor organismului de gestiune colectivă privind accesul la informaţii, iar 
în  conformitate art.5.3.6 din Statut nu au fost sesizări sau plângeri şi nici sesizări din partea nici 
unui membru al COPYRO cu privire la încălcarea dreptului de acces la informaţii prevăzut la 
art.1341 alin.3 din Legea nr.8/1996 cu modificările şi completările ulterioare. 

În continuarea şedinţei se dă cuvântul D-lui Preşedinte pentru a citi Raportul Comisiei de 
Lectură înfiinţată conform Hotărârii Adunării Generale nr.3/30.04.2009 şi a Deciziei Consiliului 
Director nr.8/26.06.2009. 

Dl. Preşedinte în prezentarea raportului subliniază componenţa Comisiei de Lectură
formată din 3 membrii respectiv: Dl. Iacob Florea, Dl. Ioan Es. Pop şi Dl. C.D.Zeletin. 

Comisia de lectură după analizarea scurtelor prezentări şi lecturarea manuscriselor operelor 
scrise înaintate, a stabilit la şedinţa din 24.11.2009 ca un număr de 25 de autori să facă parte din 
proiectul de finanţare privind promovarea editării şi difuzării de opere scrise aparţinând 
membrilor mandanţi, proiect ce a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale nr.3/30.04.2009. 

Dl. Preşedinte a dat citire tuturor autorilor incluşi în raport, ce au deschis acest proiect 
iniţiat de COPYRO, proiect ce va continua şi în anul următor, aşteptând propuneri în acest sens 
şi opere cât mai bune pentru a sprijini cultura scrisă românească.

În continuarea şedinţei Dl. Preşedinte Eugen Uricaru propune supunerea la vot a dării de 
seamă, a rapoartelor, bilanţului contabil pe anul 2009 şi a bugetului estimativ pe anul 2010 şi
întreabă membrii participanţi dacă sunt obiecţiuni. 

Nu sunt obiecţiuni se trece la votarea acestora astfel: 
• Darea de seamă anuală în formatul aprobat prin Decizia Directorului General al 

ORDA nr.168/09.03.2010; 
• Raportul cenzorilor pe anul 2009 privind activitatea COPYRO– Societate de Gestiune 

Colectivă a Drepturilor de Autor aferentă tuturor categoriilor de drepturi de autor 
gestionate; 

• Raportul de activitate al Administratorului General; 
• Raportul de activitate al Consiliului Director; 
• Raportul de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informaţii; 
• Raportul de activitate al Comisiei de Lectură;
• Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009 şi cel estimativ pe anul 2010; 
• Bilanţul contabil pe anul 2009; 

Acestea au fost votate cu majoritate de voturi existând un singur vot împotrivă.
După votarea primelor puncte din ordinea de zi ia cuvântul d-na Consilier Juridic şi dă

citire proiectelor de hotărâri, menţionând faptul că acestea au fost publicate pe sit-ul COPYRO şi
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s-au aflat şi la sediul societăţii spre consultare,  solicitând membrilor participaţi, după fiecare 
proiect de hotărâre propus spre adoptare, eventuale obiecţiuni. Astfel: 

1. la proiectul Hotărârii nr.1 privind comisionul administrativ anual de 15% - se 
menţionează faptul că acesta este prevăzut în lege la art.134 alin.2 lit.b - nu au 
existat obiecţiuni din partea membrilor participanţi; 

2. la proiectul Hotărârii nr.2 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 2009 - nu au existat 
obiecţiuni din partea membrilor participanţi; 

3. la proiectul Hotărârii nr.3 privind repartizarea remuneraţiei compensatorii 
pentru copia privată colectată în anul 2009 pentru membrii şi nemembrii 
COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor.  

La punctul b din prezenta hotărâre d-na Administrator General explică detaliat membrilor 
prezenţi modalitatea de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată şi
subliniază faptul că societatea noastră după repartizarea procentului de 50% către Asociaţiile de 
Editori nu ştie ce se întâmplă cu aceştia, dacă îşi ating scopul prevăzut de lege, respectiv acela de 
a ajunge la toate Editurile.   

De asemenea se menţionează faptul că din procentul de 50% cuvenit autorilor 10% se duc 
la VISARTA pentru operele de artă vizuală iar 90% se cuvin autorilor de opere scrise ce urmează
să fie împărţit conform propunerii de hotărâre. D-na Administrator General precizează faptul că
în conformitate cu Hotărârea nr.3 din 30.04.2009 din remuneraţia ce se cuvenea autorilor de 
operă scrisă nereprezentaţi a rămas o sumă ce nu a putut fi repartizată datorită necomunicării de 
către edituri a apariţiilor editoriale din anii 2007 şi 2008, întâmpinând astfel greutăţi în repartiţie.  

Cu privire la acest punct d-na Administrator General menţionează faptul că nici ORDA nu 
ne-a sprijinit în demersurile noastre pentru comunicarea de către Edituri a apariţiilor editoriale, 
mai mult decât atât remuneraţiile repartizate Asociaţiilor de Editori sunt trecute direct în contul 
de venituri ale acestora neajungând la Editurile beneficiare conform legii, existând dovezi în 
acest sens. Se subliniază faptul că societatea noastră s-a preocupat permanent de drepturile 
autorilor de operă scrisă, care în prezent sunt prejudiciaţi prin prevederi ale legii, COPYRO 
efectuând nenumărate demersuri pentru reglementarea acestora nefiind însă sprijiniţi de nici o 
autoritate din domeniu, în schimb în presă societatea este comentată negativ .  

Se precizează faptul că s-a adus la cunoştinţă membrilor Consiliului Director procesul 
verbal preliminar transmis de ORDA pentru formularea de obiecţiuni la acesta, existând diverse 
precizări negative inclusiv cu privire la Adunarea Generală din 2009 ce avut loc în aceeaşi
locaţie şi în cadrul căreia s-au dezbătut numeroase probleme ale autorilor. 

D-na Administrator General revenind la prevederile punctului b din prezenta hotărâre 
menţionează faptul că remuneraţia rămasă nerepartizată autorilor nereprezentaţi pe anii 2007 şi
2008 datorită necomunicării de către Edituri a apariţiilor  editoriale,  a fost trecută într-un cont 
separat  şi propune ca această remuneraţie să fie trecută la proiectul de finanţare pe anul 2010, 
ajungând astfel, prin acest proiect,  tot la autori.  
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În continuare se dă citire şi celorlalte prevederi ale proiectului de hotărâre nr.3, d-na 
Consilier Juridic întrebând membrii participanţi dacă există obiecţiuni cu privire la acesta - nu 
au existat obiecţiuni din partea membrilor participanţi; 

4. la proiectul Hotărârii nr.4 privind constituirea fondului cultural - nu au existat 
obiecţiuni din partea membrilor participanţi. Se menţionează, în referire la 
procentul propus de 10% pentru fondul cultural, faptul că în Legea nr.8/1996 la 
art.134 alin.2 lit.c procentul este de 15%, dar având în vedere şi practica 
internaţională în domeniul contractelor de reciprocitate semnate cu diferite 
organisme similare procentul este de 10%, COPYRO a hotărât să propună
membrilor Adunării Generale procentul de 10% pentru o echitate la nivel de 
contracte de reciprocitate. – nu au existat obiecţiuni din partea membrilor 
participanţi; 

5. la proiectul Hotărârii nr.5 privind aprobarea mapei de şedinţă nr.9/26.03.2010 
- nu au existat obiecţiuni din partea membrilor participanţi; 

6. la proiectul Hotărârii nr.6 privind trecerea în fondul de reparaţii a sumei de 
192.101,12 lei aferentă anului 2006, d-na Administrator General explică
necesitatea reparării sediului ca urmare a deteriorării faţadei, acoperişului,  etc., 
membrii participanţi precizând faptul că au observat chiar la sediul societăţii 
reparaţiile ce se impun. Dl. Ciupariu a precizat faptul că a observat la casieria 
societăţii apa scursă pe pereţii încăperii ca urmare a deteriorării acoperişului. D-
na Administrator General mulţumeşte membrilor pentru faptul că sunt alături de 
societate.  

Dl. Preşedinte dă cuvântul d-lui Avocat Ionescu Mircea Felix Melineşti pentru unele 
menţiuni cu privire la două proiecte de hotărâri. Astfel: 

• cu privire la proiectul Hotărârii nr.4, ce vizează fondul cultural ce se 
reţine din remuneraţiile din retransmiterea prin cablu, se precizează
faptul că acest drept la remuneraţie este un drept gestionabil exclusiv 
colectiv fiind datoria societăţii noastre de a promova încheierea 
contractelor de reciprocitate cu organisme similare din străinătate cu 
precădere din spaţiul Comunităţii Europene pentru a avea o mai bună
colectare a acestor drepturi din audiovizual. Se subliniază faptul că în 
contractele de reciprocitate, organismele similare din străinătate, având o 
experienţă mai mare în acest domeniu, au promovat acest fond cultural. 
Se aduce la cunoştinţă membrilor eforturile întreprinse de COPYRO atât 
pentru încercarea de a imbunătăţii colectarea în folosul autorilor cât şi
pentru obţinerea unor drepturi cât mai echitabile din retransmiterea prin 
cablu, prin participarea la negocieri şi iniţierea de proiecte de 
metodologii la arbitraj precum şi semnarea unei licenţe comune a 
colectorului unic UCMR - ADA în vederea unei colectări eficiente şi
repartizări echitabile către titularii de drepturi.  
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• cu privire la  suma prevăzută în proiectul de Hotărârii nr.6, dl. Avocat a 

precizat faptul că această sumă prescrisă provine ca urmare a 
necomunicării datelor solicitate de COPYRO – Societate de Gestiune 
Colectivă a Drepturilor de Autor de la edituri (apariţii editoriale) în 
vederea repartizării sumelor colectate, pe criterii echitabile privind 
utilizarea reală, autorilor editaţi de acestea. 

Cu privire la acest proiect nu au existat obiecţiuni din partea membrilor participanţi; 
7. la proiectul Hotărârii nr.7 privind trecerea sumelor din anii 2005 şi 2006 pe 

rezultatele financiare ale anului 2010 ca urmare a împlinirii termenului de 
prescripţie de 3 ani - nu au existat obiecţuni din partea membrilor 
participanţi;

8. la proiectul Hotărârii nr.8 privind stabilirea tarifelor procentuale ale drepturilor 
de autor pentru anul 2010 la încheierea contractelor de cesiune neexclusivă în 
vederea utilizării operelor scrise prin editare d-na Consilier Juridic dă cuvântul 
d-nei Administrator General pentru a explica detaliat cauza ce a dus la 
propunerea acestui proiect. 

D-na Administrator General precizează faptul că piaţa editorială este invadată de cărţi ce 
sunt editate şi difuzate împreună cu ziare de circulaţie naţională, pe de o parte fiind un lucru 
benefic, însă pe de altă parte s-a constat că la un tiraj de 150000 de exemplare (cel mai mic) 
autorul încasează un procent de 1% maxim 2% vorbind  de  operă originală unde dreptul 
autorului este de 10% . Se precizează faptul că pentru că pentru aceste cărţi editate împreună cu 
ziarul ca să poată fi vândute, preţul este foarte mic cuprins între 3,80 lei şi 9, 00 lei ce duce 
implicit la scăderea valorii drepturilor de autor. Mulţi autori au reclamat acest fapt. Se subliniază
că majoritatea ziarelor ce se difuzează împreună cu diferite cărţi nu au contracte, exemplu ziarul 
Adevărul.

La această situaţie se mai adaugă şi nereglementarea actelor de succesiune, situaţie de care 
aceste ziare profită editând şi difuzând fără contracte opere ce aparţin autorilor, COPYRO 
neputând încheia contracte de editare datorită faptului că acestea solicită dovada existenţei în 
repertoriu a autorilor decedaţi, dovadă care până la clarificarea actelor de succesiune eliberate de 
notariate fără nici o responsabilitate, nu poate fi făcută de societatea noastră.

Pe perioada în care aceste acte sunt înaintate pentru verificarea legalităţii la instanţa de 
judecată, aceste ziare editează şi difuzează pirat operele scrise, aducând grave prejudicii 
autorilor.   

Un alt aspect grav este acela al cărţilor care se difuzează împreună cu ziarele la un preţ de 
3,80 lei ceea ce duce la scăderea îngrijorătoare a cotei de piaţă a autorului. În timp ce o carte este 
vândută împreună cu ziarul la preţ de 3,80 lei, o revistă este vândută la un preţ de 13 lei – 14 lei 
(revista Femeia) fiind imperios necesar să ştim punctul de vedere al membrilor privitor la 
procentele din vânzări ale cărţilor împreună cu ziarele aferente pentru drepturile de autor în 
vederea negocierii acestora pentru operele originale şi traduceri. 

De asemenea, se menţionează de d-na Administrator General faptul că şi editurile sunt 
afectate de acest tip de editare şi difuzare a cărţii întrucât acestea pentru un tiraj de 3000 – 4000 
de exemplare plătesc o sumă de 4000 lei respectiv 10% pentru operă originală, ea trebuie  să-şi
vândă cartea cu un preţ de 15 lei sau 20 de lei  în comparaţie cu ziarul Adevărul ce vinde cartea 
cu  un preţ mai mic  respectiv 5,80 sau 3,8 lei, editura fiind astfel eliminată de pe piaţă.
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În concluzie d-na Administrator General propune dezbaterea a  2 situaţii pentru negocierea 
procentelor respectiv când tirajul este mai mare de 150000 de exemplare şi se difuzează
împreună cu ziare şi când tirajul este mai mic şi se difuzează de către Edituri. 

În continuare referitor la această propunere de hotărâre ia cuvântul dl. Avocat şi subliniază
două aspecte: 

1. dreptul de reproducere este consacrat  la art.43 din Legea nr.8/1996 cu modificările 
şi completările ulterioare însă totuşi trebuie făcută o echitate între beneficiile 
utilizatorului şi dreptul de autor ca beneficiu datorat actului de creaţie. Aici s-a 
constat că prin editarea şi difuzarea unei opere scrise cu un ziar, având un număr
mare de tiraj, s-a stabilit de către aceste trusturi de presă ca pentru vandabilitatea 
cărţii aceasta să fie difuzată la un preţ mic ducând astfel la diminuarea valorii 
operei. Dreptul de autor la un tiraj mare restrângându-se ca valoare este imperios 
necesar să se facă o corecţie pentru remuneraţia titularilor de drepturi, având în 
vedere caracterul echitabil prevăzut de lege, între activitatea de editare şi difuzare 
şi beneficiul autorului.  

În continuare în dezbaterea propunerii de hotărâre ia cuvântul dl Ciupariu menţionând 
faptul că ar trebui să avem un minim echitabil a procentelor privind drepturile de autor de 5% şi
să se păstreze baza de 5% până la 7%. Această hotărâre să cuprindă această bază minimă de 5% 
obţinerea ei fiind o victorie pentru drepturile de autor în domeniul editorii şi difuzării de carte 
împreună cu ziare. 

D-na Administrator General subliniază faptul că nimeni un va plăti 5% din preţul de 
vânzare.  

D-na Consilier Juridic dă citire proiectului Hotărârii nr.8 pentru a putea stabili concret la 
fiecare punct procentul minim şi maxim pentru drepturile de autor. Astfel: 

• Editare operă originală tiraj uzual: procentul datorat din preţul de vânzare al cărţii va fi 
de 10%; 

• Editare operă originală tiraje mari ce sunt însoţite de reviste şi/sau ziare: procentul 
datorat din preţul de vânzare va fi cuprins între 4% şi 6% - Dl. Ciupariu propune 
procente cuprinse între 5% şi 7% 

• Editare traduceri tiraj uzual: procentul datorat din preţul de vânzare al cărţii va fi cuprins 
între 4% şi 7% - Dl. Cipupariu propune procente cuprinse între 5% şi 8%; 

• Editare traduceri tiraje mari ce sunt însoţite de reviste şi/sau ziare: procentul datorat din 
preţul de vânzare va fi cuprins între 3% şi 5% - Dl Ciupariu propune procente între 4% şi
6%. 

În dezbaterea acestui proiect de hotărâre ia cuvântul şi dl. Preşedinte Eugen Uricaru 
precizând faptul că în practică nu putem să trecem de la 1,2% cât este în prezent la 5% până la 
7%  dacă impunem un procent mai mare suntem obligaţi să refuzăm contracte întrucât Editurile 
nu plătesc acest procent. Nu dorim să fim puşi în situaţia de a nu putea semna un contract cu 4% 
întrucât avem un procent stabilit de minim 5%, 4% însemnând aproximativ de 3 ori mai mult 
decât 1% sau 2% cât este în prezent. Dl. Preşedinte apelează la înţelegea autorilor faţă de 
realitatea pieţii de profil. 
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În continuare dl. preşedinte Eugen Uricaru întreabă membrii prezenţi dacă sunt obiecţii la 
aceste hotărârii. 

Dl Râpeanu solicită acceptarea corecturii la proiectul Hotărârii nr.8 dar cu adăugarea 
cuvântului ,,negociabil”.  

 Dl. Preşedinte, nefiind obiecţii din partea membrilor prezenţi supune la vot proiectele de 
hotărâri de la 1 la 7 astfel:  

1. Proiectul Hotărârii nr.1 privind comisionul administrativ anual de 15% - votat 
cu unanimitate de voturi; 

2. Proiectul Hotărârii nr.2 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 2009 – votat cu unanimitate 
de voturi ; 

3. Proiectul Hotărârii nr.3 privind repartizarea remuneraţiei compensatorii 
pentru copia privată colectată în anul 2009 pentru membrii şi nemembrii 
COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor– votat cu 
unanimitate de voturi ; 

4. Proiectul Hotărârii nr.4 privind constituirea fondului cultural - – votat cu 
unanimitate de voturi ; 

5. Proiectul Hotărârii nr.5 privind aprobarea mapei de şedinţă nr.9/26.03.2010– 
votat cu unanimitate de voturi ; 

6. Proiectul Hotărârii nr.6 privind trecerea în fondul de reparaţii a sumei de 
192.101,12 lei aferentă anului 2006– votat cu unanimitate de voturi ; 

7. Proiectul Hotărârii nr.7 privind trecerea sumelor din anii 2005 şi 2006 pe 
rezultatele financiare ale anului 2010 ca urmare a împlinirii termenului de 
prescripţie de 3 ani– votat cu unanimitate de voturi ; 

Proiectul Hotărârii nr.8 privind stabilirea tarifelor procentuale ale drepturilor de autor 
pentru anul 2010 la încheierea contractelor de cesiune neexclusivă în vederea utilizării operelor 
scrise prin editare . a fost votat astfel:  

• Editare operă originală tiraj uzual: procentul datorat din preţul de vânzare al cărţii este de 
10% - votat cu unanimitate de voturi;

• Editare operă originală tiraje mari ce sunt însoţite de reviste şi/sau ziare: procentul 
datorat din preţul de vânzare este cuprins între 4% şi 7% - votat cu unanimitate de 
voturi; 

• Editare traduceri tiraj uzual: procentul datorat din preţul de vânzare al cărţii este cuprins 
între 4% şi 7% -  votat cu unanimitate de voturi;

• Editare traduceri tiraje mari ce sunt însoţite de reviste şi/sau ziare: procentul datorat din 
preţul de vânzare este cuprins între 3% şi 6% - votat cu unanimitate de voturi.

În contiuarea şedinţei dl. Preşedinte Eugen Uricaru supune la vot celelalte puncte ale 
ordinii de zi după cum urmează:

II. Aprobarea obiectivelor activităţii COPYRO– Societate de Gestiune Colectivă a
Drepturilor de Autor în perioada următoare - votat cu unanimitate de voturi;

III. Aprobarea Deciziilor Consiliului Director date de acesta în anul 2009 şi până la 
07.05.2010 - votat cu unanimitate de voturi;
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IV. Validarea Comisiei de Lectură înfiinţată conform Hotărârii Adunării Generale 
nr.3/30.04.2009 şi numită conform Deciziei Consiliului Director nr.8/26.06.2009 
cu următorii membrii: Iacob Florea, Ioan Es. Pop, C.D. Zeletin - votat cu 
unanimitate de voturi;

V. 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 - votat cu unanimitate de voturi;

VI. 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 - votat cu unanimitate de voturi;

VII. Aprobarea Deciziei Consiliului Director nr.7/26.03.2010 de înlocuire a membrilor 
Comisiei de Cenzori cu următorii membrii specialişti în domeniul contabil : 
Ionescu Mircea Dan, Popa Cristina şi Popovici Alexandru - votat cu unanimitate 
de voturi;

VIII. 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.) votat cu unanimitate de voturi; 

IX. Menţinerea perfectării contractelor de reprezentare teatrală pe o perioadă de 2 ani 
- votat cu unanimitate de voturi;

X. 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 - votat cu unanimitate de voturi;

XI. 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 - votat cu unanimitate de voturi;

XII. 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 - votat cu 
unanimitate de voturi;

XIII. Stabilirea cuantumului burselor acordate pe domenii de creaţie de la nivelul de 
sumei de 120 EURO la 150 EURO lunar pe o perioadă de 6 luni /1 an - votat cu 
unanimitate de voturi;

XIV. 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 - votat cu unanimitate de 
voturi.
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Înainte de înscrierile la cuvânt ale membrilor participanţi D-na Administrator General 
Nicoleta Cofcinski menţionează faptul că din cele 30 de cărţi aprobate pentru finanţare o parte 
sunt deja editate, o parte se află la edituri în vederea editării. În derularea proiectului s-au 
întâmpinat câteva greutăţi privind semnarea contractelor de către autorii beneficiari, astfel pentru 
anul 2010 pe formularul de cerere pentru finanţare se menţionează şi acordul autorului cu privire 
la prevederile contractului încheiat cu editura pentru tipărirea cărţii. D-na Administrator General 
înaintează membrilor prezenţi în sală cereri pentru proiectul de finanţare cu menţiunea că sunt 
aşteptaţi la sediul COPYRO cu cererea semnată şi cartea ce se doreşte a fi finanţată pentru 
editare începând cu prima zi lucrătoare după desfăşurarea Adunării Generale. 

Dl. Preşedinte menţionează faptul că acest program va fi un succes atât pentru scriitori cât 
şi pentru COPYRO.  

Dl. Preşedinte doreşte să prezinte două probleme foarte importate privind: 
1. operele orfane însemnând opere ale căror autori se cunosc dar nu pot fi identificaţi, 

menţionând faptul că în economia mondială circa 40% din operele care circulă fac parte 
din această categorie de opere orfane. Aceste opere orfane sunt foarte importate pentru 
economia cărţii din România. Aşteptăm alcătuirea unei baze de date cu privire la aceste 
opere orfane, pentru editori fiind importantă pentru a putea ştii unde să se informeze 
despre aceste opere şi cum pot să le acceseze în vederea utilizării, pentru a nu putea 
invoca faptul că nu au găsit autorul operei iar din acest motiv au editat cartea fără
contract.   

2. problema evoluţiei tehnologice recente privind i ped-ul. Trebuie găsită o soluţie ca toate 
cărţile autorilor români să ajungă în baza de date a Apple sau Google în vederea 
evidenţierii acestora pentru plata drepturilor de autor din  accesarea operelor lor pe 
internet şi descărcarea acestora. Se estimează că în 2 ani producţia editorială din 
România va suferi un şoc datorită acestei noi modalităţi de primire a cărţii oline prin 
telefon în vederea descărcării. Se apelează la analizarea cât mai atentă a acestei 
probleme.  

Dl. Preşedinte menţionează faptul că dl. Marius Ianuş solicită COPYRO finanţarea unei 
reviste pe care domnia sa vrea să o editeze. Dl. Preşedinte menţionează că solicitarea este de 
60000 de Euro/an iar opinia dânsului este că noi nu avem în program editarea de reviste ci 
sprijinirea autorilor de carte. Supune la vot această solicitare. Membrii prezenţi nu sunt de acord 
cu finanţarea acestei reviste. 
 

În continuarea şedinţei se acordă cuvântul participanţilor. 
S-au înscris la cuvânt: 

 
1. Dl. Ciupariu în referire la noile tehnologii ce vor apărea pe piaţa din România, 

precizează că în luna martie a.c. a iniţiat unele discuţii cu producători de cărţi electronice 
si propune d-lui Preşedinte şi d-nei Administrator General o întâlnire la nivel instituţional 
cu Asociaţia Română de  Software şi principalii producători de cărţi electronice având în 
vedere faptul că Ambasada SUA în România sprijină toate proiectele de prevenire a 
pirateriei şi mai ales pirateria pe noul suport electronic iped. Menţionează faptul că putem 
începe negocieri mai ales că cei interesaţi de pierderi sunt editorii americani întrucât noi 
importăm drepturi de autor de 1.000.000.000 Euro şi exportăm de 20.000.000 Euro aici  
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intrând software, cărţi etc.. Guvernul României are o mare problemă în privinţa aceasta 
întrucât nu are prevăzut buget. Se propune crearea unui grup care să se ocupe de această
problemă. Domnia sa se oferă să participe, având în vedere că în viitor va fi o mare 
problemă în acest domeniu, în România fiind deja 1,7 % consumatori pe acest domeniu 
iar riscul peste 2 ani este să se ajungă la 10%. Membrii sunt întrebaţi dacă sunt de acord 
cu organizarea acestui grup. 

 Dl. Preşedinte intervenind subliniază că s-au anunţat deja şi preţuri, o carte 
accesată va costa minim 9 dolari şi 99 de cenţi şi maximum 14 dolari şi 99 de cenţi, din aceşti 
bani un procent important revine autorilor , această problemă priveşte autorii şi este de mare 
actualitate. 

Preşedintele dă cuvântul dlui Avocat Ionescu Mircea Felix Melineşti în vederea 
unor explicaţii. 

Dl. Avocat menţionează faptul că 2 precizări mai trebuie aduse la cunoştinţa
Adunării Generale: 

1. prima vizează aspectul întăririi mandatului  de gestiune colectivă pe 
anumite domenii ce trebuie să conţină şi acordul expres al titularului de 
drepturi pentru promovarea de acţiuni în justiţie şi recuperarea de 
drepturi morale. Un exemplu este acela de înlocuire a numelui autorului 
traducerii cu alt nume, situaţie în care se încalcă dreptul la paternitatea 
operei create de autorul consacrat; 

2. al doilea aspect, este faptul că anual COPYRO face propuneri 
legislative pe diverse domenii de activitate inclusiv editare şi difuzare 
de carte şi împrumut public. Pe aspectul de împrumut public 
propunerile noastre au vizat  extinderea cadrului de plătitori deoarece 
noua reglementare a legii din anul 2006 ne-a pus în situaţia ca 
negocierile să nu se poată desfăşura în mod viabil. Nu ştim până la 
această dată, care este reversul acestor propuneri iniţiate de COPYRO 
în actuala formulă ce va fi înaintată de Ministerul Culturii spre 
aprobare, pentru că din deplasările noastre la ORDA, dânşii nu au avut 
să ne prezinte o propunere de modificate a legii integrală, iar Ministerul 
Culturi nu este în măsură la această dată să ne pună la dispoziţie această
propunere de modificare a legii, atributul revenind tot ORDA. În acest 
sens dl. Avocat roagă ORDA să comunice COPYRO această propunere 
legislativă pentru a vedea unde se regăsesc propunerile noastre 
legislative în vederea îmbunătăţirii colectării drepturilor de autor. 

 
2. Dl. Ioan Holban, critic literar, vorbeşte în calitate de autor, dorind să facă precizări cu 

privire la ORDA având în vedere prezenţa în sală a delegaţilor. Este aproape de 
necrezut ca o organizaţie cum este ORDA să ne trateze pe noi ca autori ca pe nişte 
persoane care nu există sau sunt complet neglijate, dar este absolut de necrezut că se 
întâmplă acest lucru. Ca organism de reprezentare pe lângă Guvernul României  ar 
trebui să-şi ia rolul în serios, să relanseze relaţia cu Societatea de Gestiune Colectivă a
Drepturilor de Autor –  
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COPYRO având în vedere faptul că facem parte dintr-o familie europeană. În referire la 
împrumutul public menţionat de dl. avocat se aşteaptă ca ORDA să reglementeze acest 
drept întrucât în străinătate este notat fiecare împrumut de carte iar la sfârşitul anului 
financiar fiecare autor îşi primeşte drepturile.  Menţionează faptul că bibliotecile din Iaşi
sunt fregventate de numeroşi cititori întrucât aceştia preferă să împrumute o carte decât să
o cumpere. De asemenea nu înţelege faptul că trebuie să avem o mare prudenţă în ceea ce 
priveşte utilizatorul respectiv: editură, radio etc., menţionând faptul că baza acestor 
instituţii este chiar activitatea de creaţie a autorului, fără această activitate a autorului 
aceste instituţii nu ar exista.  

 Dl. Ioan Holban doreşte să menţioneze faptul că proiectul de editare de carte iniţiat de 
COPYRO are un mare ecou în lumea autorilor de carte, fiind pentru prima dată după 1990 
când un contract de editare de carte sună ca un contract adevărat unde se specifică: tiraj, 
drepturile autorului, termene, preţ de vânzare, unde se fac plăţile etc.. Subliniază faptul că
până acum autorul era obligat să-şi plătească apariţia cărţii. Tot în referire la proiect 
menţionează faptul că acesta va fi lansat la Iaşi la târgul de carte din mai 2010 fiind susţinut 
de mai mulţi oameni de cultură din Iaşi respectiv Lucian Vasiliu etc.. Va fi un eveniment 
major iar cărţile editate în acest proiect vor fi expuse la standurile editurilor. Dl. Ioan Holban 
face prezentarea câtorva cărţi deja editate, menţionând că tirajele sunt specificate iar 
condiţiile de editare sunt drastice, editura neputând primi banii până nu face dovada tipăririi 
cărţii.  

În încheiere dl. Ioan Holban are rugămintea ca ORDA să dea importanţa cuvenită
autorului.    

Dl avocat Ionescu Mircea Felix Melineşti doreşte să precizeze pentru o mai bună
cunoaştere de către autori a unui element de inechitate ce există între două drepturi de autor 
şi anume dreptul de radiodifuzare versus dreptul de retransmitere prin cablu. Specifică faptul 
că în anul 2005 COPYRO a promovat o metodologie privind drepturile de radiodifuzare ce s-
a finalizat printr-o Hotărâre Arbitrală pronunţată în 15.10.2005 unde s-a stabilit o 
remuneraţie pentru autori de 3% din veniturile corespunzătoare utilizării repertoriului său. În 
relaţiile cu SRR şi SRTV s-a constat că aceşti utilizatori nu aplică procentul la veniturile 
menţionate în hotărâre.  

D-na Administrator General adaugă faptul că de 3 ani suntem în proces cu aceştia, 
datorită faptului că aplică un procent ponderat rezultând o remuneraţie trimestrială foarte 
mică / autor în comparaţie cu remuneraţiile din retransmiterea prin cablu.  

D-na Consilier Juridic menţionează faptul că aceste remuneraţii din cablu şi
radiodifuzare ar trebui să fie aproximativ egale având în vedere că posturile de televiziune 
sunt retransmise prin cablu.  

D-na Administrator General subliniază situaţia absurdă creată de legislaţie respectiv 
radiodifuzarea este gestionabilă pe bază de mandat iar retransmiterea prin cablu este gestiune 
colectivă obligatorie. De asemenea domnia sa exemplifică un caz în care SRTV utilizează
200 de autori şi plăteşte 40 o cauză îngrijorătoare fiind tocmai gestiunea pe bază de mandat. 
D-na Administrator General menţionează faptul că această reglementare legislativă nu este 
în favoarea autorului şi de asemenea subliniază că s-au iniţiat demersuri legislative în acest 
sens aşteptând ca acestea să fie inserate în noile modificări legislative.  
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Dl. Preşedinte doreşte să precizeze că relaţiile cu ORDA sunt bune şi normale dar apar 
şi nişte conflicte de interese ideologice, respectiv COPYRO apără drepturile de autor iar în 
interiorul ORDA există un mecanism de interpretare a legislaţiei care nu corespunde 
întotdeauna cu cele ale COPYRO. Domnia sa crede că aceste lucruri se vor rezolva, nimeni 
nu împiedică un bun dialog între cele două instituţii având în vedere că ORDA este un 
organism de reglementare în domeniu, autorul fiind cel care trebuie să câştige din o bună
funcţionare a COPYRO şi o reglementare legislativă benefică în domeniu iniţiată de ORDA.  

 
3. Dl. Gheorghe Schwartz doreşte să aducă o completare la cele spuse de dl. Ioan Holban 

referitoare la drepturile de autor pentru cărţile difuzate în librării fiind o problemă foarte 
serioasă ce a fost discutată şi în Consiliul Europei domnia sa participând la un simpozion 
în Budapesta ce a avut ca obiect această problemă. Menţionează faptul că drepturile de 
autor sunt protejate existând un plafon minim pentru autorii care au anumite specialităţi
ce sunt mai puţin solicitate de către public, aceste cărţi adresându-se doar unui targhet 
restrâns de cititori, iar pentru cei ce sunt accesaţi mai mult de către cititori drepturile de 
autor sunt plătite până la un anumit plafon pentru a se crea o echitate în domeniu. 

Domnia sa menţionează faptul că există o Directivă europeană în domeniu de aproape 
2 ani ce este aplicabilă în unele state europene,  în România fiind posibil să fie reglementată
dar să nu poată fi aplicată şi subliniază că la nivel european sunt măsuri foarte dure pentru 
nerespectarea acestei directive. 
4. Dl Vicol Sterian în luarea de cuvânt precizează că participă pentru prima oară la 

Adunarea Generală a COPYRO, domnia sa face o scurtă prezentare a activităţii sale şi
felicită echipa COPYRO pentru activitatea sa. 

În continuarea intervenţiei domnia sa doreşte să facă un mic adaos la programul 
iniţiat de COPYRO în acest an respectiv în acesta să fie prevăzut un capitol ,,alte cheltuieli” 
care să includă cheltuieli cu organizarea unor festivităţi de aniversare a membrilor COPYRO 
şi cheltuieli cu omagierea autorilor decedaţi. De asemenea domnia sa doreşte să facă o
invitaţie la cea de a II a ediţie a Târgului de Carte de la Galaţi, anul trecut participând 85 de 
edituri.  
 
5. D-na Passionaria Stoicescu în luarea de cuvânt precizează faptul că până în prezent a 

scris 46 de cărţi. În calitatea domniei sale de autor doreşte să întrebe de ce autorul 
primeşte ca drepturi pentru editare 10% din vânzări iar difuzorul de carte 30% din 
vânzări, de ce să nu devină şi autorul difuzor. Domnia sa îşi exprimă regretul că la 
această şedinţă nu sunt invitaţi şi editorii de carte, întrucât răspunsul acestora la 
întrebările autorilor este ,,Noi vă scăpăm de carte”.  

În continuare d-na Passionaria Stoicesu doreşte să mulţumească conducerii COPYRO 
şi întregului colectiv pentru sprijinul acordat, subliniind că, dacă mai mulţi autori ar ştii de 
existenţa COPYRO aceştia ar putea beneficia de sprijinul său, fiind un organism de gestiune 
colectivă profesionist care apără scriitorul nu îl fură.

În încheiere domnia sa mulţumeşte tuturor pentru atenţie. 
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În continuarea şedinţei Dl. Preşedinte Eugen Uricaru dă cuvântul d-lui Laurenţiu 
Oprea - Director DRGCRP din cadrul ORDA ce a asistat la şedinţa Adunării Generale în 
calitate de observator conform Delegaţiei nr.8227/07.05.2010. 

Dl. Laurenţiu Oprea mulţumeşte pentru acordarea cuvântului menţionând faptul că
nu ar fi intervenit dacă ORDA nu ar fi fost unul din subiectele centrale în cadrul şedinţei 
Adunării Generale. 

Domnia sa doreşte să facă câteva precizări necesare şi anume: 
- anul care a trecut a fost un an în care sistemul de gestiune colectivă a fost foarte contestat, 

a fost anul în care un grup de parlamentari din cadrul comisiei de specialitate, care fără
nici un fel de menajamente au acuzat acest sistem de gestiune, în primul rând pe ORDA, 
ca fiind părtaşi la un furt ca în codru, aceste poziţii ale parlamentarilor din Comisia de 
Cultură putând fi citite. 

- sunt foarte mulţi titulari de drepturi care, este adevărat nu din domeniul operelor 
scrise, ci din muzică, au acuzat o serie de probleme, ce le-au fost în mare parte 
confirmate de modul de gestionare a banilor, vorbim de aproape 30 milioane de euro 
colectaţi şi repartizaţi anual în nişte condiţii destul de incerte.  

- a fost un an în care ORDA a exercitat dreptul de control şi a intrat mai în amănunt pentru 
a constata modul în care se gestionează aceste sume de bani.  

- nu există nici un fel de partypri, ci se doreşte ca legea să fie aplicată, şi crede că ORDA a 
contribuit din 1996 la acest sistem de gestiune colectivă şi la modul de aplicare a 
drepturilor de autor şi crede că în momentul acesta ne situăm în Europa, inclusiv din 
punct de vedere al sumelor colectate, cu un procent pe cap de locuitor ce ne plasează într-
o poziţie medie europeană.

- este momentul să ajungem la un plan de transparenţă mai mare astfel încât sistemul să nu 
poată fi abuzat şi odată cu acest sistem şi ORDA să fie mai responsabilă, ca organ de 
control. Domnia sa nu crede că se poate plafona la o singură instituţie. ORDA este într-un 
program de restructurare, nu are nici un fel de problemă dacă se consideră că nu este 
nevoie de control la organismele de gestiune colectivă, şi de asemenea nu are nici un fel 
de problemă dacă se doreşte ca ORDA să se desfiinţeze.  

- Domnia sa doreşte să asigure membrii participanţi şi conducerea COPYRO că nu este 
nici un fel de presiune împotriva unor organisme de gestiune colectivă sau a unor 
persoane, însă se solicită mai multă atenţie cu privire la modul de aplicare a legii, în 
activitatea internă, mai ales cu privire la repartiţie şi colectate, aceste  lucruri dorind a fi 
mai clar identificabile. 

 Domnia sa exemplifică un singur caz şi anume: pentru muzica colectată din 
ambiental şi anume discoteci, restaurante,  teatre sunt 3 organisme de gestiune colectivă,
unul colectează de la 8000 de utilizatori, altul de la 4000 de utilizatori şi celălalt de la 2000 
de utilizatori. Acest fapt se întâmplă în România în anul 2009 pe nişte tarife şi o lege din 
anul 1996, lucruri ce nu sunt deloc normale, deci iată se constată că numai între aceste 
organisme de gestiune colectivă sunt 4000 de utilizatori neplătitori, 4000 de utilizatori care 
în piaţă au un avantaj şi anume acela că nu plătesc drepturi de autor. Este singurul caz pe 
care îl exemplifică dar lucrurile sunt absolut uluitoare.    
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- De asemenea ORDA a constat anul trecut rapoarte informatice antedatate în sistemul de 
software, în calculator, iar cineva încerca să convingă reprezentanţii ORDA că acest fapt 
este absolut normal. Un soft care dă un raport generând automat data să schimbi data 
calculatorului ca să primeşti o altă dată. Aceste informaţii nu au fost făcute publice pentru 
a nu dori să compromită pe nimeni, dar sunt foarte conştienţi că dacă ar fi publicate în 
presă astfel de lucruri încasările ar scădea foarte mult.  
D-na Administrator General doreşte să intervină spunând că Societatea de Gestiune 

Colectivă a Drepturilor de Autor – COPYRO nu a procedat nici o dată în acest mod şi aceste 
aspecte nu port fi generalizate, COPYRO desfăşurând o activitate corectă în sprijinul autorului şi
nu în defavoarea acestuia. Faptul că ORDA a constat nereguli la alte organisme de gestiune 
colectivă nu trebuie să aibă repercursiuni şi asupra COPYRO, întrucât pe parcursul anilor 
echipele de control ORDA nu au consemnat în procesele verbale de control abateri de la regulile 
de gestiune colectivă prevăzute de lege. 

- Dl. Laurenţiu Oprea subliniază în referire la acest fapt că s-a încercat o alianţă împotriva 
ORDA pentru a se acoperi astfel de evenimente, însă acestea nu pot fi acoperite. ORDA 
nu are nici un război, lucrurile trebuie să fie în regulă, certe pentru autori. 
Dl Preşedinte intervine şi menţionează faptul că Societatea de Gestiune Colectivă a

Drepturilor de Autor – COPYRO nu a efectuat astfel de operaţiuni. 
Dl. Director George Bălăiţă doreşte să precizeze faptul că ORDA nu trebuie să se bazeze 

doar pe o Comisie Parlamentară.
Dl Director Laurenţiu Oprea menţionează că nu se bazează doar pe această comisie. 
Dl. Preşedinte Eugen Uricaru în încheierea şedinţei mulţumeşte d-lui Laurenţiu Oprea 

pentru exprimarea în şedinţă a punctului său de vedere şi tuturor membrilor pentru prezenţa
activă la Adunarea Generală desfăşurată în data de 07.05.2010 subliniind faptul că Societatea de 
Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - COPYRO nu face parte din categoria celor ce 
complotează împotriva ORDA, noi dorind o bună colaborare cu ORDA, iar problemele ce au 
intervenit dorim să le clarificăm cu reprezentaţii ORDA. 

Dl Preşedinte  dă cuvântul dlui Tărchilă pentru o scurtă remarcă.
Dl. Tărchilă în referire la cheltuielile pentru autorii decedaţi solicitate de dl. Dicu pentru 

a fi promovate  de COPYRO subliniază că nu este nevoie de o asemenea propunere pentru că
,,scriitori sunt nemuritori”. 
 

Încheiat astăzi 07.05.2010  în număr de 4 (patru) exemplare originale la sala Millenium 
din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Complex Hotelier MODERN S.R.L. (fostul Hotel 
MODERN) din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2.  

 

Secretar desemnat  
pentru redactare 

_________________________ 


