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Citre,
Societatea de Gestiune Colectiva a Dreptului de Autor in domeniul Artelor Vizuale

VISARTA
Avdnd

in vedere

solicitarea dvs. cu rtr.411116.04.2019, inregistratd, la ORDA cu

ff.

RGIV2155/17.04-2019, vd transmitem, aldturat, Avizul privind propunerea de modificare
statutului VISARTA.

Cu deosebiti consideratie.
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Nume si prenume
Darius MARIN

Functia publicd
Director DRGC
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AYTZ
in temeiul att. 157 alin. (2) din din Legea nr. 811996 privind dreptul de autor si
drepturile conexe, republicatd, se avizeazd modifrcareastatutului organismului
de gestiune
colectiv[ VISARTA - Societatea de Gestiune Colectiva a Dreptului de Autor in domeniul

Artelor Vizuale, cu sediul in str. Poet Panait Cerna,

tr.

1, bloc

M 52, sc. 3, et. 7,

ap.g1,

sectorul 3, Bucureqti.

in conformitate cu prevederile art. 157 alin. (a) din Legeaw.811996, organismul de
gestiune colectivd are obligatia de a depune modificarea statutului, avizul
gi hot5r6rea
adundrii generale la instanfa judecdtoreasci, in vederea inregistrdrii modificdrii.
Hotdrdrea judecltoreascd definitivd privind inregistrarea modificdrilor

depune

la statut

la Oficiul Romdn pentru Drepturile de Autor in termen de 5 zlle de la

comunicdrii, conform prevederilor art.157 alin.(5) din Lege a nr. 811996(republicatd).

%,-',
Nume si prenume
Darius MARIN

Functia publicd
Director D.R.G.C.

Semgftura
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STATUTUL
SOCIETATII DE GES'TIUNE COLECTIVA A DREPTURILOR DE AUTOR iN
DOMENIUL ARTELOR VIZUALE
VISARTA

CAPITOLUL I. Denumirea, forma juridicl, sediul, durata
Art.L. Denumirea societd{ii este: Societatea de Gestiune Colectivl a Drepturilor de Autor in
Domeniul Artelor Vizuale - VISARTA. Aceastd denumire va figura in toate documentele, actele gi
anunturile societ5lii.

Art. 2. Forma organizatoricl: Societatea de Gestiune Colectiv6 a Drepturilor de Autor in
Domeniul Artelor Vizuale-VISAKIA este persoand juridicd romdnd de drept privat, frrd scop
patrimonial, neguvernamentald, apoliticd, constituitd prin libera asociere.
Societatea de Gestiune Colectivd a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale
VISARTA funclioneazd in conformitate cu legislalia rom6n6
privind
811996
drepturile
de
-Legea
autor 9i drepturile conexe, cu completarile gi modificdrile ulterioare gi a Ordonanfei Guvemului nr.
2612000

privind asocialiile 9i fundaliile, precum gi potrivit prezentului Statut.

Societatea de Gestiune Colectivd a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale
VISARTA poate infiinla sucursale in fard ca structuri teritoriale, fErd personalitate juridic6, conform
hotdrdrii Adunlrii Generale.
Societatea de Gestiune Colectivd a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale
VISARTA protejeazd interesele membrilor sdi in strdindtate in ceea ce privegte gestionarea

drepturilor cuvenite ca urrnare a utilizdrii repertoriului propriu, prin incheierea de contracte de
reprezentare reciprocd cu organismele similare din strdindtate.
Sunt recunoscute qi protejate ca titulari ai dreptului de autor, persoanele ftzice sau juridice
care au dobdndit aceastd calitate prin mogtenire sau cesiune, in condifiile legii, pentru drepturile
care le-au fost transferate in baza unor acorduri individuale. Aceste persoane au dreptul la cel pufin
o parte din totalul acestora.

Art. 3. Sediul.

Societatea de Gestiune Colectivd a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor
Vizuale-VISARTA are sediul in Municipiul Bucureqti, str. Poet Panait Cerna nr. l, bloc M 52, sc.3,
et.7, ap 85, Sectorul 3.

Sediul Societdlii de Gestiune Colectivd a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor VizualeVISARTA poate fi schimbat oric6nd, in Bucureqti, numai prin decizia Consiliului Director qi in
tard
cu aprobarea Adundrii Generale, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 4. Durata: Societatea de Gestiune Colectivd a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor
VISARTA se constituie pe o duratd nedetermi
qi voinJa de asociere a membrilor ei.
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in cuprinsul prezentului statut Societatea de Gestiune Colectivd a Drepturilor
Domeniul Artelor vizuale -visarta va fi denumitd in continuare ,,VISARTA,'.
CAPITOLUL II. Scopul, domeniul

de Autor

in

qi obiectul de activitate

Art.5. Scopul:
Art. 5.1. Colecteazd 9i repartizeazd drepturile patrimoniale de autor cuvenite titularilor de drepturi,
asupra operelor de artd vizualS. Gestiunea colectivd a drepturilor patrimoniale de autor ale autorilor

de opere de artd vizuald, se realizeazd atdt pe teritoriul Romfiniei, cdt pi in str6inltate, in acest din
urmd caz, prin intermediul organismelor din strdinltate cu care VISARTA incheie contracte
acorduri de reprezentare, precum qi in virtutea gestiunii colective obligatorii.

Art.5.2. Pentru categoriile de drepturi prevdzute la 5.1, VISARTA reprezint6titularii de drepturi
care i-au acordat mandate, precum gi pe cei prevdzuli de art. 145 alin. (2) in Legea g/1996,
republicatE, ale cdror drepturi fac obiectul gestiunii colective obligatorii qi elaboreazd metodologii,
in limita repertoriului gestionat colectiv, sau negociazd diect cu utilizatorii contractele de licentd.

VISARTA va permite, la cererea utilizatorilor, accesul prin mijloace electronice la repertoriul de
opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, in forma prevlzutl la art. 153 alin. (2), din Legea
8/1996, republicatd, precum qi la lista titularilor de drepturi de autor, rom6ni qi strlini, pe care ii
reprezint5.

Art. 5.3. Sunt recunosculi gi proteja{i ca titulari ai drepturilor de autor inclusiv, persoanele frzice
sau juridice care au dob6ndit aceastd calitate prin mogtenire/succesiune sau cesiune, in condifiile
legii, pentru drepturile care le-au fost transferate in baza unor acorduri individuale gi care au dreptul
cel pufin la o parte din veniturile provenite din drepturile de autor.
Art. 5.4. Promoveazd, reprezintd qi protejeaz6 interesele membrilor sdi;

Art. 6. Domeniul de activitate const6 in urmdtoarele secfiuni: picturd, graficd, sculptura, gravur6,
litografie, artd rhonumentald, scenografie, tapiserie, ceramicl, arta sticlei gi a metalului, operd de
artl fotograficd 9i prelucrare video-computerizatd, a imaginii, design, opere de art6 aplicat6 a
produselor destinate unor utilizdri practice, arhitectur[ inclusiv plange, machetele grafice ce
formeazd, proiectele de arhitecturd, lucrlri plastice, harti gi desene din domeniul topografiei,
geografiei gi a gtiinfelor in general, precum qi orice alte manifestdri care
lin qi de artd vizuald
contemporand.

Art. 7, Obiectul de activitate. Pentru atingerea scopului sdu, VISARTA va desftqura, in principal,
urmdtoarele activitdli

:

{rt.7.1.

Gestioneazl colectiv drepturile patrimoniale de autor rezultate din utilizarea operelor de
artd"vrzuald'pebaza mandatului acordat de delindtorii acestor drepturi din
tar6 sau din str6inatate.

Art, 7.2. Pentru categoriile de drepturi de autor prevf,zute de lege, pentru care gestiunea colectivd a
drepturilor patrimoniale este obligatorie, Visarta ii reprezintd qi pe titularii de drepturi patrimoniale
de autor care nu i-au acordat mandat qi pe autorii de artd viz;uald, fhr[ moqtenitori legali, potrivit din
Legii 8/1996 cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
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Art. 7.3.

Colecteazd gi repartizeazd drepturile de autor rezultate din utilizarea operelor de artd
vizuald', pe baza mandatului acordat de delindtorii acestor drepturi sau in baza contractelor incheiate
cu reprezentan(ii acestora din lard sau din strdindtate ori a dispoziliilor legale, in condiliile
prevederilor prezentului statut qi ale dispoziliilor Legii nr.811996 cu modificdrile gi complet6rile
ulterioare;

Art, 7.4. Asigurd gestiunea colectivd a altor drepturi patrimoniale, pe bazd de convenfii sau la
solicitarea expres[ a unor titulari de drepturi, membri sau nemembri ai Visarta ori a reprezentanfilor
legali ai acestora.

Art.7.5.

Colecteazd, qi repartizeazd.drepturi datorate autorilor de cdtre utilizatori, pentru utilizarea

vizuald, in cadrul manifestdrilor, evenimentelor sau spectacolelor
contemporan[ desfbEurate " live'' .

operelor

de artd

{rt,7.6.

Colecteazd, gi repartizeazd" drepturi de autor datorate

de

artd

titularilor, de c6tre organismele de
radiodifuziune qi televiziune, pentru utilizarea operelor de artd vizual6, aferent6 fiecdrei modalit6fi
de exploatare.

Art. 7.7. Colecteazd qi repartizeazd drepturile patrimoniale de autor provenite din exercitarea
dreptului de retransmitere prin cablu, de la distribuitorii prin cablu (societdtile de distribuire prin
cablu) pentru distribuirea simultand gi integral[ a progrtrmelor TV.

Art. 7.8.

Colecteazd qi repartizeazd drepturile patrimoniale de autor provenite din utilizarea qi
descdrcarea de pe internet a operelor de artd vintald.

{rt.7,9,

Colecteazd Ei repartizeazd" drepturile patrimoniale de autor provenite din exploatarea
operei originale, a dreptului de reproducere (editare qi distribuire), a dreptului de adaptare gi
transformare a operelor de artd vizuald".

Art. 7.10. Colecteazd qi repartizeazd drepturile patrimoniale de autor provenite din

exercitarea
dreptului de comunicare cdtre public printr-un procedeu oarecare precum gi de reproducere prin
orice procedeu sau utilizare in scopuri publicitare sau comerciale a operelor de artl vizuald ori a
unor fragmente din acestea.

Art. 7.11. Colecteazd qi repartizeazd qi alte drepturi patrimoniale de autor la care sunt indreptalili
prin lege membrii sdi, cum ar fi: dreptul la remuneralia compensatorie pentru copia privat6, dreptul
la remuneralia echitabil6 pentru imprumutul public etc.

Lrt.7.l2.

Promoveazd interesele materiale gi morale ale membrilor Visarta, in limitele mandatului
incredinlat, prin asisten(d de specialitate sau, dupd, caz, prin promovarea de actiuni la instan{E, in
numele acestora, in situalia incdlcdrii drepturilor materiale Ei morale.

Art. 7,13. Elaboreaz[ metodologii

pentru domeniul sdu de activitate cuprinz6nd drepturile
patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor gi obligaliile utilizatorilor in cazul operelor de
artd"vizuald..

Art,7.l4.

Art.

Negociazd protocoale cu alte organisme de gestiune colectivd.

7.15. Negociazd qi umdreqte contractele de cesiune
precum gi Autorizaliile-licenld neexclusivd incheiate cu utili

ividuale
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ArL 7.16. incheie convenlii, contracte, autoriza{ii neexclusive, protocoale cu organisme similare
din fard qi strdindtate.

Art. 7.17. Promoveazd acliuni in justilie in vederea recuperlrii remunerafiilor in cazul prejudiciilor
decurgind din utilizarea neautorizatd, a operelor de art6 viztald,.

Art.

7.18. Promoveazd alte iniliative

in relaliile cu institutiile

intereselor autorilor de artd vrzuald,(membri Visarta sau
activitate.

Art.7.l9. Acceptd

statului in vederea protejlrii
nemembri) in scopul realizlrii obiectului de

gi folosegte finanfdri, donafii gi sponsorizdri pentru a realiza scopul qi obiectul de

activitate al Visarta.

Art. 7.20. Visarta comunic6 public, in format electronic, pe pagina proprie de internet, urm6toarele
informafii:

a)

statutul;
b) lista membrilor, a organelor de conducere centrale Ei locale, componenfa comisiilor
inteme qi lista responsabililor locali;
c) metodologiile in baza cdrora colecteazd remuneraliile cuvenite membrilor, precum gi
deciziile prin care organismul de gestiune colectivd a fost desemnat colector;
d) denumirea colectorului unic, in cazul in care remuneraliile sunt colectate prin intermediul
acestuia;
e) contractele standard de acordare a autorizaliilor neexclusive;

f) lista acordurilor de reprezentare incheiate cu alte organisme de gestiune colectiv6,
denumirea acestora, precum qi lista contractelor de reprezentare incheiate cu organismele similare
din strdindtate;
g) modalit{ile de colectare qi repartizare a sumelor datorate autorilor sau titularilor de
drepturi, precum qi persoanele responsabile de aceastd activitate, pe plan central qi local;
h) procedurile de solulionare a plAngerilor gi situalia litigiilor qi a medierilor;
i) informalii privind adun6rile generale desfdqurate in ultimii 5 ani, cum ar fi: data qi locul
convoc[rii, ordinea de zi qi hotdrdrile adoptate, dupd,caz;

j) darea de seamd anual6.
Art. 7,21. Conf Legii 811996 cu modificdrile qi completdrile ulterioare Visarta poate presta servicii
sociale, culturale sau educalionale finanlate prin intermediul refinerilor din veniturile proprii, din
venituri derivate sau din investirea veniturilor provenite din drepturi. Aceste servicii se presteaz6 pe
baza unor criterii echitabile, in special in ceea ce priveqte accesul la aceste servicii qi amploarea lor.

CAPITOLUL III. Condifiile in care Societatea accepti mandatul membrilor s5i
Art. 8. Mandatul de gestiune colectivd

este acordat prin contract scris de c6tre titularul de drepturi

de autor sau drepturi conexe. Mandatul astfel acordat este valabil p6na la retragerea lui de cdtre
mandant.

Art. 8.1. Poate fi membru al VISARTA autorul
condiliile de aderare prevlzute in statut.

sau titularul

de autor, care indeplineqte
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Art. 8.2. Persoana care solicitl

obfinerea calitalii de membru are posibilitatea de a solicita
gestionarea intregului repertoriu sau doar a anumitor opere menfionate expres in lista de repertoriu
atagatd mandatului de gestiune precum gi de a opta asupra perioadei de gestionare.
Art. 8.3. VISARTA este obligatd sd accepte gestionarea acestor drepturi pebazagestiunii colective
in limita obiectului sdu de activitate.
Art. 8.4. Exercitarea gestiunii colective incredinlate prin contractul de mandat nu poate restr6nge
in niciun fel drepturile patrimoniale ale autorului sau titularului de drepturi.

CAPITOLUL W. Condifii de accesibilitate, transparen{i si nediscriminare

Art. 9. VISARTA este deschisd, in condiliile legii gi ale prezentului Statut, tuturor titularilor de
drepturi de autor din domeniul sdu de activitate, din Rom6nia gi str6in6tate qi gestio neazd
transparent gi nediscriminatoriu potrivit legii drepturile de autor incredinlate.

Art. 10. VISARTA

trateazd" conform aceloraqi reguli de gestiune colectivS, toti autorii operelor
vizuale indiferent dacd acestea au fost acordate direct prin mandat sau ca efect al gestiunii colective
obligatorii, potrivit legii.

CAPITOLUL V. Repertoriul de opere

Art.

11.1. Repertoriul VISARTA este format din totalitatea operelor de artd vizuald, pentru care
titularii de drepturi au acordat mandat pentru exercitarea gestiunii colective obligatorii sau pe baza
de mandat, precum Ei din totalitatea operelor de artd vizuald din repertoriul titularilor de drepturi

strdini sau prin organismele din strdindtate cu care au fost incheiate contracte de repre zentare, in
condiliile legii. Repertoriul extins este reprezentat de totalitatea operelor de artd vizuald, pentru
care, potrivit legii, drepturile patrimoniale de autor sunt gestionate colectiv, in mod obligatoriu,
conform Legii 8/1996 cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Art. 11.2. Pentru a putea beneficia de remunerafiile colectate qi repartizate de c6tre VISARTA,
titularii de drepturi trebuie sd declare repertoriul in formatul stabilit de Consiliul Director, in
termenele prevdzute de

vISARTA, inainte de efectuarea repartiliei.

Art.

11.3. Repertoriul VISARTA este actualizat in baza declarafiilor de repertoriu intocmite de
cdtre titularii de drepturi, pe proprie rdspundere gi din repertoriile actualizate ale titularilor de
drepturi strdini sau ale organismelor din strdin[tate cu care se incheie contracte de reprezentare.
Art. 11.4. Operele de artd vizuald, din repertoriul gestionat de VISARTA vor fi avute in vedere la
repartifie gi platd incepdnd cu data la care titularul igi depune mandatul gi repertoriul.
Art. 11.5. in cazul in care titularul de drepturi nu declard repertoriul, il declari incomplet sau nu
depune documentele necesare, potrivit prevederilor prezentului statut, VISARTA este exonerat6 de
rdspundere

f{a

de acesta.

Art. 11.6. Repartiliile remunerafiilor cdtre titularii de drepturi vor fi considerate valabil realizate in
baza informaliilor fumizate de cdtre acegtia, in termenele stabilite de VISARTA, inainte de
efectuarea reparti{iilor.

Art.ll.7.inbaza mandatului

acordat de titularii drepturilor de autor ai operelor de artd vizuald,
Visarta are dreptul de a autorizaprin acordarea de licenle scrise,
operelor din repertoriul
sdu, respectdnd dispoziliile Legii 8/1996 cu modificdrile gi
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a) reproducerea integrald sau partiald, prin orice mijloace qi sub orice form6;
b) revdnzarea operei ulterioar6 primei instrdin6ri - dreptul de suitd;
c) distribuirea,
d) inchirierea,
e) imprumutul public;

0

rcalizareade opere derivate;
comunicarea public6, direct sau indirect, prin orice mijloace inclusiv prin punerea operei
la dispozifia publicului, inclusiv on-line, astfel incdt sI poatd fi accesatd in orice loc, in
mod individual, de catre public;
h) retransmiterea prin cablu;
i) radiodifuzare de cdtre organismele de televiziune,
j) copia privatd pe suport de hdrtie,
k) copia privatS pe suport digital,
l) import.
Art. 11.8. Autorizarea utiliz6rii oricdrei opere din repertoriu se va solicita gi acorda numai in scris.
Lipsa unei autorizdri scrise echivaleazd cu neacordarea autorizdrii utilizdrii operei respective.
Art. 11.9. in exercitarea propriilor atribu{ii, VISARTA respectd legisla{ia romdnd qi acordurile
intemationale la care RomAnia a aderat. VISARTA gestioneaza operele autorilor de arti vizual6
aflate in perioada de proteclie. Drepturile patrimoniale de autor dureazi tot timpul vietii autorului
iar dupd moartea acestuia se transmit prin mogtenire pe o perioad5 de 70 de ani, conform Legii
811996 cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

g)

Art.

11.10. VISARTA gestioneazE drepturile morale de autor
modific[rile gi completdrile ulterioare, pentru perioadd nelimitatd.

in conditiile Legii

8/1996 cu

Art.

11.11. Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor pentru operele de artd, vizual6 se
incredinfeazd VISARTA prin mandate sau in condi{iile Legii 8/1996 cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.

Art.ll.l2.

Visarta depune la ORDA, in formd scrisl sau electronicd, repertoriul de opere mandatat
de membrii sdi, in format stabilit prin Decizia Directorului General ORDA, precum qi conform
contractelor sau acordurilor perfectate cu organismele similare din strdinitate.

Art.11.13. Pe teritoriul Rom6niei VISARTA exercitd mandatul de gestiune colectivl a drepturilor
de autor din domeniul artelor vizuale pentru toate fdrile lumii cu care incheie contracte de
reciprocitate, cu execeptia celor excluse in mod expres de cdtre titularii de drepturi.

CAPITOLUL VI. MEMBRXI VISARTA, MANDATUL DE GESTIUNE, DREPTURILE,
OBLIGATIILE, ABATER.ILE DISCIPLINARE $I INCETAREA CALITATII DE
MEMBRU

Art, 12.

VISARTA orice persoand fizicd, sau juridicd - ce deline drepturi
patrimoniale de autor opere de artd vizuald", in temeiul legii,
care au dobdndit aceastl calitate prin mogtenire sau cesiune, 6'donaigite i) , pen
Poate deveni membru al
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care le-au fost transferate in baza unor acorduri individuale gi care au dreptul cel pufin la o parte din

veniturile provenite din drepturi.
Art. 13. Membru VISARTA, este orice persoand fizicd, sau juridicd din Romdnia care, in calitate
de titular de drepturi de autor de opere de artd vizuald, a incredintat asociatiei, direct sau prin
reprezentant, prin contract scris de mandat, gestiunea colectiv6 qi/sau pe bazd, de mandat pentru
drepturile sale patrimoniale pe care VISARTA le administreazd,pebaza gestiunii colective/ sau pe
baza de mandat, in limita obiectului sdu de activitate. Aceastd categorie de membri au drept de vot
in Adunarea Generald, fiind membri efectivi ai asociafiei.
Art. 14. Calitatea de membru al VISARTA se dobdndepte prin acordarea unui mandat de gestiune
colectivd a drepturilor patrimoniale de autor de cdtre titularul de drepturi de autor de opere de artl

insolit de repertoriul in formatul aprobat de ORDA, cu toate c6mpurile obligatorii
completate. Mandatul acordat este valabil pdni la retragerea lui de cdtre titularul de drepturi sau
viz:uald',

pdnd la revocarea sa.

Art. 15. Dobindirea calitl(ii de membru se obline de la data inregistrdrii mandatului la sediul
VISARTA qi poate fi refuzatd, titularului de drepturi de cdtre Consiliul Director VISARTA, in cel
mult 30 zile de la data inregistrdrii mandatului. Refuzul se motiveaza in scris qi se comunic6
solicitantului prin orice mijloace, inclusiv electronic (email).
Art. 16. Nu poate fi membru VISARTA persoana care de{ine simultan calitatea de membru al
altui organism rom6n de gestiune colectivd din domeniu, pentru aceleagi drepturi qi pentru aceleagi
opere de artd vizuald,.
Art. 17' Calitatea de membru mandant poate inceta prin notificare scrisd, adresat6 direct de
titularul de drepturi cu un preaviz de 6 luni, la sediul VISARTA sau prin scrisoare recomandatd cu
confirmare de primire sau prin pogta electronicd.
Art. 18. Pierderea sau refuzarea calitlfii de membru mandant se face prin decizia Consiliului
Director, in cazul in care titularul sau mandantul:
a) nu face dovada drepturilor pretinse;
b) incalcd prevederile mandantului de gestiune colectivd ori se declard autor sau
dobdnditor al unor opere de artd vizuall ce nu ii aparfin;
c) nu indicl ce drepturi patrimoniale, tipuri de opere sau alte obiecte protejate alege sd
ii fie gestionate de VISARTA;

d)

este membru al unui alt organism de gestiune colectivd a drepturilor de autor pentru
aceleaqi drepturi asupra aceloraqi opere;

e)

a pierdut anterior calitatea de membru al organismului de gestiune colectivd prin
excludere sau a fost membru la un organism de gestiune colectivd din acelagi domeniu
sau din domenii diferite de cel al VISARTA care a adus prejudicii materiale sau de
imagine VISARTA;
0 a fost condamnat, printr-o decizie definitiv6, la pedeapsa cu amendd
penald/inchisoare sau pentru infracliuni prevdzute de legislafia in domeniul propriet[fii
intelectuale, ori care poate atinge prestigiul qi bunul renume al VISARTA.

Art.

Membrii titulari qi dreptul de vot in Adunarea Generari
Un membru VISARTA, persoand, fizicd, sau juridici. detine un singur drept de vot indiferent de
intinderea repertoriului de opere de{inut qi declarat de aces
de intinderea drepturilor
19.

patrimoniale de autor ale titularului de drepturi de autor de
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Art. 20. Membrii VISARTA beneficiazd de toate drepturile qi trebuie sd iqi indeplineasca
obligaliile prevrzute de starut, in limitele stabilite de legislalia

toate

vigoare.

?n

ArL2l. Mandatul

de gestiune
Mandatul de gestiune colectivd a drepturilor patrimoniale, reprezint6 contract scris al titularului de
drepturi sau al reprezentan{ilor legali ai acestuia, pentru gestiunea repertoriului declarat, pe propria
rdspundere, in formatul tip stabilit conform normelor legale qi statutare aplicabile. Mandatul de
gestiune este valabil pdnd la data la care retragerea acestuia devine efectivd potrivit prevederilor
prezentului statut.

Art. 21.1. in cazul decesului/incetirii existen{ei unui membru mandant, drepturile patrimoniale de
autor rezultate din utilizarea operelor de artl vizuald, colectate pand la data decesului, revin
mogtenitorilor/succesorilor. Aceste drepturi patrimoniale de autor pot fi gestionate in continuare de
VISARTA cu acordul mogtenitorilor/succesorilor, prin acordarea unui nou mandat VISARTA, in
limita drepturilor patrimoniale de autor stipulate in certificatul de mogtenitor/actele juridice ale
succesiunii.

A.rt.21.2. Mandatul de gestiune gi formularele de aderare ca membru VISARTA, se stabilesc
prin decizia Consiliului Director.

Lrt.2l.3. Membrii pot revoca mandatul de gestiune

sau pot retrage organismului de gestiune
colectivd, la alegere, orice drepturi, categorii de drepturi, tipuri de opere de artd vizuald,, cu un
preaviz scris de 6 luni.

Art,2l.4. Orice modificare intervenitd cu privire la datele de contact Ei situafia membrului mandant
se comunica VISARTA pentru exercitarea in bune condifii a mandatului de gestiune colectivd
acordat.

Art. 22. Drepturile membrilor
Art.22,l. Titularul dreptului de autor de operd de artd vizuald, igi exercit6 drepturile recunoscute
prin lege in mod individual sau colectiv, cu respectarea prevederilor art. I44 din Legea 811996,
republicatd:
a) de a participa la gedinlele Adundrilor Generale;
b) de a vota in cadrul Adundrilor Generale;
c) de a alege gi de a fi alegi in organele de conducere;
d) de a solicita in scris, in nume personal sau prin reprezentant autorizat, informalii
detaliate qi documente privind sumele ce i-au fost repartizate in ultimele 12 luni,
provenien{a, modul de calcul al drepturilor qi retinerile aplicate, precum gi verificarea
concordanlei acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare. Informaliile
gi documentele solicitate, vor fi puse la dispozitia solicitantului, cu respectarea
regimului de confidenlialitate, pebazaunei cereri scrise, adresate VISARTA, inainte
cu 30 de zile de data doritd.
e) s6 consulte, intr-un interval de 30 de zile inainte de Adunarea Generald, documentele
^J

f)

prevdzute de lege sau statut;
sd primeascd remuneraliile ce

g)

statutare qi ale regulilor de rcpartizare, dup6 aplicarea retinerilor prev6zute de statut
gi hotdrdrile Adundrii Generale, in condiliile prevdzute de legea aplicabild, in
domeniu;
de a alege pentru ce drepturi, categorii de drepturi
de

ii revin din repartizarea realizatd potrivit prevederilor
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protejate sau teritorii autorizeaz\,pebazdde mandat scris, un organism de gestiune
colectivd pentru gestionarea acestora, indiferent de nalionalitate, de regedinld sau de
locul de stabilire a organismului de gestiune colectiv[ sau a titularului de drepturi;
h) de a acorda licen{e pentru utilizdrile necomerciale ale oricdror drepturi, categorii de
drepturi sau tipuri de opere qi de alte obiecte protejate;
i) de a revoca mandatul de gestiune sau de a retrage organismului de gestiune colectivd,
la alegere, orice drepturi, categorii de drepturi, tipuri de opere sau alte obiecte
protejate, cu un preaviz rezonabil care nu trebuie sd depdgeascd 6 luni;
j) de a incasa remunerafiile ce i se cuvin pentru actele de exploatare care s-au produs
inalnte de intrarea in vigoare a revoc6rii sau restrdngerii mandafului de gestiune;
k) de a verifica gestiunea economicd gi financiar6 in condiliile legii;
l) persoanele care considerd c[ li s-ar fi inc6lcat dreptul de acces la informa]iile
solicitate pot sesiza, in termen de 3 zile, Comisia permanentd speciall privind
accesul la informalii. Comisia este obligatd sd r6spundd, in termen de 7 zile, atdt
celui care a formulat sesizarea, cdt gi AdministratoruluiiDirectorului General;
m) orice alte drepturi prevdzute de lege, statut sau hotdrdrile Adunarii Generale.
{tt.22,2. VISARTA nu restrAnge exercitarea drepturilor prevdzute la art. 22.1. din statut prin
impunerea condiliei ca gestiunea drepturilor, categoriilor de drepturi sau tipurilor de opere sau de
alte obiecte protejate, care fac obiectul revocdrii sau al retragerii, sE fie incredin{ate unui alt
organism de gestiune colectivd.
Arl22.3. in cazul in care mandateaza VISARTA, autorii sau titularii de drepturi igi dau acordul, in
forma scrisd, peltru fiecare drept, categorie de drepturi sau tip de opere gi alte obiecte protejate.
{rt.22.4. Autorii sau titularii de drepturi care nu sunt membri ai VISARTA, dar care au o legaturd
juridicd directd cu aceasta, prin lege, cesiune, licentd sau printr-un alt tip de contract dec6t cel de
mandat, au urmdtoarele drepturi:
a) de a comunica, inclusiv prin mijloace electronice, cu VISARTA, in scopul exercit6rii
drepturilor din a cdror exploatare este indreptdtit sd primeascl remuneralii;
b) de a fi informa(i cu privire la operele, tipurile de opere sau alte obiecte protejate,
drepturile pe care acesta le gestioneazd in mod direct sau prin acorduri de
reprezentare gi teritoriile acoperite;
c) de a primi rdspuns in scris, motivat gi in cel mai scurt timp posibil, la cererile sau
plAngerile formulate, referitoare la autorizafia de gestionare a drepturilor gi revocarea
sau retragerea acestora, colectarea, repartizarea gi plata remunerafiilor, relinerile

aplicate, conform procedurilor instituite

la nivelul organismului de gestiune

colectivS.

{rt.22.5. Membrii organismului de gestiune colectiv6 nu au dreptul la remunerafii pentru funcfiile
definute, altele decdt cele prevdzute de lege gi statut.

Art. 23. Obliga{iile membrilor VISARTA
a) sd sprijine activitatea VISARTA;
b) sd igi declare la VISARTA operele de artd vizuald asupra cdrora define drepturi
patrimoniale de autor, repertoriul in formatul stabilit de formularele aprobate prin
decizia Consiliului Director, care trebuie sd confind cel pulin informatiile solicitate
de ORDA;
,4.-ANL|tc) si actuahzeze repertoriul delinut gi cel /' ;)*
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mo$tenire/succesiune

d)
e)

in

ceea ce priveqte operele qi drepturile patrimoniale de autor

pentru care doreqte sd fie reprezentat, in formatul stabilit de Consiliul Director care
trebuie sd confind cel pufin informaliile solicitate de ORDA;
sd nu aducd atingere imaginii, drepturilor sau intereselor vISARTA;
sd comunice VISARTA, in termen de cel mult 5 zile de la primirea solicitlrii, orice

informatii cu privire

la

de artd vizuald, pentru care define

drepturi

sd respecte prevederile statutului, hot6rdrile Adundrii Generale gi

deciziile

operele

patrimoniale de autor;

Consiliului Director, precum qi toate obligaliile asumate prin semnarea mandatului
de gestiune;
s)
h)

solicitdrile VISARTA qi sd furnizeze informatiile solicitate;
sd comunice VISARTA, in termen de cel mult 30 de zile de la incheierea oricirui act
juridic de naturd a afecta drepturile patrimoniale de{inute in calitate titular de drepturi
de autor de opere de art6 vizuald, gestionate de VISARTA potrivit mandatului
sd rSspundd la

acordat;

in activitdli de natur5 sd aducd prejudicii materiale qi de imagine a
V.ISARTA, pentru orice incdlcare a acestor obligalii, poate fi sesizat Consiliul
Director in vederea analizdrii gi stabilirii eventualelor prejudicii gi sancliuni, in
condiliile prevdzute de legea aplicabild qi statut;
dobdndirea calitdlii de membru al VISARTA implica deplina adeziune la statut
sd comunice VISARTA toate informaliile necesare unei bune gestiondri a drepturilor
sd nu se angajeze

j)
k)

acordate prin mandatul de gestiune.

ArL24. Abateri disciplinare: Constituie abateri disciplinare atunci cdnd membrii:
a) se inregistreazd ca membru la un alt organism romdn de gestiune colectivd din
domeniu sau la un organism de gestiune colectivd din strdindtate, frrd notificare
prealabild, pentru gestionarea drepturilor patrimoniale de autor pe care i le
gestioneazd VISARTA gi ftrd sd fi incetat in condilii statutare calitatea de membru;
b) furnizeazd, informatii false cu privire la operele de artd vizualdpentru care nu de{ine

c)
d)

drepturi de autor;
incalcl drepturile de autor ale unui alt membru al VISARTA;
incalcl prevederile referitoare la prejudicierea imaginii VISARTA stabilite prin
codul de conduitd propus de Consiliul Director gi aprobat de Adunarea General6.

Art,25. Sancfiuni disciplinare: Consiliul Director poate aplica urm6toarele sanctiuni disciplinare:
a) Avertisment. Sancfiunea se aplic6 pentru o prim6 gi singurd abatere dintre cele
prev6zute la art. 24 Si i se acordd membrului un termen de remediere, de 30 zile;
b) Mustrare. Sancfiunea se aplicd in cazul in care se repetd abaterea gi/sau se ignora
avertismentul;

c)

Sanc(iuni financiare stabilite de Consiliul Director, conform prevederilor codului de
conduitd;

d)

Excludere. Sancliunea se aplicd in situafia in care membrul titular sdvdrqeqte in mod
repetat abateri, dupS aplicarea sanctiunilor prevdzute la lit. a), lit. b) gi lit. c),
Consiliul Director propune Adundrii Generale exc
tivului mem
VISARTA.
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Art. 25.1. Aplicarea sanc{iunilor disciplinare: Sancfiunile previzute la art.25lit. a), lit. b) gi lit.
c) se aplicd prin Decizia Consiliului Director, iar sanc{iunea prevlzutd,la art.25lit. d) se aplicd prin
hotdr6rea Adundrii Generale, la propunerea

consiliului Director.

Art,26. incetarea calitl{ii de membru VISARTA survine in urmdtoarele cazuri:

a)
b)
c)

decesul persoanei frzice,membru

VISARTA;
pierderea personalit6lii juridice a VISARTA;
transferul tuturor drepturilor patrimoniale gestionate de VISARTA ale cdrui titular
este, cdtre o alta persoana fizicd, sau juridicd;
d) renunfarea la calitatea de membru VISARTA, notificat6 in scris Consiliului Director
devine efectivd in 6 luni de la data depunerii cererii.
e) calitatea de membru inceteazd,de drept atunci cdnd in urma unei hotdrdri definitive qi
irevocabile este condamnat pentru una din faptele previzute gi sanctionate de Legea 811996.

Art. 27. Plata remunera(iilor rezultate din repartilie se suspendd in situatia in care se constatd
contradicfii intre repertoriile declarate de membri, pAnd la solutionarea acestora, conform procedurii
de conflict aprobatd de Consiliul Director.

CAPITOLUL VII. Colectare, repartizare, comisioane
Art.28. Colectarea remunera{iilor.
Visarta colecteazd in mod direct sau prin intermediul altor organisme de gestiune desemnate
colector unic de cdtre ORDA, toate remunerafiile datorate de cdtre toate categoriile de utilizatori,
at6t din lard,cdt qi din str[indtate.
Pentru drepturile gestionate colectiv obligatoriu conform legii, Visarta colecteazd, atdtpentru
membri c6t gi pentru nemembri. DacI un autor sau un titular de drepturi nu este asociat la nici un
organism de gestiune colectivS, competenta revine organismului din domeniu cu cel mai mare
numlr de membri desemnat de cdtre ORDA prin decizia Directorului General.
Cuantumurile gi tarifele aplicate sunt cele din contractele individuale qi cele din tabelele gi
metodologiile rezultate in urma negocierilor desfdgurate conform Legii 811996, modificatd gi
completatd.

Art.29. Repartizarea remunera{iilor.
Art,29,l, Repartizarea remuneratiilor se rcalizeazd, distinct pentru categoriile de drepturi de autor
de art6 vizuald,, conform regulilor de repartilie din prezentul statut.
Art,29.2. in cazul remunerafiilor pentru care metodologiile nu prevdd obligafia utilizatorului de a
comunica informa[ii privind operele de arti vizuali utilizate qi in orice alte situatii in care
VISARTA nu primegte sau nu define astfel de informa{ii, precum comunicarea publica gi
renumeratia compensatorie pentru copia privat6, remuneratiile astfel colectate se repartizeazd,
conform regulilor de repartifie din prezentul statut.

Art.30. Principii de reparti{ie:
La repartizarea sumelor colectate VISARTA aplicd urmdtoarele
a) Remuneraliile se rcpartizeazd titularilor de dre
utilizdrii reale a operelor de artd vizuald din
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individual[ a remuneraliilor se face de reguld trimestrial sau semestrial, in primul
trimestm/semestru urmdtor celui in care au fost colectate remuneraliile supuse
repartizdril dar nu mai tdrziu de 9 luni de la incheierea exercifiului financiar in care
au fost colectate;

b)

Remunerafiile colectate in timpul exerciliului financiar fiscal vor fi inregistrate
distinct pe surse de colectare, pentru diferitele categorii de drepturi de autor
gestionate;

c) in

cazul remuneraliilor colectate in cadrul drepturilor patrimoniale gestionate
colectiv in mod facultativ, repartizarea remunerafiilor se face numai cdtre titularii de
drepturi raportali de utilizator in playlist cdtre VISARTA, precum gi cdtre titularii de
drepturi strdini, membri ai organismelor din strdinltate cu care au fost incheiate
contracte de reprezentare, in condiliile legii;
d) Pentru titularii de drepturi reprezentali de organisme de gestiune colectivl din
Romdnia, pentru aceeaqi categorie de drepturi gestionatd de cStre VISARTA,
reparttzarea remunera[iilor se poate efectua numai in condiliile stabilite de protocoale
incheiate conform legii, sau a hotirarilorjudecdtoreqti, dup[ caz;
Art. 31. Pentru operele de artd viz:uald, pentru care nu existd informalii privitoare la titularul
drepturilor, repartizarea individuald a remunerafiilor se va realiza direct c6tre autorul operei
respective, iar titularul de drepturi va fi menJionat in evidenfele VISARTA sub denumirea "titular in
curs de identificare"/"neidentifrcat"l"etc". Lista cu privire la titularii in curs de identificare va fi
pusS la dispozilia tuturor titularilor de drepturi, in format scris qi electronic, inclusiv pe pagina de
internet a VISARTA. Pentru identificarea titularilor de drepturi ai operelor de art6 vizuald,,
VISARTA poate folosi orice document sau informalie publicd la care are acces, inclusiv internetul.

Arfl 32. in situalia in

care o operd de artd viztald este revendicat6 de mai

mulli titulari de drepturi
qi/sau organisme de gestiune colectivd, plata respectivelor remunera{ii se suspend[ pdnl la
clarifi carea situaliei.

Art. 33. Defindtorii de drepturi cdrora le sunt repartizate remuneraliile potrivit prevederilor din
prezentul statut urmeazd sI incaseze sumele repartizate proporfional cu procentele de]inute din
opera de artd vizuald,, astfel cum acestea sunt mentionate in declaratia de repertoriu tip, pe propria
rdspundere. Orice revendicare ulterioard fEcutd de cdtre un alt titular asupra aceleiagi opere de art6
vrzuald, cade exclusiv

in sarcina titularului c[ruia i-au fost repartizate remunera]iile.

Art. 34.

Repartizarea remuneraliilor pentru toate categoriile de drepturi colectate de cdtre
VISARTA se realizeazd conform prevederilor din prezentul statut, pentru fiecare categorie de
drepturi colectatd de cdtre VISARTA, precum gi potrivit hotdrdrilor arbitrale, a licenfelor sau
contractelor incheiate, a hotdr6rilor judecdtoreqti sau protocoalelor incheiate cu alte organisme de
gestiune colectiv5, la momentul repartizdrii sumelor colectate, dup6 caz.

Art. 35. Regulile de reparti(ie pentru fiecare dintre sursele de colectare sunt prevdzute in
continuare astfel:

a) remunera{ia compensatorie pentru copia privati se repartizeazd membrilor Visarta, titulad de
drepturi al cdror repertoriu a fost utilizat in perioadtr precede
gradului de utilizare a operelor, pebaza informf,rilor transmise b.c[tnq-men
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ori culese din spaliu public, pentru a clror utilizare avem confirmarea autorului, titularului

de

drepturi sau a utilizatorului astfel:

-20% din remuneralia compensatorie pentru copia privatl incasatd de VISARTA se
repartizeazd autorilor de opere de art6 vizuald, respectiv tituladlor de drepturi de autor de
opere de artd vrzuald, pentru raportarea apariliei in albume personale de art6, ap6rute
oricdnd de-a lungul carierei.

-20% din remuneralia compensatorie pentru copia privatd incasatd de VISARTA se
rcparti2eazd autorilor de opere de artd vizuald", respectiv titularilor de drepturi de autor de
opere de artd vizuald., pentru pentru raportarea aparifiei in albume de grup, inclusiv
enciclopedii de artd in care apar lucr5rile autorului, apIrute oricdnd de-a lungul carierei
-20oh din remunerafia compensatorie pentru copia privat[ incasata de VISARTA se
reparttzeazd autorilor de opere de artd vizual6, respectiv titularilor de drepturi de autor de
opere de artS vizuald,, pentru pentru raportarea apariliei in cdrti, dictionare de artd ilustrafie
de carte, inclusiv copertd de carte, manuale, apdrute oricdnd de-a lungul carierei
-20o/o din remuneralia compensatorie pentru copia privatd incasatd de VISARTA se
repartizeazd autorilor de opere de artd vizuald,, respectiv titularilor de drepturi de autor de
opere de artd vintald,, pentru raportarea apariliei in reviste, ziare tipdrite, on-line, etc.,
apdrute oricdnd de-a lungul carierei.
-20% din remuneralia compensatorie pentru copia privatd incasatd de VISARTA se
tepartizeazd autorilor de opere de artd vizuald,, respectiv titularilor de drepturi de autor de
opere de art6 viz:uald,, pentru pentru raportarea apariliei in tipdrituri ocazionale gen pliante,
calendare, cataloage de expozitie, afiqe, micd tipariturd .
Revendicarea de cltre titulari, a sumelor cuvenite din copia privatd pentru operele de art6 vizuald se
poate face in termen de 3 (trei) ani de la data notificdrii. DupI acest termen, sumele notificate prin
anun! public 9i nerevendicate sunt repartizatelutilizate potrivit prezentului statut gi hot6r6rii
Adundrii Generale. in cazul in care nu pot fi identificate datele de contact ale titularilor, notificarea
se va face in scris Ei electronic, inclusiv prin publicarea unui anun{ colectiv pe site-ul de internet al
organismului de gestiune colectivS.
b) dreptul de suitl se repartizeazd nominal fiecdrui autor de oper6 de art6 vizuald,, respectiv titular
de drepturi de autor de opere de artd vizuald,, conform documentelor transmise de utilizatori;
Revendicarea de cdtre titulari, a sumelor cuvenite din dreptul de suit6 se poate face in termen de 3
(trei) ani de la data notificdrii. Dupd acest termen, sumele notificate prin anunf public
ai
nerevendicate sunt repartizatelutilizate potrivit prezentului statut gi hotdrdrii Adundrii Generale. in
cazul in care nu pot fi identificate datele de contact ale tituladlor, notificarea se va face in scris gi
electronic, inclusiv prin publicarea unui anun! colectiv pe site-ul de internet al organismului de
gestiune colectivd.
c) dreptul de reproducere integrald sau parfiald se repartizeazd autorilor conform contractelor de
editare sau de cesiune in vederea reproducerii ; Revendicarea de cdtre titulari, a sumelor cuvenite
din dreptul de reproducere se poate face in termen de 3 (trei) ani de la data notificdrii. Dupd acest
termen, sumele notificate prin anun! public gi nerevendicate sunt repartizatelutilizate potrivit
prezentului statut gi hotirdrii Adundrii Generale. in cazul in care nu pot fi identificate datele de
contact ale titularilor, notificarea se va face in scris qi electronic, inclusiv prin publicarea unui anunf
colectiv pe site-ul de internet al organismului de gestiune colectiv6.
d) dreptul de distribuire a operei se repartizeazf, autorilor confo
de utilizare comuni
de beneficiari sau listelor din contractele de cesiune ;
titulari,
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cuvenite din dreptul de distribuire se poate face in termen de 3 (trei) ani de la data notificarii. Dupd
acest termen, sumele notificate prin anun{ public qi nerevendicate sunt rcpartizatelutilizate potrivit
prezentului statut gi hotardrii Adundrii Generale. ln cazul in care nu pot fi identificate datele de
contact ale titularilor, notificarea se va face in scris qi electronic, inclusiv prin publicarea unui anunf
colectiv pe site-ul de internet al organismului de gestiune colectivr.

e) dreptul de import in vederea comercializdrii se repartizeazd autorilor conform contractelor de
import ; Revendicarea de cdtre titulari, a sumelor cuvenite din dreptul de import se poate face in
termen de 3 (trei) ani de la data notific6rii. Dupd acest termen, sumele notificate prin anun! public
ai
nerevendicate sunt tepartizatelutiltzate potrivit prezentului statut gi hotdrdrii Adundrii Generale. in
cazul in care nu pot fi identificate datele de contact ale titularilor, notificarea se va face in scris qi
electronic, inclusiv prin publicarea unui anunf colectiv pe site-ul de internet al organismului de
gestiune colectiv5.

f) dreptul de inchiriere se repartizeazd

autorilor conform listelor de utilizare comunicate

de

beneficiari ; Revendicarea de c6tre titulari, a sumelor cuvenite din dreptul de inchiriere se poate face
in termen de 3 (trei) ani de la data notificdrii. Dupd acest termen, sumele notificate prin anun! public
gi nerevendicate sunt repartrzatelutilizate potrivit prezentului statut qi hotdrflrii Adundrii Generale.
in cazul in care nu pot fi identificate datele de contact ale titularilor, notificarea se va face in scris qi
electronic, inclusiv prin publicarea unui anun! colectiv pe site-ul de internet al organismului de
gestiune colectivd.
g) dreptul de comunicare public6 inclusiv utilizarea prin intemet se repartizeazdautorilor conform
listelor comunicate de utilizatori, a contractelor de cesiune sau a metodologiilor negociate cu
utilizatorii de internet ; Revendicarea de cdtre titulari, a sumelor cuvenite din dreptul de comunicare
se poate face in termen de 3 (trei) ani de ladata notificarii. Dupd acest termen, sumele notificate
prin anun! public qi nerevendicate sunt repartizatelutilizate potrivit prezentului statut gi hot6rfirii
Adundrii Generale. tn cazul in care nu pot fi identificate datele de contact ale titularilor, notificarea
se va face in scris qi electronic, inclusiv prin publicarea unui anunJ colectiv pe site-ul de internet al
organismului de gestiune colectiv5.

h) dreptul de realizare a operei derivate se repartizeazd" autorilor conform contractelor de
cesiune ; Revendicarea de cdtre titula"ri, a sumelor cuvenite din dreptul de realizare a operei derivate
se poate face in termen de 3 (trei) ani de la data notificarii. Dupd acest termen, sumele notificate

prin anun! public Ai nerevendicate sunt repartizatelutilizate potrivit prezentului statut gi hotdrdrii
Adundrii Generale. in cazul in care nu pot fi identificate datele de contact ale titularilor, notificarea
se va face in scris gi electronic, inclusiv prin publicarea unui anun! colectiv pe site-ul de internet al
organismului de gestiune colectivd.
i) dreptul de autor provenit din imprumutul public se repartizeazd autorilor conform listelor de
utilizare comunicate de utilizatori; Revendicarea de cdtre titulari, a sumelor cuvenite din dreptul de
imprumut public se poate face in termen de 3 (trei) ani de la data notificdrii. Dup6 acest termen,
sumele notificate prin anunt public qi nerevendicate sunt repartizatelutilizate potrivit prezentului
statut gi hotdr6rii AdunSrii Generale. tn cazul in care nu pot fi identificate datele de contact ale
titularilor, notificarea se va face in scris Ei electronic, inclusiv prin publicarea unui anunf colectiv pe
site-ul de internet al organismului de gestiune colectivd.
j) dreptul de retransmitere prin cablu se repartizeazd membrilor Visarta, titulari de drepturi al
cdror repertoriu a fost utilizat in perioada precedentd colectdrij
proporfional gradului de
utilizare real6 a operelor, lindnd cont de:
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-rapoartele privind lista programelor de televiziune retransmise de societdtile de retransmitere prin
cablu, comunicate de utilizatori;
-playlistele comunicate de organismele de televiziune;

-propriile monitorizdri Ei informafii transmise de membri ori culese din mass-media pentru a clror
utilizare avem confiffnarea autorului, a titularului de drepturi sau a utilizatorului.
Revendicarea de cdtre titulari, a sumelor cuvenite pentru operele de artd vizuald care au fost
retransmise prin cablu, se poate face in termen de 3 (trei) ani de la data notificdrii. Dupd acest
termen, sumele notificate prin anun! public Ai nerevendicate sunt repartizatelutilizate potrivit
prezentului statut gi hotardrii Adundrii Generale. in cazul in care nu pot fi identificate datele de
contact ale titularilor, notificarea se va face in scris Ei electronic, inclusiv prin publicarea unui anunt
colectiv pe site-ul de internet al organismului de gestiune colectivd.
k) dreptul de radiodifuzare a operelor de artd vizuald, de c6tre organismele de televiziune se
repartrzeazd cdtre titularii de drepturi, pe baza play-listelor sau a altor informafii comunicate de
utilizatori, de titularii de drepturi sau culese din mass-media pentru a crror utilizare avem confirmarea
autorului, titularului de drepturi sau a utilizatorului. Repartizarea remuneratiilor pentru fiecare autor de
operl de artd viztald, se face in raport de durata realS de utilizare comunicatd de posturile de
televiziune autorizate pentru teritoriul Romdniei de cdtre VISARTA (inclusiv posturile nafionale).
Revendicarea de cdtre titulari, a sumelor cuvenite pentru operele de art6 vizuall care au fost
radiodifuzate pe posturile tv pentru care VISARTA nu deline playlisturi, se poate face in termen de
3 (trei) ani de la data notificdrii, printr-un anunf colectiv. Dupd acest termen, sumele notif,rcate gi
nerevendicate sunt utilizate potrivit prezentului statut gi hotdrdrii Adundrii Generale. in cazul in care
nu pot fi identificate datele de contact ale titularilor, notificarea se va face in scris qi electronic,
inclusiv prin publicarea unui anun( colectiv pe site-ul de internet al organismului de gestiune
colectivf,.

l) Nivelul minim de la care

se poate face plata

remuneraliilor este de 30 lei.

Art. 35.1.

Sumele incasate de la utilizatori cu titlu de penalitdli, daune, despagubiri, prejudicii,
pentru intdrzierea pld1ii remuneraliilor sau pentru incdlcarea drepturilor patrimoniale de autor, se
repartizeazd in mod egal tuturor membrilor sau conform hotdrdrii Adundrii Generale.

Art. 35.2. Sumele reprezentdnd dob6nzi ale sumelor colectate se includ in sumele colectate gi se
repartizeazd in mod egal tuturor membrilor existenli la data pentru care se face repartilia sau
conform hotdrdrii Adundrii Generale.
Art. 35.3. Revendicarea de cdtre titularii de drepturi nereprezentali, a sumelor cuvenite, se face in
termen de 3 ani de la data notificdrii potrivit Codului Civil qi Legii 8/1996 cu modificarile gi

completdrile ulterioare. Dupd trecerea acestui termen, sumele nerevendicate se impart in mod egal
membrilor existenli la data de 31 decembrie a anului pentru care se face repartilia cu condilia ca
aceqtia sd defin6, la data repar,tiei, calitatea de membru VISARTA sau conform Hotirdrii Adundrii
Generale, respect6nd prevederile Legii 8/1996 cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Art.35.4. Pentru membrii societdlilor strdine, repartizarea se face conform prevederilor convenliilor
de reprezentare reciprocd incheiate in acest sens cu acestea, iar in lipsa conventiilor, in baza
contractelor negociate intre agenliile strdine de profil qi societate precum gi pe baza prevederilor
statutare.

Art. 35.5 Pentru supravegherea aplicirii regulilor de repartizare a sumelor colectate. se constituie
Co misia pentru supravegherea repar tizilrii sumelor colectate
3 membri, propu8
Consiliul Director Ei validatd de Adunarea Generali, pentru o
Gffidde 5 fi
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Art 35.6. in cazul contractelor

de reprezentare, sumele colectate de VISARTA se repartize azd in
cel mai scurt termen posibil, dar nu mai tdrziu de 9 luni de la incheierea exercifiului financiar in
care au fost colectate remunerafiile, cu exceplia cazului in care VISARTA este impiedicat6 sd
respecte acest termen din motive obiective, care
lin in special de raport6rile din partea utilizatorilor,
de identificarea drepturilor sau a titularilor de drepturi;

Art. 35.7. Consiliul Director

este mandatat

sI interpreteze prezentele reguli de repartizare in

toate
cazurile in care o asemenea interpretare este necesari pentru punerea in aplicare a acestor reguli.
Art. 35.8. Din sumele brute repartizate se reline comisionul administrativ, aprobat de Adunarea
GeneralS.

Art.36. Comisioane.
Art. 36.1. Comisionul de gestiune reprezintl procentul relinut autorilor

sau titularilor de drepturi,
din veniturile provenite din drepturi sau din orice venit derivat, din investirea veniturilor provenite
din drepturi qi este folosit pentru acoperirea cheltuielilor de funclionare a societ6fii inclusiv cele
ocazionate de colectarea, tepartizarea gi plata remuneraliilor. Comisionul se retine la momentul
efectudrii repartiliei gi nu poate depdqi l5% din sumele repartizate individual;
{rt,36.2. Comisionul relinut de organismul de gestiune colectivd" care este colector unic, cumulat
cu comisionul rdlinut propriilor membri de organismele de gestiune colectivd beneficiare, nu poate
fi mai mare de l5Yo din sumele repartizate fiecdruia.
Art.36.3. comisionul de gestiune se aplicd pentru fiecare drept gestionat;
Art.36.4. in cazul drepturilor gestionate pebazd,de mandat special, precum qi in cazul contractelor
de reprezentare (de reciprocitate) comisioanele sunt stabilite pe bazd, contractuald. in acest caz
comisionul poate depdgi nivelul de l5Yo, acesta fiind stabilit de comun acord intre p6rfile
contractante.

CAPITOLUL V[I. Conducerea

qi organizarea

societlfii

Art. 37. Adunarea Generall
Art 37.1. Conducerea VISARTA este asiguratd de Adunarea Generala care este constituit6 din toti
membrii, este forul conducdtor superior qi are drept de control permanent asupra Consiliului
Director gi Comisiei de Cenzori.
Art. 37.2. Adunarea GeneralS se convoacd anual, de citre Consiliul Director sau la cererea unei
treimi din numdrul de membri. Datele privind Adunarea General6 se comunicd membrilor cu cel
pufin 30 de zile inaintea desfrgurdrii acesteia, prin publicarea informafiilor privind data, locul qi
ordinea de zi, at6t pe pagina proprie de internet, c6t gi prin orice alt mijloc de comunicare in mas5
inclusiv electronic.
Art. 37.3. Adunarea Generald este legal constituitA dacd la prima convocare sunt prezenli jum6tate
plus unu din numdrul membrilor VISARTA. in cazul in care nu se intruneEte acest cvorum statutar,
;edinla se va reconvoca in termen de cel mult I 5 zile qi va fi valabil constituita indiferent de
num6rul membrilor prezenfi. Sunt considerafi prezen{i gi membrii care au acordat imputernicire
unui alt membru. imputernicirea va fi depusd in original sau transmisd prin pogta electronicd
inaintea Adundrii Generale gi va fi folositd pentru votare. Fiecare membru are dreptul de a desemna,
printr-o imputernicire, o altd persoand sau entitate, pentru a participa qi vota in numele s6u, in
cadrul Adundrii Generale, cu condilia ca aceast[ desemnare s6 nu co
un conflict de interese.
Un membru poate avea un mandat de reprezentare de la cel mult
entit61i.
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Art, 37.4. Lucrdrile Adun6rii Generale sunt conduse de Pregedinte sau, in lipsa acestuia, de un
imputernicit al sdu.
Art. 37.5. in Adunarea Generald, fiecare membru are dreptul la un vot. Materialele ce vor fi puse in
discu{ia Adundrii Generale se intocmesc ai se posteazd pe site-ul societltii cu 30 de zile inaintea
Adundrii Generale. Materialele pot fi consultate de cdtre membri qi la sediul societatii.
Art. 37.6 Pentru validitatea deliberdrilor Adundrii Generale, la prima convocare este necesara
prezenla a o jumdtate plus unu din numirul total al membrilor mandanti, iar hotardrile sE fie luate cu
votul a cel pulin jumltate plus unu din numdrul membrilor prezenli. Hotdr6rile Adundrii Generale
reconvocate se vor lua cu majoritatea simpl6 a membrilor care gi-au exprimat votul.

Art. 38. Atribu(iile Adunlrii Generale
Adunarea General[ are urmdtoarele atributii:
1. alege, prin vot, pentru un mandat de 5 ani Preqedintele, Administratorul/Directorul
General qi ceilalli 2 membri ai Consiliului Director, Comisia de Cenzori compus6 din 3
membri conform legislaliei in vigoare;
2. hotdrdgte asupra activit6lii VISARTA, pe baza rapoartelor Consiliului Director gi

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Comisiei de Cenzori;
poate modifica Statutul VISARTA;
aprobd deciziile consiliului Director qi il descarcd de gestiune;
hotdrdqte asupra oricdrei alte probleme privind activitatea VISARTA
se pronuntd asupra gestiunii Administratorului/Directorului General, aprobdnd bugetul
de venituri gi cheltuieli qi, dupd caz, programul de activitate pentru exerciliul urmator qi
descarcd de gestiune Administratorul/Directorul General;
discutd gi aprobd situa{iile financiare anuale pe baza rapoartelor Administratorului/
Directorului General gi Cenzorilor. Comisia de Cenzori asigurd controlul economicofinanciar al VISARTA prin verificarea documentelor financiar contabile ale asociafiei.
Unul dintre membri Comisiei de Cenzori va fi expert contabil autoizat. Modul de lucru
in cadrul Comisiei de Cenzori se va stabili de cdtre membrii acesteia cu consultarea
Admini stratorului/Directorului General ;
discutd problemele gi solicitdrile organizatiilor internalionale la care VISARTA este
membrS;

9.

dizolvd Asociafia gi hotdrdqte asupra destinafiei patrimoniului acesteia;
10. desemneazd Comisia privind Accesul la Informatii formatd din 5 membri care nu sunt
angajali qi nu fac parte din organele de conducere, pentru o perioadd de 5 ani (to!i fiind
reeligibili);
1 1. dezbate gi aprobd raportul anual de activitate al Comisiei privind Accesul la Informatii;
72. aprob6' metodele gi regulile de colectare a remuneratiilor gi a altor sume de la utilizatori
gi cele de repartizare a acestora titularilor de drepturi, inclusiv regulile promovirii si
sprijinirii actului de creafie precum gi bugetul alocat acestora;
13. aprob[ politica general[ privind sumele care nu pot fi rcpartizate,
14. aprobd politica generald de investilii;
15. aprobd darea de seamd anuald;

politica generalS privind relinerile din veniturile provenite din drepturi Ei din
orice venituri derivate din investirea veniturilor proven!

16. aprobd

.pRDA.
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aprobl politica general[ de investilii din veniturile provenite din drepturi gi din orice
venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi.
18. aprobl politici generale de repartizare a sumelor datorate autorilor sau titularilor de
17.

drepturi;
19. aprobd

politici de gestiune a riscurilor;

20. aprobd contribufia la un Fond Social Cultural Educalional;
21. aprobd achizilii, vdnzdri sau ipotecdri a unor bunuri imobile;

22. aprobd' fuziuni qi a alian{e, a infiin}Iri de filiale, achizilii de alte entitaf ori de p6rfi
sociale sau drepturi in alte entitAf;
23. aprobd propuneri de contractare de imprumuturi, de acordare de imprumuturi sau de
constituire de garanfii pentru imprumuturi;
24. aptob6' nivelul salariilor sau plafilor cuvenite Administratorului/Directorului General,

membrilor Consiliului Director, Pregedintelui VISARTA

gi membrilor comisiilor

interne;

25. aprob6, gi revocd membrii Organului de supraveghere (toti fiind reeligibili).
26. apr obd. bilanful contabil ;
27. aprobd raportul anual al Organului de supraveghere, al Consiliului Director qi al
Admini stratorului/Directorului General ;
28. aprobi nivelul procentual al comisionului/cotei pdrli de gestiune;
29. aprobd' constituirea Fondurilor de Rezervd in limitele prevederilor legale gi statutare;
30. aprobd constituirea de fonduri, in limitele prevederilor legale gi statutare qi modul

utilizdrii acestora;
31. stabileqte cuantumul cotiza{iei anuale a membrilor, modalitdlii gi termenului de platl a
acesteia;
32. aprobd destinafia sumelor repartizate, notificate qi nerevendicate in termenul prev6zut de
lege;

33. aprobd primirea qi excluderea membrilor;
34.poate delega competenle Consiliului Director pentru indeplinirea oric[ror alte atribulii,
sub condilia respectdrii prevederilor legale aplicabile in materie.

Art.39. Atribu{iile Preqedintelui VISARTA sunt in principal:
l. reprezintd VISARTA in relafiile institutionale interne qi externe;
2. in calitate de membru al Consiliului Director respectl dispoziliile art.4t 4 qi art. 41.6 din
statut;

3.
4.
5.

conduce gedinfa Adundrilor Generale ale VISARTA;
este raportorul activitdlii VISARTA in fala Adundrii Generale;

6.

semn'eazd hotdrdrile luate

7.
8.

stabileqte impreund cu Administratorul/Directorul General
ale VISARTA;

liniile strategice de activitate

in Adunarea GeneralS, in Consiliul Director sau dupd caz, ale
Administratorului/Directorului General
are drept de semndturd in bancd qi impreun6 cu ceilal{i membri ai Consiliul Director
poate deleaga o alt6 persoand cu drept de semnaturd in banc6
Pentru activitatea sa, Preqedintele are dreptul la o remu_nerafie unic[ stabilitd de
Adunarea Generald.
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Art. 40. Adunarea Generall Extraordinarl
Adunarea Generald Extraordinard se convoacf, gi se desfbqoard in aceleaqi condifii ca qi Adunarea
Generald Ordinard, ori de cdte ori este nevoie gi se aduce la cunoqtin{a membrilor prin convocare, in

condiliile legii qi a statutului.

Art. 41. Consiliul Director
Art. 41.1. Consiliul Director conduce activitatea VISARTA intre Adunlrile Generale qi este
constituit din Preqedinte, 2 membri mandanli qi Administratorul/Directorul General. Preqedintele
Visarta este qi Preqedintele Consiliului Director. in caz de egalitate de voturi votul Preqedintelui
este decisiv. La qedintele Consiliului Director participd qi Administratorul/Directorul General ftrd a
avea drept de vot.

{rt,

Lucrlrile Consiliului Director sunt conduse de Pregedinte sau de cdtre delegatul acestuia.
Art. 41.3. Consiliul Director se intruneqte o datd pe lund sau ori de c6te ori situatia o impune, la
convocarea Pregedintelui ori a delegatului acestuia sau la cererea oricdruia dintre membri acestuia.
Art. 41.4. Obligafiile Consiliului Director
Membrii Consiliului Director au obligalia de a completa qi prezenta Adundrii Generale o declaralie
individuald anual5, cu respectarea prevederilor privind proteclia datelor cu carater personal, ce va
41.2.

contine urmdtoarele informalii

1.

2.
3.

:

Orice interese avute in organismul de gestiune colectivd;
Orice sumi primitd de la organismul de gestiune colectivd pe durata exerciliului
financiar anterior, inclusiv sub form[ de salarii, pld{i compensatorii sau alte beneficii
de naturd pecuniard sau nepecuniarE;
Orice sumd primit6 din partea organismului de gestiune colectiva pe durata
exerciliului financiar anterior, in calitate de autor sau titular de drepturi;

4. Orice conflict existent sau potenlial intre interesele

personale gi cele ale
organismului de gestiune colectivd sau dintre obligaliile fald de organismul de
gestiune colectivd qi indatoririle fa16 de altd persoand fizicd, sau juridicl.
Declaratia prevdzutd la art. 41.4 din prezentul statut se depune la Adunarea General6 qi se inscrie
intr-un registru special. Formatul declarafiei, se stabilegte prin decizie a Directorului general al
Oficiului Romdn pentru Drepturile de Autor.
Art. 41.5. Atribu(iile Consiliului Director
Consiliul Director este abilitat s[ decidd in orice chestiune care nu intrd in mod expres in
competenfa altor organe de conducere:
a) sd asigure punerea in executare a hotdrdrilor Adundrii Generale;
b) sd prezinte Adunirii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea
bugetului de venituri gi cheltuieli, bilanlul contabil, proiectul bugetului de venituri gi cheltuieli;
c) sd incheie acte juridice in numele gi pe seama VISARTA ;
d) s[ aprobe organizarea gi politica de personal ;
e) sd confere sau sd retragd calitatea de membru titular in conformitate cu prevederile
prezentului Statut gi sa decida asupra contestafiilor;
f) sd desemneze persoanele abilitate sd reprezinte VISARTA in situatii speciale: conferinle,
negocieri, evenimente culturale ;
g) sa decidd in privinfa structurii organizatorice a societdlii gi cu privire la infiintarea sau
desfiinlarea de structuri teritoriale, cu aprobarea Adun5rii Generale;
h) sI supravegheze gestiunea drepturilor de autor ;
ff"*u'
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i) sI pregdteascd qi sd convoace Adunarea Generald ;
sd supund Adundrii Generale constituirea unui fond Fond Social Cultural Educalional
k) sd aprobe contractele de reprezentare incheiate cu organismele similare din alte tlri ;
l) sa decid[ schimbarea sediului societdfii oriunde in Bucureqti;
m) sd propund numirea membrilor comisiilor de specialitate;
n) sd decidd excluderea membrilor pentru fapte incompatibile cu aceastd calitate precum qi
sd dispuni suspendarea acestora pentru nedepunerea in termen a repertoriului de opere precum gi
pentru necomunicarea modific6rilor intervenite in datele de stare civild sau de contact (adres6 de
domiciliu, e-mail, etc);
o) sd analizeze lunar activitatea Administratorului/Directorului General
p) sE aprobe propunerile de metodologii ce urmeazdafi negociate cu utilizatorii;
r) sa decidd componenfa comisiei de negociere a metodologiilor cu utilizatorii precum gi
prerogativele acestei comisii;
s) sd hotdrascd asupra oricdror probleme care nu sunt in competenfa Adundrii Generale;
t) sd aibd o atitudine loiald fald de societate
u) sd aprobe acordarea de ajutoare sociale membrilor, in situafii excepfionale
Art. 41.6. Incompatibilitrti ale membrilor Consiliului Director
Membrii Consiliului Director nu pot define alte func1ii, remunerate sau neremunerate, dupd cum

j)

urmeazd:

a)
b)
c)

in cadrul altui organism de gestiune colectivd;
in cadrul unei entitdli de gestiune independentl;
in calitate de membru al unui grup de interes economic cu activitate in domeniul de
gestiune al organismului de gestiune.
Membrii Consiliului Director nu pot face parte din cadrul organelor de conducere alese ale unui alt
organism de gestiune colectivd. Nu pot avea calitatea de angajali retribuili ai unui alt organism de
gestiune colectivd gi nici nu pot primi indemniza[ii de participare la alte activitdti din cadrul altor
organisme de gestiune colectivS.

Art.42. Administratorul/Directorul General
Art. 42.1. Administratorul/Directorul General este ales de Adunarea Generald la propunerea
Consiliului Director gi iqi desftqoard activitatea inbaza unui contract de mandat semnat de c6tre
Pregedintele Consiliului Director, cu respectarea legislaliei in vigoare qi prezideaza qedinfele
Consiliul Director frrd a avea drept de vot .
Art. 42.2. Obliga{iile Administratorului/I)irectorulului General :

AdministratoruUDirectorul General are obligafia de a completa Ei prezenta Adunarii Generale o
declarafie individuald anual6, cu respectarea prevederilor privind proteclia datelor cu carater
personal, ce va confine urm[toarele informalii:
l. Orice interese avute in organismul de gestiune colectivd;
2. Orice sumd primitd de la organismul de gestiune colectivi pe durata exercifiului
financiar anterior, inclusiv sub form[ de salarii, pldli compensatorii sau alte beneficii
de naturd pecuniard sau nepecuniard;

3. Orice sumd primitd din

partea organismului de gestiune colectivd pe durata
exercifiului financiar anterior, in calitate de autor saurgrb
drepturi;
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4. Orice conflict existent sau potenfial intre

interesele personale Ei cele ale
organismului de gestiune colectivS sau dintre obligaliile fal6 de organismul de
gestiune colectivd qi indatoririle fa16 de altl persoanf, fizicd,sau juridic6.
Declaralia completatd de Administratorul/Directorul General se depune la Adunarea General6 qi se
inscrie intr-un registru special. Formatul declaraliei prevdzute in Legea r;1"'.8l1996 cu modific6rile gi
completlrile ulterioare, se stabileste prin decizie a directorului general al Oficiului Romdn pentru
Drepturile de Autor.

{rt.42,3. Atribu(iile Administratorului/Directorului General sunt urmdtoarele:
a) asigurd conducerea curentd a VISARTA urmirind indeplinirea hotdrdrilor Consiliului
Director;

b) are dreptul de a reprezenta VISARTA putdnd face toate operaliunile cerute pentru
aducerea la indeplinire a obiectului de activitate in limita competenlelor stabilite de Consiliul
Director;

c) reprezinta VISARTA in relafiile cu terfii alituri de membrii Consiliului Director pe
competente (conform figei postului) gi angajeazd societateafa\d,de terfi, solidar cu acegtia;
d) angajeazd VISARTA fa{d de te(i prin semn6tura lui, fiind responsabil fafd de VISARTA
pentru eventualele prejudicii rezultate dintr-o activitate contrard dispozifiilor legale

gi

ale

prezentului Statut;
e) angajeazi gi concediazd,, cu avizul Consiliului Director, salaria{ii VISARTA stabilind
drepturile 9i obligaliile fiecdruia prin fiqa postului pentru fiecare angajat, ca anexe la contractul
individual de muncd;
f) stabilegte, cu avizul Consiliului Director, nivelul salarial pentru angajalii din subordine
conform prevederilor legislafiei muncii;
g) propune Consiliului Director acliunile necesare imbundtdlirii activitatii Visarta aducand
la indeplinire hotdrdrile gi deciziile luate in Adunarea Generall gi in Consiliul Director.
h) aprobi operaliunile de incasdri qi pldti inbazaactelor justificative;
i) asigurd coordonarea activitSlii VISARTA in vederea realizdrii obiectului s6u de activitate
gi de prevenire a producerii de prejudicii.
j) propune spre aprobare Consiliului Director modalitSfile de stabilire a metodologiiilor ce
urmeazd" a fi negociate cu utilizatorii.
Art. 42.4. Incompatibilitn{ile Administratorului/I)irectorului General :
Administratorul/Directorul General nu poate define alte funcfii, remunerate sau neremunerate, dup6
cum urmeazd:
- in cadrul altui organism de gestiune colectivd;
- in cadrul unei entitdti de gestiune independentd;
- in calitate de membru al unui grup de interes economic cu activitate in domeniul de gestiune al
organismului de gestiune.
Art.43. Comisia de cenzori
Comsia de cenzori este compusd din 3 membri qi este aleasd de cdtre Adunarea General[ pentru un
mandat de 5 ani. Cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie expert contabil qi este propus
de Consiliul Director.
Comisia de cenzori asigurd controlul activitAtii societSjii gi are urm[toare
a).verificd modul in care este administrat patrimoniul VIS
b).intocmegte rapoarte gi le prezinta Adunarii Generale ;
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c).membrii comisiei de cenzori pot participa la qedin{ele Consiliului Director, ftr6 a avea
drept de vot ;
d).indeplineqte orice atribulie stabilitd in sarcina sa de cdtre Adunarea Generald.
e) sd aibd o atitudine loiald fala de societate

Art 44. Comisii speciale
Art. 44.1. Comisia de supraveghere
Art. 44,l.L Comisia de supraveghere funclioneazd in cadrul VISARTA qi este format6 dintr-un
numdr de 3 membri propuqi de Consiliul Director qi aprobali de Adunarea General6 pentru un
mandat de 3 ani. Comisia are ca scop supravegherea qi monitorizarea permanentA a activitAfi
organismului de gestiune colectivS. Membrii Comisiei de supraveghere vor fi alegi din r6ndul
membrilor VISARTA, cu competen(e in domeniul operelor de artd vizuald.
Art. 44.1.2. Comisia de supraveghere se intruneqte cel pufin odatd pe an qi are urmltoarele
atribufii:
1. exercitarea atribuliilor ce i-au fost delegate de Adunarea Generall conform art. 154 alin. 5
din lege;
monitorizarea activitalii $i a indeplinirii obligaliilor de citre Administratorul/Directorul
General gi Consiliul Director, inclusiv punerea in aplicare a hotlr6rilor Adundrii Generale
Pentru activitatea desfbguratd membrii comisiei au dreptul la indemnizafie stabilit6 de Adunarea

2.

Generald.

{rt.44.1.3. Obligafiile Comisiei de supraveghere sunt:
a. intocmirea unui raport anual asupra activitdlii sale pe care il prezintl Adundrii
Generale gi il comunicd la ORDA;

b.

un raport privind informaliile contabile qi financiare prezentate in darea de seam6, cu
cel pufin 30 de zile inaintea desfrqurdrii Adundrii Generale anuale. Acest raport este

intocmit, inclusiv cu privire la rezervele exprimate in acesta, ce se reproduc integral
in darea de seamd;
c. completarea de cdtre membrii a declarafiei individuale anuale in termen de l0 zile de
la numire gi anual pe toatd perioada mandatului;
d. p6strarea confidentiafitalii asupra informafiilor qi datelor din activitatea VISARTA.
Art. 44.1.4 Incompatibiltnfile Comisiei de supraveghere:
Membrii Comisiei de supraveghere nu pot face parte dintr-o comisie similard in cadrul altui
organism de gestiune colectivd. Nu pot face parte din Comisia de supraveghere doi sau mai mulli
membri intre care existd relatii de afiliere.

Art, 44.2. comisia permanentr special[ privind accesul Ia informafii
Art. 44.2.L Comisia permanentd speciald privind accesul la informaJii este constituit6 din 5 (cinci)
membri alegi de cdtre Adunarea Generald pentru un mandat de 5 ani.
{rt.44.2.2. Comisia permanentd speciald privind accesul la informa(ii are urmatoarele obligafii:
a) sd analizeze qi sd rdspundd in termen de gapte zile sesizdrilor formulate de cltre
membrii VISARTA, care considerd cI le-a fost incdlcat dreptul de acces la informatii
prevSzut de lege sau statut. Deciziile Comisiei permanente speciale privind accesul
la informalii se iau cu majoritate simpla de voturi.
b) sI comunice atdt membrului care a formulat ses
Administratorului/
Directorului General gi Consiliului Director
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c) sd intocmeascd anual un raport de activitate pe care il prezinta qi il supune
aprobdrii Adundrii Generale. Raportul se inainteazd qi Oficiului Romdn pentru
Drepturile de Autor.
Art, 44.2.3. Pentru activitatea desfbgurati membrii comisiei au dreptul la indemniza{ie stabilita de
Adunarea General6.

{rt,44.2.4. Incompatibilitl{i: Membrii comisiei permanente speciale privind accesul la informa}ii
nu pot fi angajafi sau membrii ai organelor de conducere ale vISARTA.
CAPITOLUL

IX. Mijloace materiale, patrimoniu, venituri qi cheltuieli

Art.45. Patrimoniul
VISARTA define un patrimoniu alcdtuit din totalitatea bunurilor gi valorilor dobandite la

infiinlarea sa gi ulterior acesteia.
Patrimoniul Visarta nu poate fi grevat de datorii sau alte obligafii personale ale membrilor.

Art,46. Venituri
Veniturile VISARTA provin din:
a) comisionul aprobat de Adunarea Generald, relinut din sumele brute repartizate titularilor
de drepturi, pentru acoperirea cheltuielilor qi de la societSlile din str6in6tate cu care s-au
incheiat
contracte de reprezentare reciprocd;

b) taxa de aderare;
c) cotizaliile membrilor;

d) dob6nzi bancare qi dividende la contul curent, altele decdt sumele ce urmeazd a fi

repartizate titularilor de drepturi ;
e) donalii gi alte sume provenite din acte de liberalitate;

f) comision refinut din sumele provenite din recuperarea daunelor morale, fa;d adepaqi cota
de 15%
g) orice surse care potrivit legii, pot constitui veniturile societdtii;

Lrt.47. Cheltuieli
Cheltuielile VISARTA reprezintd:
a) cheltuielile de funcfionare gi intre(inere cum ar fi: cheltuielile de personal, cheltuieli
privind definerea cu orice titlu a bunurilor mobile, a sumelor necesare pentru desf6gurarea
activitAtii, cheltuieli pentru folosirea spafiului in care societatea iqi desfti6oar6 activitatea: chirii
intrefinere, repara]ii etc;
b) alte cheltuieli ocazionate de urmdrirea sau recuperarea drepturilor de autor, precum si alte
cheltuieli legate de func{ionarea subscrisei cum ar fi: onorarii de arbitraj, taxe de timbru pentru
ac{iuni in justifie, expertize, notificdri, onorarii specialigti;
c) speze gi comisioane bancare;

d) cheltuieli fortuite precum despdgubiri, amenzi gi alte cheltuieli potrivit dispoziliilor
legale, ajutoare sociale acordate membrilor in situalii excepfionale, aprobate de Consiliul
Director;
e) cheltuieli de achizilii sau proiectare aplica(ii informatice sau servicii in acest domeniu;

f) orice cheltuieli de protocol gi reprezentare in conformitate cu
g) orice alte cheltuieli decurgdnd din desftqurarea activi
asocialiei, aprobate de Consiliul Director.
Z)

ile legale.
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Art. 48. Exercifiul financiar incepe de la data de I ianuarie

gi se incheie la 31 decembrie a fiecdrui

an calendaristic.

CAPITOLUL X. Cooperare internafionall

Art. 49. VISARTA incheie conven(ii (contracte) de reprezentare reciprocl in vederea protej6rii in
alte pri a drepturilor membrilor sdi. Aceste convenlii (contracte) se incheie de cdtre Consiliul
Director gi sunt ratificate de Adunarea Generald.
Convenfiile (contractele) de reprezentare trebuie sd fie conforme cu legea rom6n6 gi cu
reglementdrile internalionale la care Rom6nia este parte.
VISARTA poate adera la orice organism internafional din domeniu, in scopul realizdrii
obiectului sdu de activitate, cu plata cotizafiilor aferente. De asemenea, poate participa la
int6lnirile
qi adundrile generale ale acestor organisme, in
qi
in
strrin6tate.
fard

CAPITOLUL XI. Dizolvare

gi

lichidare

Art. 50. Dizolvarea VISARTA are loc in urmdtoarele situalii:
a) prin hotdrire a Adun6rii Generale luatd prin votul a dou6 treimi din numdrul total

al

membrilor mandanfi, dacd obiectul sdu de activitate nu mai poate fr realizat sau dac6 s-a produs
insolvabilitatea.
b) pe cale judecdtoreasc6, potrivit legii
c) de drept conform art.55 9i art.56 din O.G. nr.2612000.

in

caz de dizolvare, activitatea VISARTA continud pdnd la distribuirea tuturor sumelor
colectate
cdtre cei indrept6{i}i. Lichidarea patrimoniului, in caz de dizolvare, se face potrivit legii.

CAPITOLUL

XII.

Dispozifii finale

Art. 51. Prevederile prezentului statut se completeazd cudispoziliile Legii

811996

privind drepturile

de autor gi drepturile conexe, cu modificdrile gi completdrile ulterioare qi cu Ordonanfa
Guvernului
2612000 privind asocialiile 9i fundatiile.
Art. 52. Prezentul Statut a fost aprobat in Adunarea Generalr din data de

ffuo*u'%
:.ORDA"
24

A.l

vtsoRrA
AffTE

VIAJALE

los

.

uo)

