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AL CONSILIULUI DIRECTOR AL SOCIETATII VISARTA

 PENTRU ANUL 2009

Acest  raport   catre  Adunarea  Generala  se  vrea  un  bilant  al  eforturilor  si 

stradaniilor pe care le-a depus in acest an Consiliul Director pentru a raspunde cerintelor 

actuale ale functionarii societatii noastre.

A fost cel mai dificil an pe care l-am parcurs : disfunctionalitati in zona financiar-

contabila mergand pana la schimbarea contabilei, negocieri cu societatile de cablu care 

nu  au  tinut  cont  de  dosarul  depus  de  noi  privind  marirea  procentului  datorat  artelor 

vizuale, boicotul caselor de licitatie Artmark, Poganny si Monavissa si toate acestea pe 

fondul unei crize care a afectat intreaga societate romaneasca.

Dorim  sa  aducem  la  cunostinta  Adunarii  Generale  ca  sedintele  Consiliului 

Director  s-au  tinut  cu  regularitate,  iar  hotararile  au  fost  consemnate  in  registrul  de 

procese-verbale.

Precizam ca membrii Consiliului Director au fost prezenti la sedinte ori de cate 

ori s-au ivit situatii ce trebuiau solutionate in timp util.

Plata catre titularii de drepturi banesti cuvenite in termen si cu respectarea Legii 

8/1996  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  a  constituit  obiectivul  major  al 

activitatii  societatii  noastre.  Comisia  de  control  a  repartizarii  sumelor  colectate  s-a 

intrunit  ori  de  cate  ori  au  existat  sumele  adecvate  repartizarii  cu  respectarea 

regulamentului aprobat de Adunarea Generala.

Trebuie sa precizam ca nu intotodeauna partenerii contractuali ori institutiile cu 

care ne-am aflat in relatii au inteles sa-si achite obligatiile asumate. De aceea Consiliul 

Director a luat hotarari  necesare pentru a se interveni  in instanta  sau  la organele de 

urmarire penala.

Astfel,  dupa o lunga perioada de timp in care ne-am  aflat in conflict,  Editura 

Corint, cea care a refuzat sistematic sa-si achite drepturile de autor pentru reproducerile 

facute in manualele scolare dupa operele autorilor aflati in repertoriul nostru protejat, a 

pierdut procesul, instanta dandu-ne castig de cauza cu plata prejudiciului.



Sunt in  instanta  la  diferite  termene,  urmatoarele  case de licitatie  care  eludand 

legea ne-au adus grave prejudicii financiare in acest an : Artmark, Monavissa si Poganny.

Conform legii  drepturilor  de  autor  si  a  propriului  statut,  societatea  Visarta  a 

promovat actiuni in  numele si pentru membrii sai ale caror opere au fost distruse asa cum 

este cazul cu Primaria Dej care ne va plati daune cat si Primaria Suceava cu care avem o 

actiune ajunsa la Inalta Curte de Casatie si Justitie si care vizeaza distrugerea lucrarii de 

arta monumentala a maestrului Traian Bradean. 

Totodata,  trebuie amintit  ca societatile  de televiziune refuza plata dreptului  de 

autor cu toate ca s-au facut notificari si  interventii de tot felul, asa ca singura solutie in 

acest caz ramane promovarea in justitie.

Informam  Adunarea  Generala  ca  in  prezent  Societatea  Visarta  numara  310 

membri.

Anul  acesta  s-a  cautat  sa  se  finalizeze  inregistrarea  electronica  a  repertoriului 

individual si sa continue eforturile de inlocuire a vechiului mandat de gestiune cu cel 

aprobat de ORDA.

Facem un apel la toti membri de a fi mai activi in relatia cu societatea la care s-au 

inscris si sa informeze la timp asa cum reiese din mandatul de gestiune semnat.

In  anul  2009  s-a  dat  curs  invitatiei  IFRRO  de  a  participa  la  cea  de-a  25-a 

aniversare a  sa si,  in acest  sens,  Dl Gheorghe Voican a  participat  la lucrarile  acestei 

intruniri ce a avut loc la OSLO in luna octombrie 2009.

Sigur, pe langa aceste eforturi de a se realiza o activitate eficienta s-au inregistrat 

si deficiente existand si disfunctionalitati in activitatea depusa de executiv.

Lipsa  unui  dialog  constructiv  si  a  raspunderii  efective  a  facut  ca  la  controlul 

ORDA sa se constate ca unele cifre din Darea de Seama anuala sa fie eronate.

S-a  luat  masura  de  a  se  rezilia  contractul  cu  societatea  de  contabilitate  FIN 

CONSULTING  SERVICES  mai  ales  ca  pretentiile  sale  financiare  au  crescut,  iar 

societatea noastra nu a fost de acord cu ele.

Urmatoarea societate de contabilitate cu care s-a semnat un contract in luna iulie, 

nu a reusit sa ne dea o situatie atunci cand se impunea , ci deabia in decembrie, pentru 31 

octombrie. 2009.



Consiliul  Director a luat hotararea de a rezilia contractul si de aceasta data cu 

societatea de contabilitate AMG CONTAB INOVATIV SRL deoarece lipsa unor relatii 

normale cat si tergiversarea in a da informatii la timp pentru a se lua masuri in consecinta 

au adus prejudicii financiare inregistrandu-se dupa doi ani un deficit de 100.000 lei  .

Trebuie aratat ca si executivul trebuia sa se implice mai mult si sa ia masurile ce 

se impuneau in timp util.

Relatiile societatii noastre cu ORDA nu au fost din cele mai fericite.

Controlul echipei ORDA inceput in 2008 si continuat in 2009 a  consemnat unele 

deficiente in activitatea societatii noastre.

Prin Decizia 94/05.08.2009, Directorul General ORDA a dispus acordarea unui 

termen  de  3  luni  de  intrare  in  legalitate  pentru  aducerea  la  indeplinire  a  masurilor 

cuprinse in decizie.

In  respectul  dispozitiei  primite,  societatea  noastra  a  comunicat  lunar  stadiul 

indeplinirii  masurilor  inscrise  in  decizia  94/2009  si  a  convocat  Adunarea  Generala 

Extraordinara  care  la  data  de 30 octombrie  2009 si-a  desfasurat  lucrarile  in  prezenta 

reprezentantului ORDA.

Materialele  dezbatute  in Adunarea Generala  Extraordinara insusite de membrii 

societatii noastre prin vot au fost transmise la ORDA.

La data de 14 XII 2009 prin Decizia 137/14/12.2009, ORDA a emis si comunicat 

organismului  nostru de gestiune masura retragerii temporare a avizului de functionare 

pana la schimbarea Administratorului general de catre Adunarea Generala.

Intrucat au fost luate toate masurile pentru remedierea  aspectelor semnalate de 

ORDA iar Adunarea Generala Extraordinara si-a insusit prin vot materialele prezentate, 

avand in vedere  ca societatea Visarta este constituita prin libera asociere a membrilor si 

numai acestia pot decide in toate problemele legate de buna desfasurare a activitatii am 

solicitat  instantei  de judecata suspendarea executarii  actului  administrativ precum si o 

cerere catre ORDA de revocare a deciziei 137/14.12.2009.

Fara  a  primi  un  raspuns  la  cererea  noastra  de  revocare  amplu  motivata,  cu 

justificari  si  motivari  punctuale,  ORDA  prin  Decizia  93/29.01.2010  ne-a  transmis 

reluarea  activitatii  noastre  prin  incetarea  suspendarii  dispusa  anterior  ca  urmare  a 



schimbarii din functie a administratorului general, Gheorghe Voican care s-a retras,  si 

numirea dnei Avramescu Daniela.

Prin aceeasi decizie se face cunoscut ca decizia 94/05/08/2009 intra iar in vigoare 

si ca trebuie iar informata lunar de stadiul indeplinirii masurilor consemnate in decizie.

In scrisoarea nr  5523/18.12.2009 Consiliul  Director  a fost  convocat  la  ORDA 

pentru o intalnire avand ca scop punerea in aplicare a Deciziei 137/14.12.2009.

La lucrarile  acestei  intalniri  s-a  discutat  cum s-a  realizat  repartizarea  sumelor 

colectate  si  procedeul  utilizat  precum  si  posibilitatea  de  a  veni  cu  propuneri   de 

modificarea a Legii 8/1996 si a Statutului Visarta.

Criteriul de repartitie a sumelor colectate dupa gradul de utilizare a operei, nu este 

direct  aplicabil  si  a  fost  necesara  intocmirea  unui  regulament  de  catre  o  comisie  de 

specialisti in domeniu, pentru a aproxima cat mai veridic gradul de utilizare a operei si 

respectarea in acest sens al legii si a Statutului.

Comunicarile  scrise  si  primite  de la  membrii  societatii  cu privire  la  utilizarea 

repertoriului, constituie un criteriu de repartitie.

S-a apreciat ca, pentru corectitudinea in repartitie si pentru acordarea de drepturi 

tuturor membrilor, cu respectarea literei si spiritului legii,  precum si a Statutului sa se 

elaboreze un Regulament-cadru, act care a fost adoptat in Adunarea Generala din aprilie 

2009 dar care, in fapt, s-a aplicat inca din 2007.

Aproape  intregul  an  2009,  Consiliul  Director  a  lucrat  sub  presiunea  si 

monitorizarea ORDA, multe din masurile pe care le-am propus nu au putut fi realizate 

din aceasta cauza, ca de exemplu infiintarea inspectoratelor teritoriale.

Va fi anul acesta 2010  un an dificil dar sa speram ca il vom depasi cu bine.

Presedinte

Stefan Gavenea


