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La vreme de bilanţ atât contabil înscris în documentul de referinţă
cât şi al activităţii noastre pe anul 2010, în respectul actului normativ care
reglementează domeniul proprietăţii intelectuale cât şi al membrilor
societăţii care ne-au încredinţat mandat pentru gestionarea drepturilor
patrimoniale cuvenite- membri constituiţi în Adunarea Generală ca for de
conducere al acestui organism , prezentăm în cele ce urmează modul în
care Consiliul Director şi-a îndeplinit obligaţiile înscrise în lege şi în
statutul propriu.
Începem prin a aduce la cunoştinţa Adunării Generale una din
principalele noastre împliniri.: FAPTUL CA SOCIETATEA EXISTA ,
CA IŞI CONTINUA MUNCA ÎNCEPUTA CU 11 ANI IN URMĂ, CĂ
PUTEM FI DIN NOU IMPREUNĂ ÎN CONDIŢIILE ÎN CARE NE
PUTEM AXA ASTAZI, ÎN MOD EXCLUSIV, PE REZOLVAREA
PROBLEMELOR CARE NE REVIN.
Subliniem această realizare întrucât timp de 2 ani am suportat acţiuni de
natură obstructivă şi opresivă venite din partea instituţiei statului cu rol de
supraveghere a activităţii societăţii, unele din acestea fiindu-vă aduse la
cunostiinţă în adunările anterioare. Astfel controlul început de ORDA în
anul 2008 a reprezentat pentru noi o adevarată piedică preocuparea
permanentă fiind dirijată numai pentru a răspunde intervenţiilor şi
cererilor mereu sporite ale echipei de control ORDA şi a măsurilor
dispuse de conducerea instituţiei. Amintim că , prin Decizia
94/05/08/2009, s-a dat organismului nostru de gestiune un termen de
intrare în legalitate şi lunar am comunicat stadii de îndeplinire a cerinţelor
. Şi, ca si cum nu ar fi fost deajuns, a fost emisă Decizia 137 din
14.dec.2009 de suspendare a activităţii comunicată la final de an, de
natură a paraliza activitatea societăţii.
A urmat cereri de revocare a măsurii precum şi contestarea în instanţă a
acestei decizii.

Prin Decizia 93 din 29 ian 2010 ORDA a dispus din oficiu încetarea
suspendării activităţii cu data de 01. 02.2010 dar şi obligarea noastră de a
relua raportările lunare conţinute în prima decizie de intrare în legalitate.
Fiindu-ne clar că însăşi fiinţa societăţii este în pericol, am decis sa
semnalăm acţiunile întreprinse de conducerea ORDA astfel ca, în luna
martie 2010, a fost redactată şi tramsmisă organelor de decizie începând
cu primul ministru o scrisoare deschisă prin care am cerut sprijin
dovedind că atitudinea ORDA nu este conformă cu legea ci direct
împotriva ei.
Odată cu primenirea şi înnoirea instituţiei prin numirea la conducerea
ORDA a noii echipe, odată cu înlocuirea stilului şi a metodelor tendenţios
opresive prin alinierea poziţiei sale la litera legii, ne-am reluat în linişte
munca preocupându-ne de ceea ce actul normativ şi statutul de
organizare şi funcţionare ne obligă a realiza.
- In anul 2010 Consiliul Director s-a întrunit într-un număr de 16
sedinţe în cadrul cărora au fost supuse analizei acţiunile întreprinse
şi rezultatele obţinute, luându-se hotarâri privind obiectivele pe
termen scurt şi mediu. La fiecare şedinţă au fost dresate proceseverbale semnate de membrii consiliului cu menţiunea că toate
şedinţele s-au desfăşurat în prezenţa membrilor aleşi cu
partaciparea conducerii executive a societăţii. La fiecare şedinţă au
fost analizate cererile de primire de noi membri şi au fost admise
cele care îndeplineau condiţiile legale. La data de 28.02.2011
societatea noastră are un număr de. 252 membri
- Întrucât de-alungul timpului cele două firme de contabilitate cu
care am perfectat contracte de prestări servicii ne-au creat reale
dificultăţi, am renunţat la acest tip de colaborare astfel că, la
01.02.2010 a fost încadrată în funcţia de contabil a societăţii
doamna Huda Oana retribuită cu jumatate de normă. Având
posibilitatea de a cunoaşte situaţia financiară a societăţii din
evidenţele contabile care ne-au fost mereu la dispoziţie, am reuşit
să stăpânim acest domeniu de maximă importanţă urmărind lunar
situaţia veniturilor, plăţile făcute de utilizatori, raportate la
cheltuielile societăţii.
- La solicitarea ORDA am transmis propunerile noastre de
modificare a Legii 8/996. Comisia constituită în scopul redactării şi
transmiterii propunerilor a inaintat la ORDA în luna februarie 2010
materialul de prezentare conţinând aspecte care, în cazul în care
vor fi însuşite, vor determina o mai bună funcţionare a
organismelor de gestiune, şi anume:
a. introducerea unui text prin care să se reglementeze acordarea sau
retragerea de licenţe pentru galeriile de artă şi casele de licitaţii,

entităţi cărora le revine obligaţia de a încasa şi achita drepturile de
suită.
b. Modificarea prevederilor legale privind gestionarea dreptului de
reproducere prin eliminarea mandatului special care produce
neajunsuri întrucât nu poate fi aplicat în cazul contractelor de
reprezentae reciprocă cu partenerii străini precum şi în cazul
repertoriului individual incomplet, în cazul moştenitorilor.
c. Modificarea tuturor textelor de lege care contravin principiului
liberei asocieri (plafonarea cheltuielilor de funcţionare,
suspendarea activităţii organismului de gestiune prin retragerea
avizului de funcţionare până la schimbarea administratorului
general şi altele) întrucât se încalcă prin aplicarea normelor în
vigoare atribuţiile Adunării Generale cât şi a prevederilor Codului
Muncii.
d. Modificarea art. 107 ind.2 alin. 1 lit.d privind împărţirea
remuneraţiei în cazul copiilor înregistrate prin procedeu digital
astfel încât remuneraţia sa revină în mod egal categoriilor de
beneficiari din domeniul artelor scrise, vizuale, sonore şi
audiovizule iar în interiorul fiecărei categorii conform celor
stabilite prin negociere directă între aceştia.
- informăm Adunarea Generală că procesul –verbal de finalizare a
controlului pentru anul 2008 a fost transmis societăţii noastre la
finele lunii mai 2010, că nu s-au făcut obiecţiuni la acest act pentru
a nu se relua justificările şi explicaţiile comunicate la ORDA în
timpul celor doi ani de control.
- Începând cu luna noiembrie ORDA a efetuat controlul activităţii
societăţii pe anul 2009 prin echipa delegată.
Prin procesul-verbal de control transmis la data de 30.12 2010 ORDA
a semnalizat unele practici neconforme rezultate din interpretarea
legii făcând şi recomandări pentru înlăturarea acestora.
Anexă la constatările echipei de control societatea noastră a depus un
material conţinând greutăţile şi piedicile întâmpinate în ultimii ani
care ne-au pricinuit prejudicii de imagine inclusiv de ordin material.
- am răspuns în mod constant, cu respectarea termenelor impuse,
scrisorii ORDA prin care s-a cerut comunicarea trimestrială a
repertoriului gestionat.
La data de 01.oct.2010 a avut loc şedinţa Consiliului Director la care
ORDA a fost reprezentată la nivel de conducere.
Cu acest prilej Directorul General ORDA a dat asigurări că natura
relaţiilor se va modifica substanţial, că fiecare OGC va avea o
persoană anume desemenată cu care se va ţine legătura şi cu care vor
fi rezolvate problemele controversate sau susceptibile de interpretare.
În cadrul discuţiilor s-a pus accent pe faptul că societatea noastră nu a

făcut niciodată „repartiţii nelegale” ceea ce ar fi putut conduce la ideea
de pagubă sau fraudă şi că respectiva susţinere a ORDA conţine un
înalt grad de subiectivism şi lipsă de onestitate. S-a pus în discuţie şi
faptul că televiziunile şi casele de licitaţie nu repectă legea şi
protocoalele încheiate privind obligativitatea virării sumelor cuvenite
titularilor de drepturi.
- Pe această linie informăm că au fost promovate acţiuni în justiţie
împotriva SC Monavissa SRL si a SC Galeriile ARTMARK SRL .
În litigiu cu SC Monavissa SRL instanţa a dispus efectuarea unei
expertize contabile care să stabilescă numărul operelor de artă
vândute la licitaţie, preţul obţinut şi sumele cuvenite membrilor
societăţii noastre. Primul expert numit nu a dorit sa facă lucrarea
astfel că a fost înlocuit de instanţă. Următorul expert temporizează
depunerea raportului. In situatia dată urmează a renunţa şi la acest
expert şi a depune noi la instanţă situaţia vănzărilor şi suma
datorată, extrasă dintr-o publicaţie oficială în posesia căreia am
intrat de curând. Galeriile Artmark manifestă o atitudine
condamnabilă refuzănd să dea curs dispoziţiei date de instanţa de
judecată de a depune situaţia vânzărilor. La ultimul termen de
judecată societatea noastră a depus tabelul conţinând operele de
artă vândute la licitaţie şi suma datorată. În cazul în care nu vor
interveni impedimente neprevăzute apreciem că la termenul din 12
aprilie 2011 se va judeca în fond cauza.
Precizăm că acţiunile au fost inregistrate la tribunal în luna iulie 2009
(Artmark) şi în luna ianuarie 2010 (SC Monavissa SRL).
În litigiul cu Editura Corint instanţa a decis obligarea la plată a
acesteia iar suma a fost încasată.
Cu privire la cauzele în care societatea noastră a reprezentat prin
mandat la instanţă pe membri săi, la solicitarea acestora, informăm că
s-a obţinut hotărâre definitivă şi irevocabilă în cazul sculptorului
Dumitru Serban al cărui monument sculptural a fost distrus iar
Primaria Dej a fost obligată la plata daunelor morale. A fost respinsă
şi contestaţia la executare a primăriei astfel că executorul judecătoresc
angajat urmează a-şi face datoria.
În cauza privind pe maestrul Traian Brădean a cărei operă a fost
distrusă-un impresionant mozaic parietal -instanţele sucevene, fond şi
apel, au repins cererea de acordare a daunelor morale. Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie a admis recursul declarat de societatea noastră, a
desfiinţat ambele hotărâri şi a trimis cauza spre rejudecare la instanţa
de fond.
- Întrucât societăţile de televiziune nu au înţeles să respecte
protocolul semnat şi nici legea astfel că nu au fost virate sumele
cuvenite titularilor de drepturi ale căror opere au fost utilizate fără

acordul acestora sau a societăţii noastre care îi reprezintă, au fost
trimise notificări acestor utilizatori.
- În cazul în care nu se vor primi răspunsurile şi implicit sumele
datorate se vor promova acţiuni în justiţie ori se va apela la
serviciile mediatorului, după caz.
Urmare Hotărârii Curţii de Apel Bucureşti, executorie, societatea
noastră a fost desemnată drept colector prin decizie ORDA a sumelor
datorate de societăţile de cablu. Întrucât principalul utilizator
RDS/RCS nu ne-a virat sumele colectate am transmis notificare
acestui utilizator cât şi a celor aflaţi în aceeaşi situaţie.
- Se vor depune diligenţe pentru reînnoirea protocoalelor cu
utilizatorii în condiţiile în care au survenit modificări de date care
au fost avute în vedere la semnarea celor aflate acum în vigoare.
- Conform legii am solicitat la ORDA acordul pentru modificarea
Statutului societăţii.
Completăm această prezentare informând că registrele societăţii sunt
ţinute la zi, că a fost instituită condica de prezenţă, că s-a întocmit
grafic de concediu , că se respectă programul de lucru.
Consiliul Director a pus în discuţie şi şi-a însuşit materialele ce fac
obiectul ordinii de zi a acestei Adunări Generale – materiale cre au
fost puse la dispoziţia membrilor societăţii spre consultare, cu 30 de
zile înaintea şedinţei.
În încheiere facem apel la Dumneavoastră în calitate de membrii activi
ai societăţii ca în luările de cuvânt sau prin materiale scrise să ne
sprijiniţi în activitate cu propuneri pentru ca împreună să reuşim a
îndeplini în condiţii de respectare a legii obiectul de activitate al
acestui organism de gestiune.
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