
Oficiul Roman pentru drepturile de autor  

Decizie nr. 156 din 25/07/2005 (Decizie 156/2005) 

privind desemnarea organismului de gestiune colectiva UPFR - 

Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania - drept colector 
unic al remuneratiei compensatorii curente titularilor de drepturi 

pentru copia privata - opere reproduse dupa inregistrari sonore sau 
audiovizuale 

 

Publicat in Monitorul Oficial nr. 731 din 11/08/2005  

 

 

 
Avand in vedere dispozitiile art. 1071 alin. (1) coroborate cu ale art. 133 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 
privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare,  
   tinand cont de faptul ca organismele de gestiune colectiva beneficiare nu au depus la Oficiul Roman 

pentru Drepturile de Autor protocolul mentionat la art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare (20 iunie 
2005) a Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 107 din 5 mai 
2005 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Listei suporturilor si aparatelor 
pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse 
dupa inregistrari sonore sau audiovizuale, precum si a cuantumului acestei remuneratii si a Hotararii 

arbitrale din data de 28 aprilie 2005,  
   avand in vedere adresa UPFR, inregistrata la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor cu nr. 5.479 
din 21 iulie 2005, prin care acest organism de gestiune colectiva se obliga sa desfasoare activitatea de 

colectare prin consultarea tuturor organismelor de gestiune colectiva pe baza unor evidente 
informatice, in conditii de performanta si transparenta, precum si sa implementeze un program de 
monitorizare a discurilor optice inregistrabile, importate in Romania, in vederea identificarii retelelor 
de piraterie,  

   in baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 758/2003 
privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri si 
ale Hotararii Guvernului nr. 210/2000 privind numirea in functia de director general al Oficiului Roman 
pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.),  
directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor emite urmatoarea decizie:  
 
   Art. 1. - Se desemneaza organismul de gestiune colectiva UPFR - Uniunea Producatorilor de Fonograme din 
Romania, cu sediul in Bucuresti, str. Nicolae Racota nr. 16-18, et. 4, ap. 9, sectorul 1, drept colector unic al 
remuneratiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privata - opere reproduse dupa inregistrari 
sonore sau audiovizuale, stabilita in conformitate cu prevederile Listei suporturilor si aparatelor pentru care se 
datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore sau 
audiovizuale, precum si a cuantumului acestei remuneratii si ale Hotararii arbitrale din data de 28 aprilie 2005, 
publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 din 17 iunie 2005 prin Decizia directorului general al 
Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 107/2005.  
   Art. 2. - Prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  
 

   Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, 
Rodica Parvu  

 
   Bucuresti, 25 iulie 2005.  
   Nr. 156.  
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