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PROCES VERBAL ADUNARE GENERALA ORDINARA

U. P, F,A. R.-A. R.G.OA.

Din data de 26 martie 2014

Azi, 26.03.2014, ora 1,2.00, a avut loc Adunarea Generali Ordinar6 a

U. P. F.A. R.-A. R. G.O.A., reunit5 la a doua convocare, la sala de proieclie a CNC, din Str.
Dem. l. Dobrescu nr. 4-6, sector 1, BucureSti, la care din numdrul total de 76 de membrr
au participat un numSr de 35 membri, dintre care 11 reprezentanli legali 5i 24 prin
mandat de reprezentare, astfel cum rezultS din tabelul nominal anexat, care face oarte
integra nt; din prezentul proces-verbal.

D-nul. Dinu Tinase, Pre5edintele U. p. F.A. R.-A. R.G.O.A., deschide lucrdrile
Adunirii Generale. Dna. lrina Chender, Administrator General, informeazi ci se declar;
statutard Adunarea Generali ordinari a U.P. F.A, R.-A. R.G.o.A., fiind intrunite conditiile
necesare pentru inceperea desfEguririi lucr6rilor, conform ordinii de zi.

Ord inea de zi:

1. Aprobarea bilantului contabil pentru exercitiul financiar contabil al anului 2013;
2. Aprobarea Raportul cenzorului pentru anul 2013;

3, Alegerea cenzorului pentru supravegherea activit;!ii financiare a anului 2014;
4. Aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe 2013, propunerl pentru

anul 20L4;

5. Aprobarea raportului Consiliului Director pentru anul 2013;
6. Aprobarea raportului Administratorului pentru anul 2013;

7. Aprobare Dare de seamS anuali, format ORDA, pentru anul 2013;
8. Aprobarea raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informatii

pe nt ru anul 2013;

9. Aprobarea comisionului administrativ pentru anul 20L4,
10. Diverse / informiri / consult5ri (situa!ia litigiilor, prezentarea procesului verbal

de control anual pentru activitatea UPFAR-ARGOA a anului 2013, etc.)

Se supune la vot aprobarea Ordinii de Zi.

Se voteazi cu unanimitate de voturi pentru.

Dna. lrlna Chender numeste ca secretar pe dna. Ciocmat5 Lixandra Valeria, 5i ca

secretar tehnic, pe dna. Av. lulia loana Huiduc, pentru redactarea prezentului proces

veroal.
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se trece la discutarea punctelor inscrise pe ordinea de zi. Astfel, in cadrul Aduniirii
Generale Ordinare a U. P. F.A.R.-A.R.G.O.A., intrunit6 azi, 26.03.20j.4, ora 12.00,
desfS5urati la sala de proiectie a CNC, din Str. Dem.l.Dobrescu nr.4-6, sector 1, Bucurei;ti,
s-a u luat urmatoarele hotiriri:

Dl. Laurentiu Oprea soliciti si se menlioneze opinia sa potrivit c;reia, conform art.
11.3 din statut, la a doua convocare a adundrii generale, voteazi numai cei prezerti,
intruc6t nu mai sunt prev5zuti, in mod expres, 9i membrii prezenli prin reprezentant.

Dna. av. lulia loana Huiduc precizeazi faptul ci prevederile statutare, care 1,
interzic, in mod expres, votul membrilor prin reprezentant, se completeazd cu prevederiie
legale civile in materie de mandat. Av6nd in vedere faptul ci existi membri care a-
acordat mandat expres pentru prezenta Adunare Generali altor membri care particip; la

Adunarea GeneralS, toli membrii UPFAR - ARGoA avand drepturi egale potrivit statutului,
nu se poate interzice acestora si isl exprime vointa si votul, astfel cum au indicat prin
mandatul acordat in acest sens.

Se trece la punctul nr. 1de pe ordinea de zi.

Aprobarea bilan!ului contabil pentru exercitiul financiar contabil al anului 2013;

Se aduce la cunostinta membrilor de c5tre dna. Carmen Ghencea bilantul contabil
pentru exercitriul financiar contabil al anului 2013, intocmai documentelor financiar
contabile care stau la baza Adunirii Generale.

Dna Carmen Ghencea prezint; situatia la 37.72.2OI3 cu privire la: 1. Activerle

imobilizate, in valoare totalS de 778.382,6I lei, amortizate in proportie de gl,lo

(102.911,98 lei), valoarea rimasi neamortizatS fiind de 15.470.63 lei: 2. Activele
circulante, in valoare totalS de 78.1-4O.274,33 lei; 3. Datoriile curente in valoare totali de
18.065.941,80 lei Si capitalurile in valoare totalS de 89.803,06 lei, constand in aporturr,
rezerve, excedent, deficit, excedent privind AFSP, precum li 4. Situatia financiar -

contabil; aferentd anului 2013. Se mentioneaz;, de asemenea, faptul ci la 31.j-2.2013
UPFAR - ARGOA are un nu mdr de 11 salariati angajali cu contract de munc5.

Dl. Laurentiu Oprea soliciti precizdri privind sumele aflate in disponibil (casa 5i

conturi la banci) evidenliate in bilan! la 3I.1,2.201-3 in valoare total; de 16.588.124,04 lei

9i suma de 1,6.526.512,86 lei, evidentiat; la disponibil 37.1.2.2073 in Darea de seama 2013

- format ORDA (Cap. 3.T1. - pag. 7). Dna. Carmen Ghencea confirml aceste sume si

explic6 de ce in darea de seamd format tip ORDA (Cap. 3.T1 - pag.7) apar sume disponibile
in cont diferite de cele din prezentul bilanl datoriti faptului ci in darea de seam6 se

prezint5 doar conturile de gestiune, nu pi conturile de administrare. Se mentioneazi, de
asemenea/ cuantumul excedentului anului 2013 in cuantum total 110.519,54 lei cu orivire
la care dl. Laurenliu Oprea soliciti precizSri.

Nu mai existd intreb;ri cu privire la bilantul contabil financiar al anului 2013.

Se supune la vot aprobarea Proiectului de HotirAre nr. !l2OL4.
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Se voteaz; cu unanimitate de voturi Dentru.

Se trece la punctul nr, 2 de pe ordinea de zi.

Aprobarea Raportului cenzorului pentru anul 2013,
Dna. Carmen Ghencea prezinti RaportulCenzorului intocmit de dna Ene Marcela -

expert contabil, membru CECCAR cu nr. inregistrare 29469/2007, pentru anul 2013. N.r

mai existi intrebdri cu privire la Raportul Cenzorului petru anul 2013.

Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotirdre fi.2/ZOL4.
Se voteazi cu unanimitate de voturi oentru.

Se trece la punctul nr.3 de pe ordinea de zi.

Alegerea cenzorului pentru supravegherea activitetii financiare a anului 2014,
Dna. lrina Chender intreab6 dacS existi propuneri cu privire la cenzorul ce

urmeazi sE fie ales in aceasti functie,
Dl. Laurenliu oprea propune desemnarea unei comisii de cenzori din care si faca

parte 2 membri Si un expert contabil.
Av6nd in vedere faptul cd propunerea dl. Laurenliu oprea este fdcuti ad-hoc si

fSrd o motiva!ie concret5 care s5 fi devenit proiect de hoti16re supus consultdrii si

aprobdrii tuturor membrilor cu cel putin 3o de zile inainte de Adunarea Generald 5i care
si fie inclus pe ordinea de zi a prezentei AdunEri Generale, aprobati cu unanimitate de
voturi pentru la inceputul 5edinlei, Dl Dinu Tdnase propune introducerea acestui proiect
de hotdrAre pe ordinea de zi a urmdtoarei Adunbri Generale.

Dl. Lauren!iu oprea insisti in votarea pe loc a propunerii sale in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, respectiv.

Dna. Manuela Hodor, Pregedinte al consiliului de Administralie gi Director General
al ANIMA FILM, ia cuvantul si precizeazi faptul c5 existd o anumiti legislalie si in privinta
Adunirii Generale a UPFAR - ARGoA, Dl Laurentiu oprea putea si consulte toate
materialele cu un timp rezonabil inainte de Adunarea Generali 5i si vini cu o completare
printr-un proiect de hotarere care se depunea la secretariat, se publica din timp pe pagina
de internet (pentru a fi consultat de toli membrii) gi atunci se putea introduce pe ordinea
de zi, dacd vrem, totugi, legalitate in procedurS, dar materialele nu au fost consultate oe
catre acesta.

La insistentele dl. Laurenliu Oprea de a se vota propunerea sa, dl Doru Mitran ia

cuv6ntul ii susline faptul cd nu se poate vota pe loc nicio astfel de propunere pe loc
deoarece el, ca si ceilalti membri, au nevoie sE se gdndeasci la ea si si aprecieze cu
privire la respectiva propunere, indiferent de votul pe care urmeaz5 si il acorde, acesta
trebuind si fie in cunostintS de cauz5.

Dna. lrina Chender, av6nd in vedere faptul c5 un astfel de proiect de hotir6re nu
face parte din ordinea de zi a prezentei Aduniri Generale, revine la discutarea proiectulu.
de hoti16re nr. 3/2014 ti solicit; propunerile membrilor cu privire la numirea cenzorului
pentru supravegherea activitS!ii financiare a anului 2014.
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Dna. Ada Vertan propune pe dna Ruxandra Flonta 5i pe dl. Chilibea Horia Lus.

UPFAR - ARGOA propune pe dna Udrea lcociu Marinela membru CECAR cu nr. de
a uto rizatie 46110.

Se supune la vot alegerea dnei. RUXANDRA FLONTA.

Se voteazi cu 5 voturi pentru, 30 de abtineri, 0 impotrive.

Se supune la vot alegerea dl. CHtTtBEA HORTA LUS.

Se voteaze cu 0 voturi pentru, 35 abtineri, O impotrivi.

Se supune la vot propunerea dnei. UDREA ICOCIU MARINELA.

Se voteazi cu 23 voturi pentru, 10 ablineri, 2 impotrivd. (voturile impotriv; apartin
dlui. Laurentiu Oprea).

Dl. Laurentiu oprea solicit5 mentionarea faptului cd in opinia sa proiectele de
hotJ16re postate nu sunt complete, intrucAt nu au dec6t o singurJ frazi, fdr6 sd conlini
integral si continutul documentelor financiar contabile. De asemenea, dl. Laurentiu oprea
mentioneazS c; voteaz; impotriva hoteriarii, nu impotriva persoanet propuse.

Se trece la punctul nr.4 de pe ordinea de zi.
Aprobarea execu!iei bugetului de venituri gi cheltuieli pe 2013, propuneri pentru

anul 2014.

Dna. carmen Ghencea prezinti Raportul privind Executia bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2013, precum gi propunerile pentru Bugetul de Venituri si cheltuieli
pentru anul 2014, documente analizate Si aprobate de cdtre ConsiliulDirector.

Privind Execulia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 se orezint;
faptul ci fa15 de bugetul aprobat de r.234.600 lei venituri gi 1.22g,400 lei cheltuieli a-
fost realizali indicatori in 2013: venituri in valoare de j,.040.1,68,67 lei gi cheltuieli ?n
valoare de 979.649,]3lei, realiz6ndu-se un excedent 110.519,54 lei.

AvAnd in vedere c5 bugetul previzut pentru anul 2013, degi nu a fost depi5it, a_
existat totugi capitole la care s-au inregistrat depd5iri 5i alte capitole la care s-au
inregistrat economii, dn.a Carmen Ghencea a propus rectificarea bugetului pentru anul
2013 prin pistrarea bugetului total, dar cu rectificarea sumelor pe caoitole.

Dl. Laurentiu Oprea soliciti preciziri cu privire la depdsirea cheltuielilor aferente
anulul 2013. Dna. carmen Ghencea informeaz5 cu privire la acest aspect in sensul ci s-a
dep;git bugetul aprobat pentru anul 201.3 la cheltuielile cu obiectele de inventar c_
7.873,L9 lei, Ia cheltuielile cu materialele nestocate cu 3.620,90 lei, la cheltuielile cu oosta
si telecomunicaliile cu 41..613,1.2 lei, la cheltuielile cu serviciile bancare cu 1.642,66 lei si
cu 899,53 lei la diferentele de curs, economii fic6ndu-se la cheltuieli judiciare, la
cheltuieli cu serviciile efectuate cu terti, la cheltuieli cu salariile.

Pentru anul 2014, se propune o m5rire a bugetului cu 44% fa\A de anul 2013,
conform propunerilor fdcute de vicepregedinti, coordonatori ai departamentelor din
cadrul UPFAR-ARGoA, in Sedinta de consiliu directorin care bugetul pentru anul zo14 a
fost discutat, analizat si aprobat in unanimitate. se propune aceast; majorare datoritd
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faptului ci in primultrimestru 20L4 se va face o repartitie a unor sume restante aferente
perioadei 7009 -2070, colectate de UCMR -ADA. Aceastd majorare are ca principalscop
dezvoltarea activitilii de colectare din sursa de colectare comunicare publica ambientale.
Cuantumul bugetat in acest sens la nivel estimativ per compartiment este de cel putin
80.000 lei / an. Diferen!a de p6nd la 44% ar fi acoperiti cu restul de cheltuieli comune de
dezvoltare a activitdlii de colectare 5i gestiune colectivi a remuneratiilor pentru
drepturile de autor gi conexe dreptului de autor, in limita comisionului total de cel murt
L5% legal p revdzuti.

Se discuti modalitatea de dezvoltare a departamentului de colectare pentru
remuneratiile rezultate din comunicarea public6 ambientalS a videogramelor.
Dl. Dinu T6nase solicitd si rdspundi la aceasti intrebare Dna. Luisa CreatS, cea care
conduce departamentul de ambiental. Dna. Av. lulia loana Huiduc ia cuv6ntul sr
precizeazd ci acest proiect de buget propus de dna. Carmen Ghencea a fost verificat de
toti membrii Consiliului Director, a9a cum rezultd gi din deciziile CD in respectiva intelnire.
Consiliul Director a fost cel care a propus gi hotarat cheltuielile pe fiecare capitol din
bugetul pentru anul 20L4.

Dna. Luisa CreaIS soliciti sd se menfloneze faptul ci a solicitat in Consiliul Director
o serie de informatii referitoare la activitatea de colectare 9i angajarea unor inspectori in
teren, care nu i-au fost puse la dispozitie si, totodati, faptul ci, nefiind director oe
departament care sd fie angajat, ea nu conduce departamentul ambiental.

Dna. lrina Chender ii rdspunde Dnei. Luisa Creal; ci a fost in permanenti
informatS, privind activitatea departamentului de comunicare publici/ambiental, pe care
il conduce in calitate de vicepre5edinte, ori de c6te orl s-au primit solicitdri in acest sens,

Dl. Laurentiu Oprea soliciti informalii legate de atributiile Administratorulur
General gi cele ale Vicep resed inlilor care conduc departamentele UpFAR ARGOA. Dna. A,.
lulia loana Huiduc il informeaz5 c5, rolul Administratorului General este aducerea ra

indeplinire a hot516rilor Adunirii Generale si a deciziilor Consiliului Director, fiind organ
de execulie ;i coordonare, si nu de conducere. in ceea ce privesc vicepre5edintii, acestia
sunt conduc;tori ai departamentului pentru care au fost alesi sJ le gestioneze.

Dl. Pohu; mentioneazS faptul cd, in conditiile in care modul de gestionare al
activitSlii de colectare ambientalS ar devenieficient, ar putea exista o cre5tere de 2s%.

Dl. Laurenliu Oprea solicit5 si se mentioneze faptul c5 nu s-a justificat verbal in
Adunarea GeneralS, in sume, cre5terea de buget, iar in opinia sa cretterea de buget nu
este.justificatd 9i propune ca bugetul si rim6nE la nivelul celui din anul 2013.

Se supune la vot propunerea dl,

Se voteazi cu 2 voturi pentru, S

Dl. Laurenliu Oprea soliciti sE

membrii care au un interes intr-o
^Lli--+i - -X ^^ -L+:-x)d )E du!||rd.

Laurentiu Oprea.

ab!ineri, 25 impotrive.

se informeze c5 potrivit Art. 22 din OUG 2612006
anumiti problemi supusS Adun5rii Generale au

Se supune la vot aprobarea Proiectului de HotdrSre nr.4/2OL4 privind aprobarea
executiei de venituri gi cheltuieli pentru anul 2013, rectificarea de buget pentru anul
2013 9i proiectul de buget de venituri 5i cheltuieli pentru anul 2014 (cu o majorare de
44% fat6 de anul 2013).

Se voteaz; cu 31 voturi pentru, 2 ablineri, 2 impotrivi (voturile impotrivi
aparlin dlui. La u rentiu Oprea).
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Se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi.

Aprobarea Raportului Consiliului Director pentru activitatea desfiguratd in anul
2013.

Dnul. Dinu Tdnase informeazi Adunarea GeneralS despre activitatea desfiSuratd
de Consiliul Director in cursul anului 2013, respectiv cu privire la:

1. Relatiile cu Oficiul Rom6n pentru Drepturile de Autor. Menlioneazi faptul ci p6nd la
deschiderea lucririlor Adunirii Generale nu a fost comunicat raportul de control al oRDA,

fapt care reprezinti o gravi incilcare a procedurilor legal previzute in acest sens si o
prejudiciere adus5 UPFAR - ARGOA in desfigurarea prezentei Adundri Generale.

Sesizarea Comisiei de DisciplinS, formulati in luna martie, la care s-a ficut o
revenire in luna septembrie, a primit rSspunsul ORDA doar in 01.10.2013, in sensul cd se
claseazi seslzarea formulati de UPFAR - ARGOA ,,5i decid sJ nu se ia nicio m5surd
impotriva echipei de control ORDA.

De asemenea, se menlioneaz; aspecte cu privire la gestiunea drepturilor de autor
gi avizul negativ al oRDA cu privire la proiectul noului statut al UpFAR - ARGoA, realizat in
sensul gestionlrii de c5tre aceasta a ambelor categorii de drepturi (drepturi de autor sr

drepturi conexe ale producitorilor de videograme).
2. Relaliile cu DACIN - sARA, al doilea partener ca importanl6 in activitatea de gestiune
colectivi din domeniul audiovizual. se prezinti raporturile juridice cu DACIN - sARA in
perioada 2070 - 7074, de c6nd aceasta este colector unic al remuneratiilor oentru
drepturile de autor din domeniul audiovizual. Se men!ioneazi faptul ci DACIN - SARA a
refuzat si refuzd permanent plata remuneratiilor colectate c6tre detinStorii de drepturi de
autor reprezentali de UPFAR - ARGoA 5i ARDAA. in acest sens, s-a decis incheierea unui
protocol cu ARDAA 5i demararea negocierilor cu DACIN sARA in scopul incheierii unui
protocol cu acettia prin care si se stabileascd modalitatea de repartizare a remuneratjilor
pentru drepturile de autor rezultate din retransmiterea prin cablu 5i copia privati intre
toate organismele de gestiune colectivl beneficlare, in urmitoarele procente: g5% drn
remuneraliile colectate pentru UPFAR - ARGOA 5i ARDAA gi cel mult 15% pentru DACTN _
sARA. in lipsa unei soluliondri pe aceasti cale, demararea tuturor procedurilor.judiciare
n ecesa re solulio n; rii p rezentei situatii.

3. se prezintd apoi punctual activitatea consiliului Director in cursul anului 2013, astfel
cum rezulti din Raportul privind Activitatea consiliului Director in anul 2013, document
ce st; la baza lucrSrilor prezentei AdunEri Generale.

4. Cu privire la relaliile cu partenerii speciali se prezint5 urmitoarele:
a.) Solicitarea Aldaco Film de verificare a modului de desfSgurare a Adundrii

Generale din anul 20L3. in urma analizSrii tuturor aspectelor invocate, Consiliul Director a

constatat faptul ci Adunarea Generali din 2013 s-a desfdsurat in mod legal si cu
respectarea tuturor procedurilor necesare. in urma evenimentelor, insi, s-au primit
solicit;ri de renun!are la calitatea de membru a unor societSti de productie si s-a
constatat radierea altor societ;ti de productie.

b) Referitor la elaborarea unui nou Regulament de repartitie al UpFAR - ARGOA,
Consiliul Director a decis trimiterea unei adrese c5tre toti membrii UPFAR - ARGOA prin
care si se solicite propunerile acestora cu privire la elaborarea unui nou regulament de
repartizare, ti demararea conceperii 5i elaborErii unui nou proiect de regulament de
repartitie care sd linA cont de propunerile membrilor, interesele legitime ale tuturor
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titularilor de drepturi gi de prevederile legale in vigoare, pe plan nalional si european,
a plica bile in acest domeniu.

Dl. Laurentiu Oprea soliciti verificarea mentiunii din raportul Consiliului Director
cu privire la votul sRTV pentru aprobarea actualului Regulament de Repartilie al UPFAR -
ARG OA.

Se prezinti Si activitatea departamentelor UPFAR - ARGOA, pe baza rapoartelor
elaborate de acestea, privind activltatea desf55urati in anul 2013, documente care stau la

baza lucririlor prezentei Aduniri Generale.

Dl. Laurentiu Oprea are cateva intreb;ri.
L) De ce Comitetul Director nu a pus in practic5 hotirArea adunbrii generale de a permite
membrilor accesul la rapoartele din sistemul informatic constituit conform solicitirilor
oRDA (D. 4/2013 ORDA).

Dna. lrina Chender menlioneaz; faptul cd s-a respectat $i s-a pus in practic;
hotirArea Adun5rii Generale prin crearea sistemului informatics, astfel cum a dispus
ORDA, crearea unor conturi securizate pentru membri unde s-au introdus permanent
informalii cu privire la sumele repartizate acestora, punerea tuturor informaliilor legal
prevdzute pe pagina de internet a UPFAR - ARGOA si raportarea periodicl a sumelor
colectate ti repartizate cStre membri. TotodatS, se menlioneazi faptul cd nu au existat
solicitSri din partea membrilor cu privire la comunicarea, in format electronic, a propriilor
rapoarte electronice din sistemul informatic. De asemenea, se men{ioneazJ faptul ci
UPFAR - ARGOA are obliga!ia de a pistra confidenlialitatea informa!iilor financiar
contabile ale tuturor membrilor, avSnd dreptul 9i obligatia de a pune la dispozilia
membrilor toate informaliile proprii cu privire la sumele repartizate fiec5ruia dintre
aceptia (5i nu a tuturor celorlalli membri, aceste informatii fiind comunicate integral doar
catre ORDA).

2) De ce Comitetul Director nu a crescut transparenla prin comunicarea prin e-mail a

informatiilor.
Dna. lrina Chender informeazS Adunarea GeneralS cu privire la faptul c5 toate

informaliile necesare au fost comunicate periodic membrilor, alte informatii nefiind de
interes pentru membri $i nici solicitate de citre acegtia.

Nu mal existi intrebSri cu privire la Raportul Consiliului Director pentru anul 20L3.

se supune la vot aprobarea Proiectului de HotirAre ff.5/2oL4.
Se voteazi cu 33 de voturi pentru, 2 ablineri, 0 voturi impotrivd.

Se trece la punctul nr, 5, de pe ordinea de zi.
Aprobarea Raportului Ad min istratorului General privind activitatea anului 2013

gi a descerc;rii de gestiune a acestuia,
Dna. lrina Chender prezlnti raportul privind activitatea anului 2013.
Aceasta prezintS, pe scurt, conlinutul Raportului Administratorului General privind

activitatea anului 2013, document ce sti la baza lucrdrilor prezentei Aduniri Generale,

reluand multe din informaliile deja prezentate. Se menlioneaz5 faptul ci excedentul in
anul 2013 este de 110.519,54 lei, urm6nd ca acesta si acopere deficitul din anii anteriori.

Nu mai exist; intrebSri cu privire la RaportulAdministratorului General.
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Se supune la vot aprobarea proiectului de Hotirire nr.6/20f4.
Se voteazi in unanimitate de voturi pentru.

Se trece la punctul nr. 7, de pe ordinea de zi.
Aprobarea Dirii de seami anuari pentru activitatea anurui 2013, in formatur

aprobat de O.R.D.A.
Dna. lrina chender prezintS membrilor conlinutul Dirii de seami anuali, in format

tip o R.D.A., pentru activitatea anului 201.3. se verifici dacd membrii upFAR - ARGoA au
consultat darea de seam6, in format oRDA, postati pe pagina de internet a UpFAR -
ARGoA. Acestia confirmi faptul cd au luat cunoStinti de continutul acesteia si nu au
o biectiu n i.

Dl. Laurenliu oprea soliciti preciziri cu privire la sumele colectate, repartizate,
soldurile aflate in conturile UpFAR - ARGOA la 3r.L2.201.3 ca sume datorate titularilor oe
drepturi in sumS de 17.591.773,5| ei si sumele aflate in disponibil de 16.526.572,86 lei 5i
diferenlele dintre acestea. Dna. carmen Ghencea precizeazd faptul ci diferenla o
reprezinti suma de 1.381.760,53 lei executat; silit in 20l,z de citre BEJA Dumitrache &
Dumitrache pentru AGICoA Romania, sumi evidentiatd in contabilitate in contul 461-
(pentru care suntem in litigiu de recuperare a sumei ti pentru care avem doui repartitrl
c5tre membrii AGlcoA blocate) si care este mentionati in Darea de Seama 2013 - format
oRDA la cap. 3.T1 - pag. 7. in momentul reintoarcerii sumei executate, suma va intra in
contulde disponibil si vom putea pl5ti cele doui repartilii blocate. Diferenla in plus dintre
total sume datorate titularilor de drepturi la 3r.r2.2013 de 17.597.773,51. lei ,i total suma
aflatS in disponibil (conturi fi depozite gi suma executat; silit) de 17.908.333,39 ler,
reprezintS TVA incasat care se plSteste c;tre stat.

La Cap. 3.T3 din Darea de Seama - pag. 9 - repartilii _ dl. Laurentiu Oprea
considerd c; sunt neconcordanle cu privire la sumele colectate si sumele repartizate, iar
sumele repartizate nu sunt repartizate in acelapi procent din toate sursele, in conditiile.in
care regulile de repartitie sunt identice.

Dna. lrina chender precizeazi cd sumele sumele nerepartizate aflate in sold la
01.01.2013 (care au fost colectate in trimestrul 4 2or2) au fost repartizate in trimestrul 1
2013, iar sumele colectate in anul 2013 au fost repartizate in 20i.3, mai putin sumele
colectate in trimestrul 4 2013 care sunt repartizate in trimestrul L 2014.

Dna. lrina Chender intreabS dacd mai sunt $i alte intrebiri din sal5 cu privire la
Darea de seam5. Nu mai existi intrebiri cu privire la Darea de seami anuali.

Se supune la vot apobarea proiectului de Hotir6re nr.7/2OL4.
se voteazi cu 25 de voturi pentru, z ablineri, 2 impotrivi. (voturile impotrive

apartin dlui. Laurentiu Oprea).

se constati lipsa din sal6 a dl. Noni Mazilescu, dl. loan luga 5i dnei Ada Vertan care
au pirisit 5ed inla.

Se trece la punctul nr,8, de oe ordinea de zi.
Aprobarea Raportului comisiei permanente speciale privind accesul la informatii

in anul 2013.
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Dna. lrina chender prezintd Raportul comisiei permanente speciale, privind
accesul la informalii, pe anul 2013, respectiv faptul cd nu existd solicitiri din partea
membrilor adresate Comisiei Permanente Speciale privind accesul la informatii pe;tru
activitatea desfipurati in anul 2013.

Nu mai existd intrebdri cu privire la Raportul Comisiei permanente speciale privind
accesul la informalii in anul 2013.

Se supune la vot aprobarea proiectului de Hoti16re fi. glZOI4.

Se voteazi cu unanimitate de voturi pentru,

Se trece la punctul nr.9. de pe ordinea de zi.
Aprobarea comisionului administrativ pentru anul 2014.
Dna. lrina Chender prezinti proiectul de hotSrare privind comisionul administrati.

pentru anul 2014. se propune menlinerea comisionului administrativ de 15% din sumele
colectate.

Dl. Laurentiu oprea solicitd sc5derea comisionului administrativ la o valoare de
74,5% din su mele colectate anual.

se supune la vot aprobarea proiectului de Hotir6re nr.8/2oL4 privind stabilirea
comisionului administrativ la 15% din sumele colectate pentru anul 2014.

se voteazi cu 27 de voturi pentru, z ablineri, 2 impotriv6, (voturile impotrivd
apartin dlui. Laurenliu Oprea).

Se solicitS rectificarea ordinii de zi cu privire la controlul oRDA in sensul corectErri
acesteia privind controlul oRDA pentru activitatea anului 2013 care nu putea fi efectuata
p6n5 la aceastS dat5, urm6nd a se indrepta eroarea materiali in sensul indicdrii corecte a
anului 2012 in formularea "pentru anul 2013,,.

se prezinti situatia litigiilor desfdsurate 5i solulionate in cursul anului zol.3 de
citre dna Av. lulia loana Huiduc.

Se soliciti gi se oferi precizdri cu privire la cheltuielile efectuate cu aceste activitSti
.ju d ic ia re.

Dl. Laurenliu oprea invedereazi faptul c; potrivit art. L34 alin. 2 lit. a) coroborat
cu art. 21 din oUG nr. 26/2000 se prevede ci membrii in Adunarea Generali trebuie si
stabileascd planul de acliune ti de cheltuieli comune pentru anul urmdtor. in conditjile in
care nu au existat proiecte de hotSrSre 5i in aceste direclii, acesta considerS c5 este o
restr6ngere a drepturilor Adundrii Generale,

DI. Dinu Tdnase solicit5 propuneri concrete in acest sens din partea dl. Laurenti-
Oprea. Membrii nu propun noi planuri de actriune gi de alte cheltuieli comune pentru anul
2014, altele dec6t continuarea celor stabilite in anii anteriori si dezvoltarea activitdtii de
colectare desfi5uratd de UPFAR - ARGOA in anul 2014.

Pagg.g ot 11.

Diverse.
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Dna. Ada Vertan propune, prin dl Nicu Mihali, legitimalri a",.n,''fruutlilaYY

ARGoA ri, dac; tot televiziunire nu-5i indeprinesc norma de programe romeneSti, upFAR -ARGoA s; facd demersuri ra acestea pentru cretterea ponderii producliiror rom6nesti in
grile le lor de programe.

Dl pretedinte Dinu Tinase indici faptur cd uPFAR - ARGoA este organism degestiune colectivd care nu are posibiritatea de a efectua astfel de demersuri. in aceastiprivinld, aclioneazi CNA-ul 9i ar putea acliona patronatul UpFAR _ pSpCT, nu tJpFAR _
ARGOA.

Dl Dlnu Tinase aduce in discu!ie externarizarea actrvitirii de corectare pentru
eflcientizarea activitdtii de corectare a remuneraliiror pentru comunicarea pubrici
ambientald. Domnul Laurenliu oprea soricitl si se menlioneze faptur ci dr. DinLr Tinase
susline faptul c5 se poate decide in consiliul Director externalizarea activit;lii de
colectare, fird si existe o decizie a Adunirii Generare in acest sens, gi cd soricit; s; se
stabileascS o procedurl crari qi precisi in privin!a serectiej gi procedurii externariz;rii sj sa
se informeze membrii cu privire ra externarizarea activit;lii de colectare pentru riurs; de
co lecta re comunica re p u blici a m bienta ld.

Dl Dinu T5nase, in urma dezbateriror, concruzioneazd cd, av6nd in vedere poziria
membrilor din Adunarea GenerarS, in rocur externarizSrii urmeazS s5 se angajezeinspectori interni pentru desfbgurarea activrtdrii de corectare, in mod eficient,
tra n spa re nt, sigur Si permanent.

Dna. rrina chender aduce ra cunoStinra Adunirii Generare faptur ci in cursur anului
2013 s-au incheiat contracte de reprezentare reciproc6 cu doud organisme de gestiune
colectiv; din strdinitate, respectiv FTNTAGE din oranda $i RrGHT BACK din Franta.

Dna. Admrnistrator General, lrina Chender, constat; c; sunt epuizate toatepunctele de pe ordinea de zi si decrari inchise rucrlrile Adunirii Generale.

intocmit de cStre Huiduc ruria roana ra data de 26.03.2014, consoridat conforminregistririi audio a rucririror AG, in dubru exemprar, insum6nd 11 pagrni (unsprezece
pagini) + Anexe reprezent6nd: convocatorur de particrpare ra Adunarea Generara
ordinarS 201'4 (Anexa r.), Mandatere de reprezentare (Anexa 2) 5i observa!iire membriror
la prezentul proces verbal. (Anexa 3)

Prezentul proces - verbaj a fost adus la cuno5tinla membrilor
Adunarea GeneralS OrdinarE a U.p,F,A.R, - A.R,G.O.A. din data de
semnarii:
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care au participat la

26,03.2074, in ved e rea
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