
STATUTUL 

 

SOCIETĂŢII DE GESTIUNE COLECTIVĂ A DREPTURILOR DE AUTOR 

ÎN DOMENIUL ARTELOR VIZUALE – VISARTA 

Capitolul I 

Denumirea, forma juridică, sediul social 

Art. 1. Denumirea: Denumirea societăţii este: Societatea de Gestiune Colectivă a 
Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale – Visarta. Această denumire va 
figura în toate documentele, actele şi anunţurile societăţii. 

Art. 2. Forma organizatorică: Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de 
autor în Domeniul Artelor Vizuale –Visarta este persoană juridică română de drept 
privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică, constituită prin libera 
asociere.  

Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de autor în Domeniul Artelor 
Vizuale –Visarta funcţionează în conformitate cu legislaţia română –Legea 8/1996 
privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu completările şi modificările 
ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile 
precum şi potrivit prezentului Statut.  

Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de autor în Domeniul Artelor 
Vizuale –Visarta poate înfiinţa sucursale în ţară ca structuri teritoriale, fără 
personalitate juridică, conform hotărârii Adunării Generale. 

La constituirea sa, Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de autor 
în Domeniul Artelor Vizuale –Visarta a avut un număr de 42 membri fondatori. 

Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de autor în Domeniul Artelor 
Vizuale –Visarta protejează interesele membrilor săi în  străinătate în ceea ce 
priveşte gestionarea drepturilor cuvenite ca urmare a utilizării repertoriului 
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propriu prin încheierea de contracte de reprezentare reciprocă  cu organismele 
similare din străinătate. 

Art. 3. Sediul. Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de autor în 
Domeniul Artelor Vizuale –Visarta are sediul în Municipiul Bucureşti, str. poet 
Panait Cerna nr. 1, bloc M 52, sc.3, et. 7, ap 85, Sectorul 3. 

Sediul Societăţii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de autor în Domeniul 
Artelor Vizuale – Visarta poate fi schimbat oricând în Romania, prin decizia 
Consiliului Director, conform art. 21 alin (3) din OG nr. 26 din 2000. 

Art. 4. Durata: Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în 
Domeniul Artelor Vizuale – Visarta se constituie pe o durată nedeterminată şi are 
drept temei liberul consimţământ şi voinţa de asociere a membrilor ei. 

 În cuprinsul prezentului statut Societatea de Gestiune Colectivă a 
Drepturilor de autor în Domeniul Artelor Vizuale –Visarta va fi denumită în 
continuare „Visarta”. 

Capitolul II 

Scopul, domeniul de activitate şi obiectul de activitate 

Art. 5. Scopul: Visarta are drept scop promovarea, dezvoltarea şi protejarea 
intereselor membrilor săi, colectarea şi repartizarea  drepturilor patrimoniale de 
autor cuvenite titularilor de drepturi, asupra operelor cu privire la care gestiunea 
i-a fost încredinţată direct în baza contractelor mandat încheiate cu membrii 
români înscrişi individual, sau indirect, pe baza contractelor de reprezentare 
reciprocă încheiate în scris cu organisme străine care colectează drepturi similare, 
ori pentru care gestiunea colectivă este obligatorie. 

Art. 6. Domeniul de activitate constă în următoarele secţiuni: pictură, grafică, 
sculptură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, 
plastică a sticlei şi a metalului, operă de artă fotografică şi prelucrare video-
computerizată a imaginii, design, operă de artă aplicată produselor destinate unor 
utilizări practice, arhitectură inclusiv planşe, machetele grafice ce formează 
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proiectele de arhitectură, lucrări plastice, hărţi şi desene din domeniul topografiei, 
geografiei şi a ştiinţelor în general. 

Art. 7. Obiectul de activitate. Pentru atingerea scopului său, Visarta va desfăşura, 
în principal, următoarele activităţi: 

Art. 7.1. Gestionează colectiv  drepturile patrimoniale de autor rezultate din 
utilizarea operelor de artă vizuală pe baza mandatului acordat de deţinătorii 
acestor drepturi din ţară sau străinatate. 

Art. 7.2. Pentru categoriile de drepturi de autor prevăzute de lege  pentru care 
gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale este obligatorie, Visarta îi  
reprezintă şi pe titularii de drepturi patrimoniale de autor care nu i-au acordat 
mandat, potrivit art. 25 din Legea 8/1996 cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 7.3. Colectează şi repartizează sumele datorate de utilizatorii operelor de artă 
vizuală cu privire la drepturile patrimoniale de autor gestionate de Visarta în baza 
mandatului acordat direct sau indirect de titularii de drepturi patrimoniale de 
autor ori pentru care Visarta are competenţa gestiunii colective obligatorii. 

Art. 7.4. Colectează  şi gestionează  drepturi patrimoniale direct sau  la solicitarea 
expresă a celor îndreptăţiţi, ori a reprezentanţilor legitimi ai acestora. 

Art. 7.5. Autorizează utilizarea operelor de artă vizuală din repertoriul protejat în 
limita mandatului încredinţat. 

Art. 7.6. Promovează interesele materiale şi morale ale membrilor Visarta, în 
limitele mandatului încredinţat direct sau indirect, ori gestionează colectiv 
obligatoriu potrivit legii, prin asistenţă de specialitate sau, dupa caz, prin 
promovarea de acţiuni la instanţă, în numele acestora, în situaţia încălcării 
acestor drepturi. 

Art. 7.7 Elaborează metodologii pentru domeniul său de activitate cuprinzând 
drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor şi obligaţiile 
utilizatorilor în cazul operelor de artă vizuală al căror grad de utilizare face 
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imposibilă autorizarea individuală, respectiv în cazul gestiunii colective obligatorii 
şi a gestiunii colective facultative. 

Art. 7.8.  Negociează protocoale cu alte organisme de gestiune colectivă. 

Art. 7.9. Încheie convenţii, contracte, autorizaţii neexclusive, protocoale cu 
organisme similare din străinătate în  numele titularilor de drepturi patrimoniale 
de autor care i-au acordat mandate.  

Art. 7.10. Promovează acţiuni în justiţie în vederea recuperării remuneraţiilor în 
cazul prejudiciilor decurgând din utilizarea neautorizată a operelor de artă 
vizuală. 

Art. 7.11. Promovează alte iniţiative în relaţiile cu instituţiile statului în vederea 
protejării intereselor membrilor Visarta şi realizarea obiectului de activitate – în 
care scop face propuneri necesare îmbunătăţirii activităţii şi reprezintă membrii 
proprii în întâlnirile şi negocierile ce se poartă cu aceste instituţii. 

Art. 7.12. Încheie orice acte juridice, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie 
şi în concordanţă cu scopul Visarta, acte juridice de natură a conduce la realizarea 
obiectului său de activitate. Garantează la cererea membrilor săi, accesul la 
informaţii detaliate privind sumele ce le-au fost repartizate, provenienţa acestora 
şi alte date prin care se face verificarea, cu prevederile regulamentului de 
repartiţie aprobat de Adunarea Generală. 

Art. 7.13. În limitele bugetului, membrii Visarta vor participa la conferinţe, 
simpozioane, congrese, sesiuni de comunicări ştiinţifice, în ţară şi în străinătate. 

Art. 7.14. Acceptă şi foloseşte finanţări,  donaţii şi sponsorizări pentru a realiza 
scopul şi obiectul de activitate al Visarta. 

Art. 7.15. Visarta  comunică public, în format electronic, pe pagina proprie de 
internet, următoarele informaţii : 

a. Statutul 

b. Lista membrilor organelor de conducere centrale, şi locale, componenţa 
comisiilor interne şi lista responsabililor locali. 
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c. Situaţia anuală privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe 
categorii de utilizatori sau alţi plătitori, sumele reţinute, costul gestiunii şi sumele 
repartizate pe categorii de titulari: 

d.  Darea de seamă anuală 

e. Informaţiile privind Adunarea Generală cum ar fi: data şi locul 
convocării adunării generale, ordinea de zi, proiectele de hotărâri şi hotărârile 
adoptate.  

f. alte date necesare informării membrilor 

Capitolul III 

  Repertoriul de opere 

Art. 8. Repertoriul de opere este constituit din totalitatea operelor de artă vizuală 
gestionate colectiv de către Visarta în baza mandatelor acordate direct de către 
membrii proprii ori indirect, prin intermediul contractelor de reprezentare 
reciprocă încheiate cu organisme similare din străinătate. 

Repertoriul extins este reprezentat de totalitatea operelor de artă vizuală 
pentru care, potrivit legii, drepturile patrimoniale de autor sunt gestionate colectiv, 
în mod obligatoriu, conform dispoziţiilor art. 123 ind. 1 alin. 2 din Legea 8/1996 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.8.1. În baza mandatului  acordat de titularii drepturilor de autor ai operelor de 
artă vizuală, Visarta are dreptul de a autoriza prin acordarea de licenţe scrise, 
utilizarea operelor din repertoriul său, respectând  dispoziţiile art. 12 şi 134 alin. 
(1), art. 21şi art. 25 din Legea 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare, 
următoarele: 

a. reproducerea integrală sau partială, prin orice mijloace şi sub orice 
formă; 

b. revânzarea operei ulterioară primei înstrăinări - dreptul de suită;  

c. distribuirea, închirierea şi împrumutul public; 
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d. realizarea de opere derivate; 

           e. comunicarea publică, direct sau indirect, prin orice mijloace inclusiv prin 
punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice 
loc, în mod individual, de către public; 

 f. retransmiterea prin cablu; 

 g. radiodifuzare de către organismele de televiziune. 

Art. 8.2. Autorizarea utilizării oricărei opere din repertoriu se va solicita şi acorda 
numai în scris. Lipsa unei autorizări scrise echivalează cu neacordarea autorizării 
utilizării operei respective 

Art. 8.3. Visarta  este un organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor, 
deschis tuturor titularilor de drepturi patrimoniale de autor în domeniul artelor 
vizuale din România şi din străinătate. 

Art. 8.4. În exercitarea propriilor atribuţii, Visarta respectă legislaţia română, 
acordurile internaţionale la care România a aderat, precum şi principiile şi 
metodologiile practicate pe plan internaţional. Visarta  gestionează operele 
autorilor de artă vizuală aflate în perioada de protecţie. Drepturile patrimoniale 
de autor durează tot timpul vieţii autorului iar după moartea acestuia se transmit 
prin moştenire pe o perioada de 70 de ani conform art. 25 din Legea 8/1996 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Visarta tratează conform aceloraşi reguli toate operele ale căror drepturi i-
au fost încredinţate prin gestiune, indiferent dacă a fost mandatată direct de 
deţinătorii de drepturi patrimoniale de autor sau indirect de reprezentanţii 
acestora. 

Art. 8.5. Visarta  veghează la respectarea drepturilor morale ale autorului şi 
garantează accesul la datele solicitate de membrii săi în legatură cu gestionarea 
propriilor drepturi, în conformitate cu dispoziţiile legale şi statutare. 

Art. 8.6. Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor pentru operele de artă 
vizuală se încredinţează  Visarta  prin mandate sau în condiţiile art. 25 din Legea 
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8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru întreaga perioadă de protecţie a acestora. 

Art. 8.7. Visarta  depune la ORDA, în formă scrisă sau electronică, repertoriu de 
opere , mandatat de membrii săi , în format stabilit prin Decizia Directorului 
General ORDA, precum şi  conform contractelor sau acordurilor perfectate cu 
organismele similare din străinătate. 

 

 

Capitolul IV 

Membri. Drepturi şi obligaţii 

Art. 9. Au calitatea de membri ai Visarta  persoanele titulare de drepturi de autor 
din ţară şi din străinătate care îi încredinţează gestiunea drepturilor patrimoniale 
de autor. Drepturile încredinţate vor fi gestionate în mod transparent şi fără a se 
face disciminări. 

Membrii Visarta  sunt: 

a. Membrii fondatori care au hotărât prin actul constitutiv înfiinţarea Visarta. 
Membri forndatori ai Visarta  sunt în număr de 42, înscrişi nominal în actul 
constitutiv. 

b. Membrii mandanţi care sunt persoane fizice sau juridice române sau străine, 
titulari de drepturi de autor care îşi încredinţează gestiunea drepturilor de autor 
pe baza  mandatului supus avizării Consiliului Director al Visarta care are 
artibuţia de a conferi sau retrage calitatea de membru.  Moştenitorii membrului 
mandant  vor beneficia de  drepturile patrimoniale ale acestora, drepturi înscrise 
în certificatul de moştenitor. Calitatea de membru mandant nu se moşteneşte. 

Art. 10. Drepturile membrilor Visarta sunt următoarele: 

     a.  Să participe la Adunările Generale, să discute propunerile şi să exercite 
votul ; 
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b. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere; 

c. Să aibă acces la toate informaţiile cu privire la modul de gestionare a 
drepturilor lor ; 

d. Să aibă acces la sediul Visarta , să primească cu cel puţin 30 de zile înainte , 
prin poşta electronică, toate materialele ce vor fi prezentate în cadrul 
Adunării Generale şi anume: 

- d.1.Darea de seamă; 

- d.2.Bilanţul contabil; 

- d.3.Raportul organelor de conducere şi al comisiei de cenzori ; 

- d.4.Textul şi expunerea de motive a tuturor hotărârilor care urmează a fi 
prezentate în Adunarea Generală pentru a fi aprobate; 

- d.5.Situaţia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor şi a dobanzilor 
primite la încheierea ultimului exercitiu financiar; 

- d.6.Situaţia privind categoriile de utilizatori, numărul plătitoilor din fiecare 
categorie şi suma global colectată de la fiecare categorie; 

- d.7. Situaţia litigiilor; 

- d.8. Salariile angajaţilor cu respectarea prevederilor art. 40 alin.2 lit. i din 
Codul Muncii referitoare la confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale 
salariaţilor; 

Art.11. Obligaţiile membrilor Visarta sunt următoarele : 

a.  Să respecte Statutul ; 

b.  Să-şi încredinteze spre gestiune, pe bază de mandate, drepturile de autor 
aferente tuturor operelor de artă vizuală aduse anterior la cunoştiinţa 
publicului, punând la dispoziţie toate informaţiile necesare în vederea 
gestionării. Drepturile asupra unei opere de artă plastică create în cadrul 
unui contract de muncă nu pot fi încredinţate spre gestiune dacă, prin 
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contract, drepturile au fost cesionate angajatorului, în conformitate cu 
prevederile art. 44 din Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile 
conexe, cu modificările şi completările ulterioare; 

c. Să actualizeze periodic repertoriul conform dispoziţiilor legale; 

      d. Să achite taxa de aderare  la momentul înscrierii; 

      e. Să achite cotizaţia anuală care este aprobată de către Adunarea Generală; 

f. Să păstreze confidenţialitatea cu privire la activitatea Visarta; 

g. Să informeze Visarta  în cazul modificărilor datelor cu caracter personal 

h. Orice alte obligaţii care le revin membrilor potrivit dispozitiilor legale şi 
statutare. 

Art. 11.1. Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii: 

a. prin încetarea existenţei persoanei juridice Societatea de Gestiune 
Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale – Visarta, Conform 
art. 2030 Cod Civil; 

          b. prin decesul persoanei fizice, încetare de drept; 

          c. prin revocarea sa de către mandant;  

          d. prin declararea incapacităţii sau falimentul  a mandantului; 

          e. prin neplata cotizaţiei după doi ani consecutiv;  

          f. în cazul în care încalcă prevederile mandatului de gestiune sau prevederile 
prezentului Statut.; 

          g. la cererea membrului exprimată în scris şi prezentată  cu cel puţin 30 de 
zile înainte de data când doreşte să renunţe la această calitate. În această situaţie 
Visarta îi va repartiza acestuia ultimele drepturi cuvenite pentru utilizarea 
operelor sale la prima repartiţie efectuată după data renunţării la calitatea de 
membru al organismului de gestiune. 
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          h. calitatea de membru încetează de drept atunci când în urma unei hotărâri 
definitive şi irevocabile este condamnat pentru una din faptele prevăzute şi 
sancţionate de Legea 8/1996. 

Capitolul V 

Colectare, repartiţie, comisioane 

Art.12. Colectarea remuneraţiilor.  

Visarta colectează remuneraţiile datorate de utilizatori precum şi 
remuneraţiile colectate şi repartizate conform înţelegerilor bilaterale de către  
organismul colector unic desemnat de către ORDA: 

Cuantumurile şi tarifele aplicate sunt cele din contractele individuale şi cele 
din tabelele şi metodologiile rezultate în urma negocierilor desfăşurate conform 
Legii 8/1996, modificată şi completată. 

Art.13. Repartizarea remuneraţiilor.  

Art. 13.1. Repartizarea drepturilor de autor se supune principiului repartiţiei 
sumelor gestionate şi încasate de la colectorii unici proporţional cu utilizarea 
reală a repertoriului individual. Pentru aplicarea acestui principiu se procedează 
în modul următor : 

a. sumele colectate se repartizează individual titularilor de drepturi conform 
principiului mai sus menţionat în termen de maximum 6 luni de la data colectării. 
În cazul colectării făcute prin colector unic termenul de 6 luni curge de la data de 
la care colectorul unic a virat în contul Visarta  sumele aferente membrilor săi în 
conformitate cu înţelegerile bilaterale agreate de părţi ; 

b. titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a 
căror repartizare nu presupune o documentaţie specială în termen de 30 de zile de 
la data colectării ; 

c. principiul repartizării sumelor nerevendicate  aflate în depozite bancare  
cu respectarea prevederilor Legii 71/2013 – Cod Civil - cu privire la prescripţia 
extinctivă. Aceste sume se împart conform hotărârii Adunării Generale, după 
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trecerea termenului de 3 ani de la data notificării făcute prin afişarea permanentă 
pe site-ul propriu ; 
 d. comisionul datorat de titularii de drepturi se reţine acestora din sumele 
cuvenite fiecăruia după calcularea repartiţiei individuale ;  
 
Art. 13.2. Repartizarea sumelor aferente drepturilor de autor colectate la toate 
categoriile de utilizatori prevăzute de lege se calculează distinct potrivit 
următoarelor criterii: 

a. remuneraţia compensatorie pentru copia privată se repartizează 
membrilor Visarta al căror repertoriu a fost utilizat în perioada precedentă 
colectării sumelor, proporţional gradului de utilizare a operelor, pe baza 
informărilor transmise de către membri ori culese din spaţiu public şi în 
conformitate cu regulamentul privind repartizarea sumelor colectate, precum şi pe 
baza rapoartelor disponibile privind împrumutul de carte al bibliotecilor publice 
sau al sondajelor de piaţă, privind utilizarea operelor de artă ; 

b. dreptul de suită se repartizează nominal fiecărui titular de drepturi, 
conform documentelor transmise de utilizatori ; 
 c. dreptul de reproducere integrală sau parţială se repartizează autorilor 
conform contractelor de editare sau de cesiune în vederea reproducerii ; 

d. dreptul de distribuire a operei se repartizează autorilor conform listelor 
de utilizare comunicate de beneficiari sau contractelor de cesiune ; 

e. dreptul de import în vederea comercializării se repartizează autorilor 
coform contractelor de import ; 

f. dreptul de închiriere se repartizează autorilor conform listelor de utilizare 
comunicate de beneficiari ; 

g. dreptul de comunicare publică inclusiv utilizarea prin internet se 
repartizează autorilor conform listelor de utilizare comunicate de utilizatori, a 
contractelor de cesiune  sau a metodologiilor negociate cu utilizatorii de internet ; 

h. dreptul de realizare a operei derivate se repartizează autorilor conform 
contractelor de cesiune ; 
  i. dreptul de autor provenit din împrumutul public se repartizează autorilor 
conform listelor de utilizare comunicate de utilizatori ; 
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   j. drepturile de retransmitere prin cablu se repartizează către titularii de 
drepturi, ori de cate ori se impune, dar nu mai tarziu de 6 luni de la colectare, pe 
baza :  

- rapoartelor privind lista programelor de televiziune retransmise, 
comunicate de utilizatori. 

-  playlistelor comunicate de organismele de televiziune. 
- propriilor monitorizari, informaţiilor transmise de membri ori culese din 

mass-media ; 
k. dreptul de radiodifuzare a operelor de către organismele de televiziune se 

repartizează către titularii de drepturi, pe baza play-listelor sau a altor informații 
comunicate de utilizatori, titularii de drepturi sau culese din mass-media, 
proporțional cu durata de utilizare a operelor. 
 
Art. 13.3. Sumele încasate de la utilizatori cu titlu de penalităţi, daune, 
despăgubiri, prejudicii, pentru întârzierea plăţii remuneraţiilor sau pentru 
încălcarea drepturilor patrimoniale de autor, se repartizează potrivit regulilor 
corespunzătoare repartizării remuneraţiilor pentru categoria de utilizatori de la 
care au fost încasate. 

Art. 13.4. Sumele reprezentând dobânzi ale sumelor colectate se includ în sumele 
colectate şi se repartizează conform regulilor corespunzătoare repartizării 
remuneraţiei pentru categoria de utilizatori de la care au fost încasate. 

Art. 13.5. Revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentaţi, a sumelor 
cuvenite, se face în termen de 3 ani de la data notificării potrivit art. 2500 al 
Noului Cod Civil aprobat prin Legea 71/2013, conform art.129 indice 1 din Legea 
8/1996 cu modificările şi completările ulterioare. După trecerea acestui termen, 
sumele nerepartizate sau nerevendicate  se împart conform Hotărârii Adunării 
Generale. 

Art.13.6. Pentru membrii societăţilor străine, repartizarea se face conform 
prevederilor convenţiilor de reprezentare reciprocă încheiate în acest sens cu 
acestea , iar în lipsa convenţiilor, în baza contractelor negociate între agenţiile 
străine de profil şi societate precum şi pe baza prevederilor statutare. 
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Art. 13.7 Pentru controlul, verificarea şi supravegherea aplicării regulilor de 
repartizare a sumelor colectate de la toate categoriile de utilizatori se constituie 
Comisia pentru controlul sumelor repartizate, cu membri desemnaţi de Adunarea 
generală la propunerea Consiliului director pe o perioadă de 5 ani.  

Art. 13.8  Principiile şi criteriile privind repartiţia sumelor colectate sunt 
conţinute în Metodologia propusă de Consiliu Director şi aprobată de Adunarea 
Generală. 

Art. 14. Comisioane.  

Visarta  reţine de la titularii de drepturi un comision destinat acoperirii 
cheltuielilor de funcţionare care împreună cu comisionul datorat organismului de 
gestiune colector unic, nu poate fi mai mare de 15% din sumele colectate anual. În 
lipsa unei hotarâri exprese a Adunării Generale, sumele colectate de societate nu 
pot fi utilizate în scopuri comune, altele decât acoperirea costurilor reale ale 
colectării şi repartizării catre membri a sumelor cuvenite, cu respectarea 
dispoziţiilor legale în vigoare. 

Capitolul VI 

Conducerea şi organizarea 

Adunarea Generală 

Art 15. Conducerea Visarta  este asigurată de Adunarea Generală care este 
constituită din toţi  membrii, este forul conducător superior şi are drept  de control 
permanent asupra Cosiliului Director şi  Comisiei de Cenzori. 

Art. 15.1. Adunarea Generală, la prima convocare, este legal constituită dacă sunt 
prezenţi jumătate plus unu din numărul membrilor Visarta . Sunt consideraţi 
prezenţi şi membrii care au acordat împuternicire  unui alt membru. 
Împuternicirea poate fi depusă în original sau transmisă prin poşta electronică 
înaintea Adunării Generale şi va fi folosită pentru votare. 

Lucrările Adunării Generale sunt conduse de Preşedinte sau, în lipsa 
acestuia, de un împuternicit al său. 
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În Adunarea Generală, fiecare membru are dreptul la un vot. Materialele ce 
vor fi puse în discuţia Adunării Generale se întocmesc şi se transmit membrilor şi 
se postează pe site-ul societăţii cu 30 de zile înaintea Adunării Generale. 

Materialele se depun şi la sediul societăţii cu 30 de zile înainte de Adunarea 
Generală pentru a fi consultate de membri. 

Art.15.2. Adunarea Generală se convoacă anual, în cursul primului trimestru. 
Data Adunării Generale se comunică membrilor cu cel puţin 30 de zile înaintea 
desfăşurării. 

Art.15.3. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale, la prima convocare 
este necesară prezenţa a o jumătate plus unu din numărul total al membrilor 
mandanţi, iar hotarârile să fie luate cu votul a cel puţin jumătate plus unu din 
numărul membrilor prezenţi. Adunarea Generală constituită la a doua convocare 
poate delibera în mod valabil, indiferent de numărul de membri prezenţi. 

Art. 15.4. Votul în Adunarea Generală este deschis. La solicitarea a 50% din cei 
prezenţi votul poate fi secret. 

Art. 15.5. Convocatorul Adunării Generale va fi publicat într-un ziar cu 
răspândire naţională, pe site-ul propriu, cu prezentarea Ordinii de zi, a datei, orei 
şi locului în care Adunarea Generală îşi va desfăşura lucrările. Convocatorul va fi 
publicat cu 30 de zile înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală. În 
anunţul primei convocări se va putea prevedea şi ziua, ora şi locul pentru cea de-a 
doua convocare, dacă prima Adunare nu s-ar putea ţine din lipsa cvorumului 
statutar. 

Atribuţiile Adunării Generale  

Art.16. Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

a. Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale societăţii 

b. alege şi revocă membrii Consiliului Director al căror mandat este de 5 
ani. 
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c. alege şi revocă membrii Comisiei de Cenzori, al căror mandat este  de 5 
ani. 

d. alege şi revocă membrii Comisiei speciale privind accesul la informaţii. 

e. alege şi revocă membrii Comisiei privind controlul repartizării sumelor 
colectate. 

f. modifică Statutul Visarta la propunerea Consiliului Director, în 
conformitate cu dispozițiile art. 127 din Legea nr. 8/1996. 

g. aprobă rapoartele anuale şi bilanţul contabil anual, Bugetul de venituri şi 
cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor. 

h. descarcă de gestiune  Administratorul general  

 i. stabileşte anual cotizaţia şi taxa de aderare pentru dobândirea calităţii de 
membru. 

j. pune în discuţie şi aprobă Deciziile Consiliului Director privind aspectele 
importante ale gestiunii colective. 

k. hotaraşte dizolvarea şi lichidarea Visarta şi stabileşte destinaţia bunurilor 
rămase după lichidare 

l.dezbate şi aprobă Raportul anual al Comisiei Speciale privind accesul la 
informaţii. 

m. aprobă  comisionul  anual necesar acoperirii cheltuielilor de funcţionare 
şi cheltuielilor cu gestiunea colectivă,  cu respectarea art. 134 alin.2 lit.b din 
Legea 8/1996 şi a dispoziţiilor legale în vigoare.  

n. hotărăşte înfiinţarea de sucursale. 

o. Stabileşte îndemnizaţiile membrilor Consiliului Director, ale cenzorilor, 
ale comisiei speciale privind acesul la informaţii şi ale comisiei privind 
supravegherea şi controlul repartizării sumelor colectate 
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p. discută problemele şi solicitările organismelor internaţionale la care 
societatea este membră. 

q. ratifică contractele de reprezentare reciprocă cu organisme similare din 
străinătate semnate de Consiliul Director 

r. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege şi prin statut. 

s. Aprobă modalitatea de utilizare a sumelor nerevendicate mai vechi de 3 
ani de la data notificării. 

     t. aprobă constituirea unui fond de rezervă pentru acoperirea deficitului  din  
anul precedent, din comisionul administrativ, taxa de aderare şi cotizaţie. 

u. aprobă Metodologia întocmită în temeiul principiilor şi criteriilor privind 
repartizarea sumelor colectate. 

Art. 17. Adunarea Generală Extraordinară  

Adunarea Generală Extraordinară se convoacă şi se desfăşoară în aceleaşi 
condiţii, ori de câte ori este nevoie şi se aduce la cunoştiinţa membrilor prin 
convocare în condiţiile legii şi a statutului. 

Art. 18.  Consiliul Director  

Art. 18.1. Consiliul Director conduce activitatea Visarta  între Adunările Generale 
şi este constituit din: Preşedinte şi 2 Vicepreşedinţi. Din Consiliul director nu 
poate face parte Administratorul general  sau orice altă persoană care are 
calitatea de angajat al Visarta. Nu au calitatea de angajat retribuit membrii 
Visarta care primesc îndemnizaţie de participare la activităţile din structurile 
alese. 

Art. 18.2. Fiecare membru al Consiliului Director dispune de un vot. 

Art. 18.3 Consiliul Director se întruneşte o dată pe lună, la convocarea 
Preşedintelui ori a delegatului acestuia sau la cererea unei treimi din numărul 
membrilor săi, sau, ori de câte ori situația o impune. 
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Art. 18.4. Consiliul Director lucrează valabil  şi în prezenţa a doi membri  iar în 
caz de balotaj hotărârea Preşedintelui sau a delegatului său este decisivă. 

Art. 18.5 Lucrările Consiliului Director sunt conduse de Preşedinte sau de către 
delegatul acestuia. 

Art. 18.6 Atribuţiile Consiliului Director 

Consiliul Director este abilitat să decidă în orice chestiune care nu intră în 
mod expres în competenţa altor organe de conducere, fiind în mod special 
abilitat: 

a. să asigure punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale; 

b. să prezinte Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului 
de venituri şi cheltuieli; 

c. să  încheie acte juridice în numele şi pe seama Visarta ; 

d. să aprobe organizarea şi politica de personal ; 

e. să confere sau să retragă calitatea de membru titular în conformitate cu 
prevederile prezentului Statut şi să decidă asupra contestaţiilor; 

f. să numească sau să destituie pe Administratorul general  în condiţiile 
respectării legislaţiei  în vigoare; 

g. să desemneze persoanele abilitate să reprezinte Visarta    în situaţii speciale: 
conferinţe, negocieri, evenimente culturale ; 

h. să decidă în privinţa structurii organizatorice a societăţii   şi cu privire la 
înfiinţarea sau desfiinţarea de structuri teritoriale cu aprobarea Adunării Generale; 

i. să supravegheze gestiunea drepturilor de autor ; 

j. să pregătească şi să convoace Adunarea Generală ; 

 17 



k. să supună Adunării Generale constituirea unui fond de rezervă pentru 
acoperirea deficitului  din  anul precedent, din comision administrativ, taxa de 
aderare şi cotizatie ; 

l. să aprobe contractele de reprezentare  încheiate cu organismele similare din 
alte ţări ; 

m. să decidă schimbarea sediului societăţii; 

n. să propună numirea membrilor Comisiei privind controlul  repartizării  
sumelor colectate; 

     o. să propună excluderea membrilor pentru fapte incompatibile cu această 
calitate precum şi suspendarea acestora pentru nedepunerea în termen a 
repertoriului de opere precum şi pentru necomunicarea modificărilor intervenite în 
datele de stare civilă sau de contact (adresă de domiciliu, e-mail); 

      p.  să analizeze lunar activitatea Administratorului general. 

      q. să aprobe propunerile de metodologii ce urmează a fi negociate cu 
utilizatorii; 

      r. să decidă componenţa comisiei de negociere a metodologiilor cu utilizatorii 
precum şi prerogativele acestei comisii; 

      s. să hotărască asupra oricăror probleme care nu sunt în competenţa a Adunării 
Generale; 

       t. propune Metodologia întocmită în temeiul principiilor şi criteriilor privind 
repartizarea sumelor colectate 

Art.19. Administratorul General  

Art. 19.1. Administratorul General este desemnat de către Consiliul director şi 
este angajat în baza unui contract de mandat semnat de către Preşedintele 
Consiliului Director, cu respectarea legislaţiei  în vigoare. 

Art. 19.2. Atribuţiile Administratorului General  sunt următoarele: 
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a. asigură conducerea  curentă a Visarta urmărind îndeplinirea hotărârilor 
Consiliului director; 

b. are dreptul de a reprezenta Visarta  putând face toate operaţiunile cerute 
pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate  în limita competenţei 
stabilite de Consiliul director; 

c. reprezintă Visarta  în relaţiile cu terţii alături de membrii Consiliului 
director pe competenţe (conform fişei postului) şi angajează Societatea faţă de terţi 
solidar cu aceştia; 

d. angajează Visarta  faţă de terţi prin semnătura lui, fiind responsabil faţă de 
Visarta  pentru eventualele prejudicii rezultate dintr-o activitate contrară 
dispoziţiilor legale şi ale prezentului Statut; 

e. angajează şi concediază, cu avizul Consiliului director, salariaţii Visarta  
stabilind drepturile şi obligaţiile fiecăruia prin fişa postului pentru fiecare angajat 
ca anexe la contractul individual de muncă; 

f. stabileşte nivelul salarial pentru angajaţii din subordine  conform 
prevederilor legislaţiei muncii; 

g. propune Consiliului  director acţiunile necesare îmbunătăţirii activităţii 
Visarta  aducând la îndeplinire hotărârile şi deciziile luate în Adunarea generală şi 
în Consiliul director. 

h. Aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi în baza actelor justificative; 

i. Asigură coordonarea activităţii Visarta în vederea realizării obiectului său 
de activitate şi de prevenire a producerii de prejudicii. 

j. Propune spre aprobare Consiliului director modalităţile de stabilire a 
metodologiiilor ce urmează a fi negociate cu utilizatorii. 

Art.20. Comisia de cenzori 

Comsia de cenzori este compusă din 3 membri şi este aleasă de către 
Adunarea Generală pentru un mandat de 5 ani. 
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Comisia de cenzori asigură controlul activităţii societăţii şi are următoarele 
atribuţii: 

a. verifică modul în care este administrat patrimoniul Visarta; 

b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale ; 

c. membrii comisiei de cenzori pot participa la şedinţele Consiliului director, 
fără a avea drept de vot ; 

d. îndeplineşte orice atribuţie stabilită în sarcina sa de către Adunarea 
Generală. 

Art 21. Comisia specială privind accesul la informaţii 

  Comisia specială privind accesul la informaţii este compusă din 5 membri 
aleşi de Adunarea generală pe o perioada de 5 ani, membri care nu sunt angajaţi ai 
Visarta  şi nu fac parte din organele de conducere. 

  Comisia răspunde în termen de 7 zile la sesizările scrise primite de la titularii 
de drepturi care consideră că le-a fost încălcat dreptul la informaţie, transmiţând 
răspunsul petentului cât şi Administratorului General. 

  Comisia întocmeşte un raport anual asupra activităţii sale şi îl depune spre 
dezbatere Adunării Generale.Visarta va transmite raportul anual  către Oficiul 
Român pentru Drepturile de Autor.  

Art.22. Comisia privind supravegherea şi controlul  repartizării sumelor 
colectate. 

  Comisia privind supravegherea şi controlul  repartizării sumelor colectate 
este formată din 3 membri aleşi de Adunarea Generală  cu o durată de funcţionare 
de 5 ani. Aceasta are următoarele atribuţii: 

      a. verifică documentele şi informaţiile transmise de utilizatori care stau la baza 
activităţii de repartiţie; 

      b. asigură respectarea principiilor şi criteriilor de repartiţie prevăzute de 
prezentul Statut; 
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      c. întocmeşte, pentru fiecare repartiţie un document care cuprinde sursele de 
colectare, criterii de repartiţie, sumele repartizate nominal şi comisionul reţinut. 

Capitolul VII 

Mijloace materiale, patrimoniu, venituri şi cheltuieli 

Art. 23. Patrimoniu 

Visarta  deţine un patrimoniu alcătuit din totalitatea bunurilor şi valorilor 
dobândite  la înfiinţarea sa şi ulterior acesteia. 

Patrimoniul Visarta  nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii 
personale ale membrilor. 

Art.24. Venituri 

Veniturile Visarta provin din: 

      a. comisionul aprobat de Adunarea Generală, reţinut pentru acoperirea 
cheltuielilor din sumele repartizate titularilor de drepturi şi de la Societăţile din 
străinătate cu care s-au încheiat contracte de reprezentare reciprocă; 

      b. taxa de aderare; 

      c. cotizaţiile membrilor;      

     d. cheltuielile de judecată avansate din veniturile societăţii şi recuperate de la 
terţi; 

      e. dobânzi bancare la contul curent, altele decât sumele ce urmează a fi 
repartizate; 

      f. donaţii şi alte sume provenite din acte de liberalitate; 

      g. orice surse care potrivit legii, pot constitui veniturile societăţii; 

Art. 25. Cheltuieli 

Cheltuielile Visarta  reprezintă: 
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      a. Cheltuielile de funcţionare şi întreţinere cum ar fi: cheltuielile de personal, 
cheltuieli privind deţinerea cu orice titlu a bunurilor mobile, a sumelor necesare 
pentru desfăşurarea activităţii, cheltuieli pentru folosirea spaţiului în care 
societatea îşi desfăşoară activitatea : chirii, întreţinere, reparaţii etc; 

      b. Alte cheltuieli ocazionate de urmărirea sau recuperarea drepturilor de autor 
cum ar fi: onorarii de arbitraj, taxe de timbru pentru acţiuni în justiţie, expertize, 
notificări, onorarii specialişti; 

      c. Speze bancare şi comisioane; 

      d. Cheltuieli fortuite precum despăgubiri, amenzi şi alte cheltuieli potrivit 
dispoziţiilor legale; 

      e. Cheltuieli de achiziţii sau proiectare aplicaţii informatice sau servicii în 
acest domeniu; 

      f. Orice cheltuieli de protocol şi reprezentare în conformitate cu prevederile 
legale. 

Art.26. Exerciţiul financiar începe de la data de 1 ianuarie şi se încheie la 31 
decembrie a fiecărui an calendaristic. 

Capitolul VIII 

Cooperarea internaţională 

Art.27. Visarta  încheie convenţii (contracte) de reprezentare reciprocă în vederea 
protejării în alte ţări a drepturilor membrilor săi. Aceste convenţii (contracte) se 
încheie de către Consiliul director şi sunt ratificate de Adunarea generală. 

  Convenţiile (contractele) de reprezentare trebuie să fie conforme cu legea 
română şi cu reglementările internaţionale la care România este parte. 

CAPITOLUL IX 

Dizlolvare şi lichidare 

Art. 28. Dizolvarea Visarta are loc în următoarele situaţii:       
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a. Prin hotărâre a Adunării Generale luată prin votul a două treimi din numărul 
total al membrilor mandanţi, dacă obiectul său de activitate nu mai poate fi realizat 
sau dacă s-a produs insolvabilitatea. 

a. Pe cale judecătorească, potrivit legii 

b. De drept conform art 55 şi 56 din OG nr. 26/2000 

c. În caz de dizolvare, activitatea Visarta  continuă până la distribuirea 
tuturor sumelor colectate către cei îndreptăţiţi. 

d. Lichidarea patrimoniului, în caz de dizolvare, se face potrivit legii. 

CAPITOLUL X 

Dispoziţii finale 

Art.29. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii 8/1996 
privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările 
ulterioare şi cu Ordonanţa Guvernului 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile. 

Art.30. Prezentul Statut a fost aprobat în Adunarea Generală  din data de 6 
septembrie 2016. 
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