STATUTUL
SOCIETATII DE GESTIUNE COLECTIVA A DREPTURILOR DE AUTOR IN
DOMENIUL ARTELOR VIZUALE
VISARTA

CAPITOLUL I. Denumirea, forma juridica, sediul, durata

Art.l. Denumirea societa^ii este: Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in
Domeniul Artelor Vizuale - VISARTA. Aceasta denumire va figura in toate documentele, actele i
anun^urile societafii.
Art. 2. Forma organizatorica: Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor d^ Autor in
Domeniul Artelor Vizuale-VISARTA este persoana juridica romana de drept privat, fara scop
patrimonial, neguvernamentala, apolitica, constituita prin libera asociere.
Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale VISARTA func^ioneaza in conformitate cu legisla^ia romana -Legea 8/1996 privind drepturile de
autor i drepturile conexe, cu completarile i modificarile ulterioare i a Ordonanfei Guvernului nr.
26/2000 privind asocia^iile i fundafiile, precum i potrivit prezentului Statut.
Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale VISARTA poate infhn^a sucursale in Jara ca structuri teritoriale, fara personalitate juridicS, conform
hotararii Adunarii Generale.
Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale —
VISARTA protejeazd interesele membrilor sai in strainState in ceea ce privete gestionarea
drepturilor cuvenite ca urmare a utilizarii repertoriului propriu, prin incheierea de contracte de
reprezentare reciproca cu organismele similare din strainatate.
Sunt recunoscute si protejate ca titulari ai dreptului de autor, persoanele fizice sau juridice
care au dobandit aceasta calitate prin motenire sau cesiune, in conditiile legii, pentru drepturile
care le-au fost transferate in baza unor acorduri individuale. Aceste persoane au dreptul l^ eel putin
o parte din totalul acestora.
Art. 3. Sediul. Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor
Vizuale-VISARTA are sediul in Municipiul Bucureti, str. Poet Panait Cerna nr. 1, bloc M 52, sc.3,
et. 7, ap 85, Sectorul 3.
j
Sediul Societafii de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor VizualeVISARTA poate fi schimbat oricand, in Bucureti, numai prin decizia Consiliului Director si in tara
cu aprobarea Adunarii Generale, conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 4. Durata: Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor
Vizuale - VISARTA se constituie pe o durata nedetermirj^iti^^fe^^drept temei liberul cojisinitamant
i voinfa de asociere a membrilor ei.

fn cuprinsul prezentului statut Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in
Domeniul Artelor Vizuale -Visarta va fi denumita in continuare ,,VISARTA".

CAPITOLUL II. Scopul, domeniul i obiectul de activitate

Art. 5. Scopul:
Art. 5.1. Colecteaza i repartizeaza drepturile patrimoniale de autor cuvenite titularilor de drepturi,
asupra operelor de arta vizuala. Gestiunea colectiva a drepturilor patrimoniale de autor ale autorilor
de opere de arta vizuala, se realizeaza atat pe teritoriul Romaniei, cat i in strainatate, in acest din
urma caz, prin intermediul organismelor din strainatate cu care VISARTA incheie contracte,
acorduri de reprezentare, precum i in virtutea gestiunii colective obligatorii.
Art. 5.2. Pentru categoriile de drepturi prevazute la 5.1, VISARTA reprezinta titularii de drepturi
care i-au acordat mandate, precum i pe cei prevazu^i de art. 145 alin. (2) in Legea 8/1996,
republicata, ale caror drepturi fac obiectul gestiunii colective obligatorii i elaboreaza metodologii,
in limita repertoriului gestionat colectiv, sau negociaza direct cu utilizatorii contractele de licen^a.
VISARTA va permite, la cererea utilizatorilor, accesul prin mijloace electronice la repertoriul de
opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, in forma prevazuta la art. 153 alin. (2), din Legea
8/1996, republicata, precum i la lista titularilor de drepturi de autor, romani i straini, pe care ii
reprezinta.
Art. 5.3. Sunt recunoscu^i i proteja^i ca titulari ai drepturilor de autor inclusiv, persoanele fizice
sau juridice care au dobandit aceasta calitate prin motenire/succesiune sau cesiune, in condi^iile
legii, pentru drepturile care le-au fost transferate in baza unor acorduri individuate i care au dreptul
eel pujin la o parte din veniturile provenite din drepturile de autor.
Art. 5.4. Promoveaza, reprezinta i protejeaza interesele membrilor sai;
Art. 6. Domeniul de activitate consta in urmatoarele seciiuni: pictura, grafica, sculptura, gravura,
litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, arta sticlei i a metalului, opera de
arta fotografica i prelucrare video-computerizata a imaginii, design, opere de arta aplicata a
produselor destinate unor utilizari practice, arhitectura inclusiv plane, machetele grafice ce
formeaza proiectele de arhitectura, lucrari plastice, hai^i i desene din domeniul topografiei,
geografiei i a tiinlelor in general, precum i orice alte manifestari care ^in i de arta vizuala
contemporana.

Art. 7. Obiectul de activitate. Pentru atingerea scopului sau, VISARTA va desfaura, in principal,
urmatoarele activit&li:
Art. 7.1. Gestioneaza colectiv drepturile patrimoniale de autor rezultate din utilizarea operelor de
arta vizuala pe baza mandatului acordat de deiinatorii acestor drepturi din ^ara sau din strainatate.
Art. 7.2. Pentru categoriile de drepturi de autor prevazute de lege, pentru care gestiunea colectiva a
drepturilor patrimoniale este obligatorie, Visarta ii reprezinta i pe titularii de drepturi patrimoniale
de autor care nu i-au acordat mandat i pe autorii de arta vizuala fara motenitori legali, potrivit din
Legii 8/1996 cu modificarile i completarile ulter

Art. 7.3. Colecteaza i repartizeaza drepturile de autor rezultate din utilizarea operelor de arta
vizuala, pe baza mandatului acordat de de^inatorii acestor drepturi sau in baza contractelor incheiate
cu reprezentan^ii acestora din ^ara sau din strainatate ori a dispozi^iilor legale, in condi^iile
prevederilor prezentului statut i ale dispozi|iilor Legii nr.8/1996 cu modificarile i completarile
ulterioare;
Art. 7.4. Asigura gestiunea colectiva a altor drepturi patrimoniale, pe baza de conventii sau la
solicitarea expresa a unor titulari de drepturi, membri sau nemembri ai Visarta ori a reprezentan^ilor
legali ai acestora.
Art. 7.5. Colecteaza i repartizeaza drepturi datorate autorilor de catre utilizatori, pentru utilizarea
operelor de arta vizuala in cadrul manifestarilor, evenimentelor sau spectacolelor de arta
contemporana desfasurate ^live".

Art. 7.6. Colecteaza i repartizeaza drepturi de autor datorate titularilor, de catre organismele de
radiodifuziune si televiziune, pentru utilizarea operelor de arta vizuala aferenta fiecarei modalitaji
de exploatare.
Art. 7.7. Colecteaza si repartizeaza drepturile patrimoniale de autor provenite din exercitarea
dreptului de retransmitere prin cablu, de la distribuitorii prin cablu (societafile de distribuire prin
cablu) pentru distribuirea simultana si integral^ a programelor TV.
Art. 7.8. Colecteaza i repartizeaza drepturile patrimoniale de autor provenite din utilizarea i
descarcarea de pe internet a operelor de arta vizuala.
Art. 7.9. Colecteaza i repartizeaza drepturile patrimoniale de autor provenite din exploatarea
operei originate, a dreptului de reproducere (editare i distribuire), a dreptului de adaptare i
transformare a operelor de arta vizuala.
Art. 7.10. Colecteaza i repartizeaza drepturile patrimoniale de autor provenite din exercitarea
dreptului de comunicare catre public printr-un procedeu oarecare precum si de reproducere prin
orice procedeu sau utilizare in scopuri publicitare sau comerciale a operelor de arta vizuala ori a
unor firagmente din acestea.
Art. 7.11. Colecteaza si repartizeaza i alte drepturi patrimoniale de autor la care sunt indreptatiti
prin lege membrii sai, cum ar fi: dreptul la remunera^ia compensatorie pentru copia privata, dreptul
la remuneratia echitabila pentru imprumutul public etc.
Art. 7.12. Promoveaza interesele materiale i morale ale membrilor Visarta, in limitele mandatului
incredin^at, prin asisten^a de specialitate sau, dupa caz, prin promovarea de ac^iuni la instan{a, in
numele acestora, in situa^ia incalcarii drepturilor materiale i morale.
Art. 7.13. Elaboreaza metodologii pentru domeniul sau de activitate cuprinzand drepturile
patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor i obliga^iile utilizatorilor in cazul operelor de
arta vizuala.
Art. 7.14. Negociaza protocoale cu alte organisme de gestiune colectiva.
Art. 7.15. Negociaza si umare^te contractele de cesiun
precum i Autorizatiile-licenta neexclusiva incheiate cu util
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Art. 7.16. Incheie conven^ii, contracte, autoriza^ii neexclusive, protocoale cu organisme similare
din fara i strainatate.
Art. 7.17. Promoveaza ac^iuni in justi^e in vederea recuperarii remunera{iilor in cazul prejudiciilor
decurgand din utilizarea neautorizata a operelor de arta vizuala.
Art. 7.18. PromoveazS alte ini^iative in rela^iile cu institu|iile statului in vederea protejarii
intereselor autorilor de arta vizuala (membri Visarta sau nemembri) in scopul realizarii obiectului de
activitate.
Art. 7.19. Accepta i folosete finanlari, donaiii i sponsorizari pentru a realiza scopul i obiectul de
activitate al Visarta.
Art. 7.20. Visarta comunica public, in format electronic, pe pagina proprie de internet, urmatoarele

informa^ii:
a)statutul;
b)lista membrilor, a organelor de conducere centrale si locale, componenta comisiilor
interne i lista responsabililor locali;
c)metodologiile in baza carora colecteaza remunera^iile cuvenite membrilor, precum i
deciziile prin care organismul de gestiune colectiva a fost desemnat colector;
d)denumirea colectorului unic, in cazul in care remuneratiile sunt colectate prin intermediul
acestuia;
e)contractele standard de acordare a autorizatiilor neexclusive;
f)lista acordurilor de reprezentare incheiate cu alte organisme de gestiune colectiva,
denumirea acestora, precum i lista contractelor de reprezentare incheiate cu organismele similare
din strainatate;
g)modalitatile de colectare si repartizare a sumelor datorate autorilor sau titularilor de
drepturi, precum si persoanele responsabile de aceasta activitate, pe plan central i local;
h) procedurile de solutionare a plangerilor i situa^ia litigiilor i a medierilor;
i) informatii privind adunarile generate desfSurate in ultimii 5 ani, cum ar fi: data i locul
convocarii, ordinea de zi i hotararile adoptate, dupa caz;
j) darea de seamS anuala.
Art. 7.21. Conf Legii 8/1996 cu modificarile i completarile ulterioare Visarta poate presta servicii
sociale, culturale sau educationale finantate prin intermediul retinerilor din veniturile proprii, din
venituri derivate sau din investirea veniturilor provenite din drepturi. Aceste servicii se presteaza pe
baza unor criterii echitabile, in special in ceea ce priveste accesul la aceste servicii i amploarea lor.

CAPITOLUL III. Condi^iile in care Societatea accepts mandatul membrilor sai

Art. 8. Mandatul de gestiune colectiva este acordat prin contract scris de catre titularul de drepturi
de autor sau drepturi conexe. Mandatul astfel acordat este valabil pana la retragerea lui de catre
mandant.

Art. 8.1. Poate fi membiru al VISARTA autorul sau titularul de dreturi de autor, care indeplinete
condi^iile de aderare prevazute in statut.

ABTE

Art. 8.2. Persoana care solicita obtinerea calitafii de membra are posibilitatea de a solicita
gestionarea intregului repertoriu sau doar a anumitor opere menfionate expres in lista de repertoriu
ata?ata mandatului de gestiune precum i de a opta asupra perioadei de gestionare.
Art. 8.3. VISARTA este obligata sa accepte gestionarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective
in limita obiectului sau de activitate.
Art. 8.4. Exercitarea gestiunii colective incredintate prin contractul de mandat nu poate restrange
in niciun fel drepturile patrimoniale ale autoralui sau titularalui de drepturi.

CAPITOLUI^ IV. Conditii de accesibilitate, transparent^ si nediscriminare

Art. 9. VISARTA este deschisa, in condi^iile legii i ale prezentului Statut, tuturor titularilor de
drepturi de autor din domeniul sau de activitate, din Romania i strainatate i gestioneaza
transparent i nediscriminatoriu potrivit legii drepturile de autor incredin^ate.
Art. 10. VISARTA trateaza conform acelorai reguli de gestiune colectiva, tofi autorii operelor
vizuale indiferent daca acestea au fost acordate direct prin mandat sau ca efect al gestiunii colective
obligatorii, potrivit legii.

CAPITOLUL V. Repertoriul de opere
Art. 11.1. Repertoriul VISARTA este format din totalitatea operelor de arta vizuala pentra care
titularii de drepturi au acordat mandat pentra exercitarea gestiunii colective obligatorii sau pe baza
de mandat, precum i din totalitatea operelor de arta vizuala din repertoriul titularilor de drepturi
straini sau prin organismele din strainatate cu care au fost incheiate contracte de reprezentare, in
condi^iile legii. Repertoriul extins este reprezentat de totalitatea operelor de arta vizuala pentra
care, potrivit legii, drepturile patrimoniale de autor sunt gestionate colectiv, in mod obligatoriu,
conform Legii 8/1996 cu modificarile i completarile ulterioare.
Art. 11.2. Pentra a putea beneficia de remunera^iile colectate i repartizate de catre VISARTA,
titularii de drepturi trebuie sa declare repertoriul in formatul stabilit de Consiliul Director, in
termenele prevazute de VISARTA, inainte de efectuarea repartifiei.
Art. 11.3. Repertoriul VISARTA este actualizat in baza declara^or de repertoriu intocmite de
catre titularii de drepturi, pe proprie raspundere i din repertoriile actualizate ale titularilor de
drepturi straini sau ale organismelor din strainatate cu care se incheie contracte de reprezentare.
Art. 11.4. Operele de arta vizuala din repertoriul gestionat de VISARTA vor fi avute in vedere la
repartifie i plata incepand cu data la care titularal ii depune mandatul i repertoriul.
Art. 11.5. In cazul in care titularal de drepturi nu declara repertoriul, il declara incomplet sau nu
depune documentele necesare, potrivit prevederilor prezentului statut, VISARTA este exonerata de
raspundere fa^a de acest^.
Art. 11.6. Reparti^iile remunera^iilor catre titularii de drepturi vor fi considerate valabil realizate in
baza informaliilor furnizate de catre acetia, in termenele stabilite de VISARTA, inainte de
efectuarea reparti^iilor.
Art. 11.7. In baza mandatului acordat de titularii drepturilor de autor ai operelor de arta vizuala,
Visarta are dreptul de a autoriza prin acordarea de licen^e scrise, utiljgaiea operelor din repertoriul

sau, respectand dispozi^iile Legii 8/1996 cu modificarile i comf^ril^Hil^ipare, urma^

a)reproducerea integrals sau partialS, prin orice mijloace i sub orice forma;
b)revanzarea operei ulterioarS primei instrSinSri - dreptul de suitS;
c)distribuirea,
d)inchirierea,

e)imprumutul public;
f)realizarea de opere derivate;
g)comiinicarea publics, direct sau indirect, prin orice mijloace inclusiv prin punerea operei
la dispozi^ia publicului, inclusiv on-line, astfel incat sS poatS fi accesatS in orice loc, in
mod individual, de cStre public;
h) retransmiterea prin cablu;
i) radiodifuzare de cStre organismele de televiziune,
j) copia privatS pe suport de hartie,

k) copia privatS pe suport digital,
1) import.
Art. 11.8. Autorizarea utilizSrii oric&rei opere din repertoriu se va solicita i acorda numai in scris.
Lipsa unei autorizSri scrise echivaleazS cu neacordarea autoriz&rii utilizSrii operei respective.
Art. 11.9. In exercitarea propriilor atribu^ii, VISARTA respects legisla^ia romanS i acordurile
interna^ionale la care Romania a aderat. VISARTA gestioneazS operele autorilor de arts vizualS
aflate in perioada de protec^ie. Drepturile patrimoniale de autor dureazS tot timpul vie^ii autorului
iar dupS moartea acestuia se transmit prin motenire pe o perioadS de 70 de ani, conform Legii
8/1996 cu modificSrile i completSrile ulterioare.
Art. 11.10. VISARTA gestioneazS drepturile morale de autor in conditiile Legii 8/1996 cu
modificSrile i completSrile ulterioare, pentru perioadS nelimitatS.
Art. 11.11. Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor pentru operele de arts vizualS se

incredin^eazS VISARTA prin mandate sau in condi^iile Legii 8/1996 cu modificSrile i completSrile
ulterioare.
Art. 11.12. Visarta depuiie la ORDA, in formS scrisS sau electronics, repertoriul de opere mandatat
de membrii sSi, in format stabilit prin Decizia Directorului General ORDA, precum i conform
contractelor sau acordurilor perfectate cu organismele similare din strSinState.
Art.11.13. Pe teritoriul Romaniei VISARTA exercitS mandatul de gestiune colectivS a drepturilor
de autor din domeniul artelor vizuale pentru toate |arile lumii cu care incheie contracte de
reciprocitate, cu execeptia celor excluse in mod expres de cStre titularii de drepturi.

CAPITOLUL VI. MEMBRII VISARTA, MANDATUL DE GESTIUNE, DREPTURILE,

OBLIGATIILE, ABATERILE DISCIPLINARE IINCETAREA CALITATII DE
MEMBRU

Art. 12. Poate deveni membru al VISARTA orice persoanS fizicS sau juridicS - ce de^ine drepturi
patrimoniale de autor opere de arts vizualS, in temeiul legii, precu^f^fnplfs^^mele fizice sau juridice
care au dobandit aceastS calitate prin motenire sau cesiune, ^ncCQpdi^iile leii, pent

care le-au fost transferate in baza unor acorduri individuale i care au dreptul eel pu^in la o parte din
veniturile provenite din drepturi.
Art. 13. Membra VISARTA, este orice persoana fizica sau juridica din Romania care, in calitate
de titular de drepturi de autor de opere de arta vizuala, a ineredinfat asociafiei, direct sau prin
reprezentant, prin contract scris de mandat, gestiunea colectiva i/sau pe bazS de mandat pentru
drepturile sale patrimoniale pe care VISARTA le administreaza pe baza gestiunii colective/ sau pe
baza de mandat, in limita obiectului sau de activitate. Aceasta categorie de membri au drept de vot
in Adunarea Generala, fiind membri efectivi ai asociafiei.
Art. 14. Calitatea de membra al VISARTA sedobandete prin acordarea unui mandat de gestiune
colectiva a drepturilor patrimoniale de autor de catre titularul de drepturi de autor de opere de arta
vizuala, insofit de repertoriul in formatul aprobat de ORDA, cu toate campurile obligatorii
completate. Mandatul acordat este valabil pana la retragerea lui de catre titularul de drepturi sau
pana la revocarea sa.

Art. 15. Dobandirea calitafii de membru se obfine de la data inregistrarii mandatului la sediul
VISARTA i poate fi refuzata titularului de drepturi de catre Consiliul Director VISARTA, in eel
mult 30 zile de la data inregistrarii mandatului. Refuzul se motiveaza in scris i se comunica
solicitantului prin orice mijloace, inclusiv electronic (email).
Art. 16. Nu poate fi membru VISARTA persoana care de^ine simultan calitatea de membru al
altui organism roman de gestiune colectiva din domeniu, pentru aceleai drepturi i pentru aceleai
opere de arta vizuala.
Art. 17. Calitatea de membru mandant poate inceta prin notificare scrisa, adresata direct de
titularul de drepturi cu un preaviz de 6 luni, la sediul VISARTA sau prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire sau prin pota electronics.
Art. 18. Pierderea sau refuzarea calitafii de membru mandant se face prin decizia Consiliului
Director, in cazul in care titularul sau mandantul:
a)nu face dovada drepturilor pretinse;
b)incalca prevederile mandantului de gestiune colectiva ori se declarS autor sau
dobanditor al unor opere de arta vizuala ce nu ii aparfin;
c)nu indicS ce drepturi patrimoniale, tipuri de opere sau alte obiecte protejate alege sa

ii fie gestionate de VISARTA;
d)este membru al unui alt organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor pentru
aceleai drepturi asupra acelorai opere;
e)a pierdut anterior calitatea de membru al organismului de gestiune colectiva prin
excludere sau a fost membru la un organism de gestiune colectiva din acelai domeniu
sau din domenii diferite de eel al VISARTA care a adus prejudicii materiale sau de

imagine VISARTA;
f)a fost

condamnat,

printr-o decizie definitiva,

la pedeapsa cu amends

penala/inchisoare sau pentru infrac^iuni prevazute de legislatia in domeniul proprietatii
intelectuale, o^i care poate atinge prestigiul i bunul renume al VISARTA.

Art. 19. Membrii titulari i dreptul de vot in Adunarea Generala
Un membru VISARTA, persoana fizica sau juridica, de^ine un singur drept de vot indiferent de
intinderea repertoriului de opere definut i declarat de acesfa^^au de intinderea drepturilor
patrimoniale de autor ale titularului de drepturi de autor de opea^^s^itaVuala definute.

Art. 20. Membrii VISARTA beneficiaza de toate drepturile i trebuie sa ii indeplineasca toate
obliga^iile prevazute de statut, in limitele stabilite de legisla^ia in vigoare.

Art. 21. Mandatul de gestiune
Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale, reprezinta contract scris al titularului de
drepturi sau al reprezentan^ilor legali ai acestuia, pentru gestiunea repertoriului declarat, pe propria
raspundere, in formatul tip stabilit conform normelor legale i statutare aplicabile. Mandatul de
gestiune este valabil pana la data la care retragerea acestuia devine efectiva potrivit prevederilor
prezentului statut.
Art. 21.1. In cazul decesului/mcetarii existen^ei unui membru mandant, drepturile patrimoniale de
autor rezultate din utilizarea operelor de arta vizuala, colectate pana la data decesului, revin
motenitorilor/succesorilor. Aceste drepturi patrimoniale de autor pot fi gestionate in continuare de
VISARTA cu acordul motenitorilor/succesorilor, prin acordarea unui nou mandat VISARTA, in
limita drepturilor patrimoniale de autor stipulate in certificatul de motenitor/actele juridice ale
succesiunii.
Art. 21.2. Mandatul de gestiune i formularele de aderare ca membru VISARTA, se stabilesc
prin decizia Consiliului Director.
Art. 21.3. Membrii pot revoca mandatul de gestiune sau pot retrage organismului de gestiune
colectiva, la alegere, orice drepturi, categorii de drepturi, tipuri de opere de arta vizuala, cu un
preaviz scris de 6 luni.
Art. 21.4. Orice modificare intervenita cu privire la datele de contact i situatia membrului mandant
se comunica VISARTA pentru exercitarea in bune conditii a mandatului de gestiune colectiva
acordat.

Art. 22. Drepturile membrilor
Art. 22.1. Titularul dreptului de autor de opera de arta vizuala ii exercita drepturile recunoscute
prin lege in mod individual sau colectiv, cu respectarea prevederilor art. 144 din Legea 8/1996,
republicata:
a)de a participa la edin^ele Adunarilor Generale;
b)de a vota in cadrul Adunarilor Generale;
c)de a alege i de a fi alei in organele de conducere;
d)de a solicita in scris, in nume personal sau prin reprezentant autorizat, informaiii
detaliate i documente privind sumele ce i-au fost repartizate in ultimele 12 luni,
provenien^a, modul de calcul al drepturilor i re^inerile aplicate, precum i verificarea
concordan^ei acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare. Informaliile
i documentele solicitate, vor fi puse la dispozi^ia solicitantului, cu respectarea
regimului de confiden^ialitate, pe baza unei cereri scrise, adresate VISARTA, inainte
cu 30 de zile de data dorita.
e)sa consulte, intr-un interval de 30 de zile inainte de Adunarea Generala, documentele
prevazute de lege sau statut;
f)sa primeasca remunera^iile ce ii revin din repartizarea realizata potrivit prevederilor
statutare i ale regulilor de repartizare, dupa aplicarea re^inerilor prevazute de statut
i hotararile Adunarii Generale, in condi^iile prevazute de legea aplicabila, in
domeniu;
g)de a alege pentru ce drepturi, categorii de drepturere, de
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protejate sau teritorii autorizeazS, pe bazS de mandat scris, un organism de gestiune
colectivS pentru gestionarea acestora, indiferent de nationalitate, de reedinld sau de
locul de stabilire a organismului de gestiune colectivS sau a titularului de drepturi;
h)

de a acorda licen^e pentru utilizarile necomerciale ale oricSror drepturi, categorii de
drepturi sau tipuri de opere i de alte obiecte protejate;

i)

de a revoca mandatul de gestiune sau de a retrage organismului de gestiune colectivS,
la alegere, orice drepturi, categorii de drepturi, tipuri de opere sau alte obiecte
protejate, cu un preaviz rezonabil care nu trebuie sS depSeascS 6 luni;

j)

de a incasa remunerafiile ce i se cuvin pentru actele de exploatare care s-au produs
inainte de intrarea in vigoare a revocSrii sau restrangerii mandatului de gestiune;

k)

de a verifica gestiunea economics i financiarS in condi^iile legii;

1)

persoanele care considers cS li s-ar fi incSlcat dreptul de acces la informaliile
solicitate pot sesiza, in termen de 3 zile, Comisia permanentS specials privind
accesul la informa^ii. Comisia este obligatd sS rSspundd, in termen de 7 zile, atat
celui care a formulat sesizarea, cat i Administratorului/Directorului General;

m)

orice alte drepturi prevSzute de lege, statut sau hotSrarile AdunSrii Generale.

Art. 22.2. VISARTA nu restrange exercitarea drepturilor prevSzute la art. 22.1. din statut prin
impunerea condi^iei ca gestiunea drepturilor, categoriilor de drepturi sau tipurilor de opere sau de
alte obiecte protejate, care fac obiectul revocSrii sau al retragerii, sS fie incredin^ate unui alt
organism de gestiune colectivS.
Art. 22.3. In cazul in care mandateazS VISARTA, autorii sau titularii de drepturi ii dau acordul, in
formS scrisS, pentru fiecare drept, categorie de drepturi sau tip de opere i alte obiecte protejate.
Art. 22.4. Autorii sau titularii de drepturi care nu sunt membri ai VISARTA, dar care au o legSturS
juridicS directs cu aceasta, prin lege, cesiune, licen^S sau printr-un alt tip de contract decat eel de
mandat, au urmStoarele drepturi:
a)de a comunica, inclusiv prin mijloace electronice, cu VISARTA, in scopul exercitSrii
drepturilor din a cSror exploatare este indreptS^it sS primeascS remuneralii;
b)de a fi informa^ cu privire la operele, tipurile de opere sau alte obiecte protejate,
drepturile pe care acesta le gestioneazS in mod direct sau prin acorduri de
reprezentare i teritoriile acoperite;
c)de a primi rdspuns in scris, motivat i in eel mai scurt timp posibil, la cererile sau
plangerile formulate, referitoare la autorizalia de gestionare a drepturilor i revocarea
sau retragerea acestora, colectarea, repartizarea i plata remunera^iilor, retinerile
aplicate, conform procedurilor instituite la nivelul organismului de gestiune
colectivS.
Art. 22.5. Membrii organismului de gestiune colectivS nu au dreptul la remuneratii pentru funcliile
detinute, altele decat cele prevSzute de lege i statut.

Art. 23. Obligatiile membrilor VISARTA
a)sS sprijine activitatea VISARTA;
b)sS ii declare la VISARTA operele de arts vizualS asupra cSrora detine drepturi
patrimoniale de autor, repertoriul in formatul stabilit de formularele aprobate prin
decizia Consiliului Director, care trebuie sS continS eel putin informatiile solicitate

de ORDA;
c)sS

actualizeze

repertoriul

delimit
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motenire/succesiune in ceea ce privete operele i drepturile patrimoniale de autor
pentru care doreste sa fie reprezentat, in formatul stabilit de Consiliul Director care

trebuie sa confina eel pufin informafiile solicitate de ORDA;
d)sa nu aduca atingere imaginii, drepturilor sau intereselor VISARTA;
e)sa comunice VISARTA, in termen de eel mult 5 zile de la primirea solicitarii, orice
informafii cu privire la operele de arta vizuala pentru care define drepturi
patrimoniale de autor;
f)sa respecte prevederile statutului, hotararile Adunarii Generale i deciziile
Consiliului Director, precum i toate obligafiile asumate prin semnarea mandatului
de gestiune;

g)sa raspunda la solicitarile VISARTA i sa furnizeze informafiile solicitate;
h)

sa comunice VISARTA, in termen de eel mult 30 de zile de la incheierea oricarui act
juridic de natura a afecta drepturile patrimoniale definute in calitate titular de drepturi
de autor de opere de arta vizuala gestionate de VISARTA potrivit mandatului
acordat;

i)

sa nu se angajeze in activitafi de natura sa aduca prejudicii materiale i de imagine a
VISARTA, pentru orice incalcare a acestor obligafii, poate fi sesizat Consiliul
Director in vederea analizarii i stabilirii eventualelor prejudicii i sancfiuni, in
condifiile prevazute de legea aplicabila i statut;

j)
k)

dobandirea calitafii de membru al VISARTA implica deplina adeziune la statut
sa comunice VISARTA toate informafiile necesare unei bune gestionari a drepturilor
acordate prin mandatul de gestiune.

Art. 24. Abateri disciplinare: Constituie abateri disciplinare atunci cand membrii:
a)se inregistreaza ca membru la un alt organism roman de gestiune colectiva din
domeniu sau la un organism de gestiune colectiva din strainatate, fara notificare
prealabila, pentru gestionarea drepturilor patrimoniale de autor pe care i le
gestioneaza VISARTA i fara sa fi incetat in condifii statutare calitatea de membru;
b)furnizeaza informafii false cu privire la operele de arta vizuala pentru care nu define
drepturi de autor;
c)incalca drepturile de autor ale unui alt membru al VISARTA;

d)incalca prevederile referitoare la prejudicierea imaginii VISARTA stabilite prin
codul de conduita propus de Consiliul Director i aprobat de Adunarea Generala.

Art. 25. Sancfiuni disciplinare: Consiliul Director poate aplica urmatoarele sancfiuni disciplinare:
a)Avertisment. Sancfiunea se aplica pentru o prima i singura abatere dintre cele
prevazute la art. 24 i i se acorda membrului un termen de remediere, de 30 zile;
b)Mustrare. Sancfiunea se aplica in cazul in care se repeta abaterea i/sau se ignora
avertismentul;
c)Sancfiuni financiare stabilite de Consiliul Director, conform prevederilor codului de
conduita;
d)Excludere. Sancfiunea se aplica in situafia in care membrul titular savarete in mod
repetat abateri, dupa aplicarea sancfiunilor prevazute la lit. a), lit. b) i lit. c),
Consiliul Director propune Adunarii Generale excl^d€^^^sectivului membru^din

VISARTA.
^
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Art. 25.1. Aplicarea sancfiunilor disciplinare: Sancfiunile prevazute la art. 25 lit. a), lit. b) i lit.
c) se aplica prin Decizi^ Consiliului Director, iar sancfiunea prevazuta la art. 25 lit. d) se aplica prin
hotararea Adunarii Gen^rate, la propunerea Consiliului Director.

Art. 26. Incetarea calitafii de membru VISARTA survine in urmatoarele cazuri:
a)decesul pprsoanei fizice, membru VISARTA;

b)pierderea personalitafii juridice a VISARTA;
c)transferal tuturor drepturilor patrimoniale gestionate de VISARTA ale carui titular
este, catr^ o alta persoana fizicS sau juridica;
d)renunfare^ la calitatea de membru VISARTA, notificata in scris Consiliului Director,
devine eftctiva in 6 luni de la data depunerii cererii.
e)calitatea 4e membru inceteaza de drept atunci cand in urma unei hotarari definitive i
irevocabile este condamnat pentru ima din faptele prevazute i sancfionate de Legea 8/1996.

Art. 27. Plata remuner&fiilor rezultate din repartifie se suspenda in situafia in care se constata
contradicfii intre reperto^iile declarate de membri, pana la soluponarea acestora, conform procedurii
de conflict aprobata de Consiliul Director.

APITOLUL VII. Colectare, repartizare, comisioane
Art.28. Colectarea rentunerafiilor.
Visarta colecteazja in mod direct sau prin intermediul altor organisme de gestiune desemnate
colector unic de catre QRDA, toate remunerafiile datorate de catre toate categoriile de utilizatori,
atat din fara cat i din stijainatate.
Pentra drepturile gestionate colectiv obligatoriu conform legii, Visarta eolecteaza atat pentra
membri cat i pentra nenembri. Daca un autor sau un titular de drepturi nu este asoeiat la nici un
organism de gestiune colectiva, competenfa revine organismului din domeniu cu eel mai mare
numar de membri desemnat de catre ORDA prin decizia Directoralui General.
Cuantumurile i tarifele aplicate sunt cele din contractele individuale i cele din tabelele i
metodologiile rezultate in urma negocierilor desfaurate conform Legii 8/1996, modificata
completata.

Art.29. Repartizarea r^munerafiilor.
Art. 29.1. Repartizarea emunera^iilor se realizeaza distinct pentru categoriile de drepturi de autor
de arta vizuala, conform regulilor de repart^e din prezentul statut.
Art. 29.2. In cazul remilnerai

pentru care metodologiile nu prevad obliga^ia utilizatorului de a

comunica informalii prvind operele de arta vizuala utilizate i in orice alte situa^ii in care

VISARTA nu primete sau nu define astfel de informafii, precum comunicarea publica i
renumera^ia compensate rie pentru copia privata, remunerafiile astfel eolectate se repartizeaza
conform regulilor de repiirti^ie din prezenfid statut.
Art. 30. Principii de re^artifie:
La repartizarea sumelor eolectate VISARTA aplica urmatoarele
a)

Remunera iile se repartizeaza titularilor de dre
utilizarii reale a operelor de arta vizuala din
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individuals a remuneratiilor se face de regulS trimestrial sau semestrial, in primul
trimestru/semestru urmStor celui in care au fost colectate remuneratiile supuse
repartiz&rii, dar nu mai tarziu de 9 luni de la incheierea exercitiului financiar in care
au fost colectate;
b)Remuneratiile colectate in timpul exercitiului financiar fiscal vor fi inregistrate
distinct pe surse de colectare, pentru diferitele categorii de drepturi de autor
gestionate;
c)In cazul remuneratiilor colectate in cadrul drepturilor patrimoniale gestionate
colectiv in mod facultativ, repartizarea remuneratiilor se face numai c&tre titularii de

drepturi raportati de utilizator in playlist cStre VISARTA, precum i cStre titularii de
drepturi strSini, membri ai organismelor din strSin&tate cu care au fost incheiate
contracte de reprezentare, in conditiile legii;
d)Pentru titularii de drepturi reprezentati de organisme de gestiune colectivS din
Romania, pentru aceeai categorie de drepturi gestionatS de cStre VISARTA,
repartizarea remuneratiilor se poate efectua numai in conditiile stabilite de protocoale
incheiate conform legii, sau a hotSrarilor judec&toreti, dupS caz;
Art. 31. Pentru operele de arts vizualS pentru care nu exists informatii privitoare la titularul
drepturilor, repartizarea individuals a remuneratiilor se va realiza direct c&tre autorul operei
respective, iar titularul de drepturi va fi menfionat in evidenfele VISARTA sub denumirea "titular in
curs de identificare"/"neidentificat"/"etc". Lista cu privire la titularii in curs de identificare va fi
pusS la dispozitia tuturor titularilor de drepturi, in format scris i electronic, inclusiv pe pagina de
internet a VISARTA. Pentru identificarea titularilor de drepturi ai operelor de arts vizualS,
VISARTA poate folosi orice document sau informatie publics la care are acces, inclusiv internetul.

Art. 32. In situafia in care o opera de arts vizualS este revendicatS de mai mulfi titulari de drepturi
i/sau organisme de gestiune colectivS, plata respectivelor remunerafii se suspends panS la
clarificarea situafiei.

Art. 33. DefinStorii de drepturi cSrora le sunt repartizate remunerafiile potrivit prevederilor din
prezentul statut urmeazS sS incaseze sumele repartizate propor^ional cu procentele definute din
opera de arts vizualS, astfel cum acestea sunt menfionate in declarafia de repertoriu tip, pe propria
rSspundere. Orice revendicare ulterioarS facutS de c&tre un alt titular asupra aceleiai opere de arts
vizualS, cade exclusiv in sarcina titularului cSruia i-au fost repartizate remunerafiile.

Art. 34. Repartizarea remunerafiilor pentru toate categoriile de drepturi colectate de cStre
VISARTA se realizeazS conform prevederilor din prezentul statut, pentru fiecare categorie de
drepturi colectatS de c&tre VISARTA, precum i potrivit hotSrarilor arbitra^e, a licentelor sau
contractelor Incheiate, a hotSrarilor judec5toreti sau protocoalelor incheiate cu alte organisme de
gestiune colectivS, la momentul repartiz&rii sumelor colectate, dupS caz.

Art. 35. Regulile de repartifie pentru fiecare dintre sursele de colectare sunt prev&zute in
continuare astfel:
a) remunerafia compensaterie pentru copia privata se repartizeazS membrilor Visarta, titulari de
drepturi al cSror repertoriu a fost utilizat in perioada precedenta^^eet^^sumelor, proporfi^jaal
gradului de utilizare a operelor, pe baza inform&rilor transmise ^e- cStBneiriide
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ori culese din spa^iu public, pentru a caror utilizare avem confirmarea autorului, titularului de
drepturi sau a utilizatorului astfel:
-20% din remuneratia compensatorie pentru copia privata incasata de VIS ARTA se
repartizeaza autorilor de opere de arta vizuala, respectiv titularilor de drepturi de autor de
opere de arta vizuala, pentru raportarea aparitiei in albume personale de arta, aparute
oricand de-a lungul carierei.
-20% din remuneratia compensatorie pentru copia privata incasata de VIS ARTA se
repartizeaza autorilor de opere de arta vizuala, respectiv titularilor de drepturi de autor de
opere de arta vizuala, pentru pentru raportarea aparitiei in albume de grup, inclusiv
enciclopedii de arta in care apar lucrarile autorului, aparute oricand de-a lungul carierei
-20% din remunerafia compensatorie pentru copia privata incasata de VISARTA se
repartizeaza autorilor de opere de arta vizuala, respectiv titularilor de drepturi de autor de
opere de arta vizuala, pentru pentru raportarea aparitiei in carti, dictionare de arta ilustratie
de carte, inclusiv coperta de carte, manuale, aparute oricand de-a lungul carierei
-20% din remuneratia compensatorie pentru copia privata incasata de VISARTA se
repartizeaza autorilor de opere de arta vizuala, respectiv titularilor de drepturi de autor de
opere de arta vizuala, pentru raportarea aparitiei in reviste, ziare tiparite, on-line, etc.,
aparute oricand de-a lungul carierei.
-20% din remunera^ia compensatorie pentru copia privata incasata de VISARTA se
repartizeaza autorilor de opere de arta vizuala, respectiv titularilor de drepturi de autor de
opere de arta vizuala, pentru pentru raportarea apari^iei in tiparituri ocazionale gen pliante,
calendare, cataloage de expozitie, afie, mica tiparitura.
Revendicarea de catre titulari, a sumelor cuvenite din copia privata pentru operele de arta vizuala se
poate face in termen de 3 (trei) ani de la data notificarii. Dupa acest termen, sumele notificate prin
anun( public i nerevendicate sunt repartizate/utilizate potrivit prezentului statut i hotararii
Adunarii Generale. In cazul in care nu pot fi identificate datele de contact ale titularilor, notificarea
se va face in scris si electronic, inclusiv prin publicarea unui anun^ colectiv pe site-ul de internet al
organismului de gestiune colectiva.
b)dreptul de suita se repartizeaza nominal fiecarui autor de opera de arta vizuala, respectiv titular
de drepturi de autor de opere de arta vizuala, conform documentelor transmise de utilizatori;
Revendicarea de catre titulari, a sumelor cuvenite din dreptul de suita se poate face in termen de 3
(trei) ani de la data notificarii. Dupa acest termen, sumele notificate prin anunt public i
nerevendicate sunt repartizate/utilizate potrivit prezentului statut i hotararii Adunarii Generale. In
cazul in care nu pot fi identificate datele de contact ale titularilor, notificarea se va face in scris i
electronic, inclusiv prin publicarea unui anun^ colectiv pe site-ul de internet al organismului de
gestiune colectiva.
c)dreptul de reproducere integrals sau par^iala se repartizeaza autorilor conform contractelor de
editare sau de cesiune in vederea reproducerii; Revendicarea de catre titulari, a sumelor cuvenite
din dreptul de reproducere se poate face in termen de 3 (trei) ani de la data notificarii. Dupa acest
termen, sumele- notificate prin anun^ public i nerevendicate sunt repartizate/utilizate potrivit
prezentului statut i hotararii Adunarii Generale. fn cazul in care nu pot fi identificate datele de
contact ale titularilor, notificarea se va face in scris i electronic, inclusiv prin publicarea unui anun^
colectiv pe site-ul de internet al organismului de gestiune colectiva.
d)dreptul de distribuire a operei se repartizeaza autorilor confoj^F^^^l^de utilizare comunicate
de beneficiari sau listelor din contractele de cesiune; Reve^dddarea dec'-©^re titula
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cuvenite din dreptul de distribuire se poate face in termen de 3 (trei) ani de la data notificarii. Dupa
acest termen, sumele notificate prin anunt public i nerevendicate sunt repartizate/utilizate potrivit
prezentului statut i hotararii Adunarii Generale. In cazul in care nu pot fi identificate datele de
contact ale titularilor, notificarea se va face in scris si electronic, inclusiv prin publicarea unui anun(
colectiv pe site-ul de internet al organismului de gestiune colectiva.
e)dreptul de import in vederea comercializarii se repartizeaza autorilor conform contractelor de
import; Revendicarea de catre titulari, a sumelor cuvenite din dreptul de import se poate face in
termen de 3 (trei) ani de la data notificarii. Dupa acest termen, sumele notificate prin anunt public i
nerevendicate sunt repartizate/utilizate potrivit prezentului statut i hotararii Adunarii Generale. In
cazul in care nu pot fi identificate datele de contact ale titularilor, notificarea se va face in scris i
electronic, inclusiv prin publicarea unui anun( colectiv pe site-ul de internet al organismului de
gestiune colectiva.
f)dreptul de inchiriere se repartizeaza autorilor conform listelor de utilizare comunicate de
beneficiari; Revendicarea de catre titulari, a sumelor cuvenite din dreptul de inchiriere se poate face
in termen de 3 (trei) ani de la data notificarii. Dupa acest termen, sumele notificate prin anunt public
i nerevendicate sunt repartizate/utilizate potrivit prezentului statut i hotararii Adunarii Generale.
In cazul in care nu pot fi identificate datele de contact ale titularilor, notificarea se va face in scris i
electronic, inclusiv prin publicarea unui anun( colectiv pe site-ul de internet al organismului de
gestiune colectiva.
g)dreptul de comunicare publica inclusiv utilizarea prin internet se repartizeaza autorilor conform
listelor comunicate de utilizatori, a contractelor de cesiune sau a metodologiilor negociate cu
utilizatorii de internet; Revendicarea de catre titulari, a sumelor cuvenite din dreptul de comunicare
se poate face in termen de 3 (trei) ani de la data notificarii. Dupa acest termen, sumele notificate
prin anunf public i nerevendicate sunt repartizate/utilizate potrivit prezentului statut i hotararii
Adunarii Generale. In cazul in care nu pot fi identificate datele de contact ale titularilor, notificarea
se va face in scris i electronic, inclusiv prin publicarea unui anunl colectiv pe site-ul de internet al
organismului de gestiune colectiva.
h) dreptul de .realizare a operei derivate se repartizeaza autorilor conform contractelor de
cesiune ; Revendicarea de catre titulari, a sumelor cuvenite din dreptul de realizare a operei derivate
se poate face in termen de 3 (trei) ani de la data notificarii. Dupa acest termen, sumele notificate
prin anun( public i nerevendicate sunt repartizate/utilizate potrivit prezentului statut i hotararii
Adunarii Generale. In cazul in care nu pot fi identificate datele de contact ale titularilor, notificarea
se va face in scris si electronic, inclusiv prin publicarea unui anun^ colectiv pe site-ul de internet al
organismului de gestiune colectiva.
i) dreptul de autor provenit din imprumutul public se repartizeaza autorilor conform listelor de
utilizare comunicate de utilizatori; Revendicarea de catre titulari, a sumelor cuvenite din dreptul de
imprumut public se poate face in termen de 3 (trei) ani de la data notificarii. Dupa acest termen,
sumele notificate prin anun^ public i nerevendicate sunt repartizate/utilizate potrivit prezentului
statut i hotararii Adunarii Generale. In cazul in care nu pot fi identificate datele de contact ale
titularilor, notificarea se va face in scris i electronic, inclusiv prin publicarea unui anun^ colectiv pe
site-ul de internet al organismului de gestiune colectiva.
j) dreptul de retransmitere prin cablu se repartizeaza membrilor Visarta, titulari de drepturi al
caror repertoriu a fost utilizat in perioada precedents colectarm^EErjfel^ propor^ional gradului de
utilizare reala a operelor, finand cont de://'"
%
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-rapoartele privind lista programelor de televiziune retransmise de societatile de retransmitere prin
cablu, comunicate de utilizatori;
-playlistele comunicate de organismele de televiziune;
-propriile monitorizari i informalii transmise de membri ori culese din mass-media pentru a caror
utilizare avem confirmarea autorului, a titularului de drepturi sau a utilizatorului.
Revendicarea de catre titulari, a sumelor cuvenite pentru operele de arta vizuala care au fost
retransmise prin cablu, se poate face in termen de 3 (trei) ani de la data notificarii. Dupa acest
termen, sumele notificate prin anunt public i nerevendicate sunt repartizate/utilizate potrivit
prezentului statut i hotararii Adunarii Generale. In cazul in care nu pot fi identificate datele de
contact ale titularilor, notificarea se va face in scris i electronic, inclusiv prin publicarea unui anun^
colectiv pe site-ul de internet al organismului de gestiune colectiva.
k) dreptul de radiodifuzare a operelor de arta vizuala de catre organismele de televiziune se
repartizeaza catre titularii de drepturi, pe baza play-listelor sau a altor informajii comunicate de
utilizatori, de titularii de drepturi sau culese din mass-media pentru a caror utilizare avem confirmarea
autorului, titularului de drepturi sau a utilizatorului. Repartizarea remunera^iilor pentru fiecare autor de
opera de arta vizuala se face in raport de durata reala de utilizare comunicata de posturile de
televiziune autorizate pentru teritoriul Romaniei de catre VISARTA (inclusiv posturile ra^ionale).
Revendicarea de catre titulari, a sumelor cuvenite pentru operele de arta vizuala care au fost
radiodifuzate pe posturile tv pentru care VISARTA nu define playlisturi, se poate face in termen de
3 (trei) ani de la data notificarii, printr-un anun( colectiv. Dupa acest termen, sumele notificate i
nerevendicate sunt utilizate potrivit prezentului statut i hotararii Adunarii Generale. In cazul in care
nu pot fi identificate datele de contact ale titularilor, notificarea se va face in scris i electronic,
inclusiv prin publicarea unui anun^ colectiv pe site-ul de internet al organismului de gestiune
colectiva.
1) Nivelul minim de la care se poate face plata remunera(iilor este de 30 lei.

Art. 35.1. Sumele incasate de la utilizatori cu titlu de penalita^i, daune, despagubiri, prejudicii,
pentru intarzierea pla^ii remunera|iilor sau pentru incalcarea drepturilor patrimoniale de autor, se
repartizeaza in mod egal tuturor membrilor sau conform hotararii Adunarii Generale.
Art. 35.2. Sumele reprezentand dobanzi ale sumelor colectate se includ in sumele colectate i se
repartizeaza in mod egal tuturor membrilor existenti la data pentru care se face repartitia sau
conform hotararii Adunarii Generale.
Art. 35.3. Revendicarea de catre titularii de drepturi nereprezenta^i, a sumelor cuvenite, se face in

termen de 3 ani de la data notificarii potrivit Codului Civil i Legii 8/1996 cu modificarile i
completarile ulterioare. Dupa trecerea acestui termen, sumele nerevendicate se impart in mod egal
membrilor existenti la data de 31 decembrie a anului pentru care se face repartitia cu conditia ca
acestia sa detina, la data repartiei, calitatea de membru VISARTA sau conform Hotararii Adunarii
Generale, respectand prevederile Legii 8/1996 cu modificarile i completarile ulterioare.
Art.35.4. Pentru membrii societa^ilor straine, repartizarea se face conform prevederilor conven^iilor
de reprezentare reciproca incheiate in acest sens cu acestea, iar in lipsa conven^iilor, in baza
contractelor negociate intre agen(iile straine de profil i societate precum i pe baza prevederilor
statutare..

Art. 35.5 Pentru supravegherea aplicarii regulilor de repartizare a sumelor colectate, se constituie
Comisia pentru supravegherea repartizarii sumelor colectate foH^fjf|Bn3 membri, propusa
Consiliul Director si validata de Adunarea Generala, pentru o p
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Art 35.6. In cazul contractelor de reprezentare, sumele colectate de VISARTA se repartizeaza in
eel mai scurt termen posibil, dar nu mai tarziu de 9 luni de la incheierea exercifiului financiar in
care au fost colectate remunerafiile, cu excepfia cazului in care VISARTA este impiedicata sa
respecte acest termen din motive obiective, care fin in special de raportarile din partea utilizatorilor,
de identificarea drepturilor sau a titularilor de drepturi;
Art. 35.7. Consiliul Director este mandatat sa interpreteze prezentele reguli de repartizare in toate
cazurile in care o asemenea interpretare este necesara pentru punerea in aplicare a acestor reguli.
Art. 35.8. Din sumele brute repartizate se refine comisionul administrativ, aprobat de Adunarea
Generala.

Art. 36. Comisioane.
Art. 36.1. Comisionul de gestiune reprezinta procentul refinut autorilor sau titularilor de drepturi,
din veniturile provenite din drepturi sau din orice venit derivat, din investirea veniturilor provenite
din drepturi i este folosit pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a societafii inclusiv cele
ocazionate de colectarea, repartizarea i plata remuneratiilor. Comisionul se refine la momentul
efectuarii repartifiei i nu poate depasi 15% din sumele repartizate individual;
Art. 36.2. Comisionul refinut de organismul de gestiune colectiva care este colector unic, cumulat
cu comisionul refinut propriilor membri de organismele de gestiune colectiva beneficiare, nu poate
fi mai mare de 15% din sumele repartizate fiecaraia.
Art. 36.3. Comisionul de gestiune se aplica pentru fiecare drept gestionat;
A cazul drepturilor gestionate pe baza de mandat special, precum i in cazul contractelor
Art. 36.4. In

de reprezentare (de reciprocitate) comisioanele sunt stabilite pe baza contractual^^. In acest caz
comisionul poate depai nivelul de 15%, acesta Hind stabilit de comun acord intre parfile
contractante.

CAPITOLUL VIII. Conducerea i organizarea societatii
Art. 37. Adunarea Generala
Art 37.1. Conducerea VISARTA este asigurata de Adunarea Generala care este constituita din tofi
membrii, este forul conducator superior i are drept de control permanent asupra Consiliului
Director^ Comisiei de Cenzori.
Art. 37.2. Adunarea Generala se convoaca anual, de catre Consiliul Director sau la cererea unei
treimi din numarul de membri. Datele privind Adunarea Generala se comunica membrilor cu eel
pufin 30 de zile inaintea desfaurarii acesteia, prin publicarea informafiilor privind data, locul i
ordinea de zi, atat pe pagina proprie de internet, cat i prin orice alt mijloc de comunicare in masa,
inclusiv electronic.
Art. 37.3. Adunarea Generala este legal constituita daca la prima convocare sunt prezenfi jumatate
plus unu din numarul membrilor VISARTA. !n cazul in care nu se intruneste acest cvorum statutar,
sedinfa se va reconvoca in termen de eel mult 15 zile i va fi valabil constituita indiferent de
numarul membrilor prezenfi. Sunt considerafi prezenfi i membrii care au acordat imputernicire
unui alt membra. Imputernicirea va fi depusa in original sau transmisa prin pota electronica
inaintea Adunarii Generale i va fi folosita pentra votare. Fiecare membra are dreptul de a desemna,
printr-o imputemicire, o alta persoana sau entitate, pentra a participa i vota in numele sau, in
cadral Adunarii Generale, cu condifia ca aceasta desemnare sa nu con^e4J^ u^ conflict de interese.
Un membra poate avea un mandat de reprezentare de la eel mult d^^ftemb^^^i entitafi.
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Art. 37.4. Lucrarile AdunSrii Generale sunt conduse de Preedinte sau, in lipsa acestuia, de un
imputernicit al sau.
Art. 37.5. In Adunarea Generala, fiecare membru are dreptul la un vot. Materialele ce vor fi puse in
discu^ia Adunarii Generale se intocmesc i se posteaza pe site-ul societajii cu 30 de zile inaintea
Adunarii Generale. Materialele pot fi consultate de catre membri i la sediul societatii.
Art. 37.6 Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale, la prima convocare este necesara
prezen^a a o jumatate plus unu din numarul total al membrilor mandan^i, iar hotararile sa fie luate cu
votul a eel pupn jumatate plus unu din numarul membrilor prezen^i. Hotararile Adunarii Generale
reconvocate se vor lua cu majoritatea simpla a membrilor care i-au exprimat votul.

Art. 38. Atribu^iile Adunarii Generale
Adunarea Generala are urmatoarele atribu^ii:
1.alege, prin vot, pentru un mandat de 5 ani Preedintele, Administratorul/Directorul
General i ceilalti 2 membri ai Consiliului Director, Comisia de Cenzori compusa din 3
membri conform legislatiei in vigoare;
2.hotarate asupra activita^ii VISARTA, pe baza rapoartelor Consiliului Director i
Comisiei de Cenzori;

3.poate modifica Statutul VISARTA;
4.aproba deciziile Consiliului Director si il descarca de gestiune;
5.hotarate asupra oricarei alte probleme privind activitatea VIS ARTA
6.se pronunja asupra gestiunii Administratorului/Directorului General, aproband bugetul
de venituri i cheltuieli i, dupa caz, programul de activitate pentru exerci^iul urmator si
descarca de gestiune Administratorul/Directorul General;
7.discuta i aproba situaiiile financiare anuale pe baza rapoartelor Administratorului/
Directorului General i Cenzorilor. Comisia de Cenzori asigura controlul economicofinanciar al VISARTA prin verificarea documentelor financiar contabile ale asocialiei.
Unul dintre membri Comisiei de Cenzori va fi expert contabil autorizat. Modul de lucru
in cadrul Comisiei de Cenzori se va stabili de catre membrii acesteia cu consultarea
Administratorului/Directorului General;
8.discuta problemele i solicitSrile organizaliilor interna^ionale la care VISARTA este
membra;
9.dizolva Asocia^ia i hotarate asupra destinatiei patrimoniului acesteia;
10.desemneaza Comisia privind Accesul la Informa^ formata din 5 membri care nu sunt
angaja^i i nu fac parte din organele de conducere, pentru o perioada de 5 ani (toti fund

reeligibili);
11.dezbate i aproba raportul anual de activitate al Comisiei privind Accesul la Informa{ii;
12.aproba metodele i regulile de colectare a remunerajiilor i a altor sume de la utilizatori
i cele de repartizare a acestora titularilor de drepturi, inclusiv regulile promovSrii si
sprijinirii actului de crea^ie precum i bugetul alocat acestora;
13.aproba politica generala privind sumele care nu pot fi repartizate,
14.aproba politica generala de investijii;
15.aproba darea de seama anuala;
16.aproba politica generala privind retinerile din veniturile provenite din drepturi i din
orice venituri derivate din investirea veniturilor
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17.aproba politica generala de investitii din veniturile provenite din drepturi i din orice
venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi.
18.aproba politici generale de repartizare a sumelor datorate autorilor sau titularilor de
drepturi;
19.aproba politici de gestiune a riscurilor;
20.aproba contribu^ia la un Fond Social Cultural Educational;
21.aproba achizitii, vanzari sau ipotecari a unor bunuri imobile;

22.aproba fuziuni i a alianCe, a infiinCari de filiale, achiziCii de alte entita^i ori de parCi
sociale sau drepturi in alte entita^i;
23.aproba propuneri de contractare de imprumuturi, de acordare de impramuturi sau de
constituire de garan^ii pentru impramuturi;
24.aproba nivelul salariilor sau pla^ilor cuvenite Administratorului/Directoralui General,
membrilor Consiliului Director, Preedintelui VISARTA i membrilor comisiilor
interne;
25.aproba i revoca membrii Organului de supraveghere (to^i fiind reeligibili).
26.aproba bilanpd contabil;
27.aproba raportul anual al Organului de supraveghere, al Consiliului Director i al
Admini stratoralui/Directoralui General;
28.aproba nivelul procentual al comisionului/cotei parti de gestiune;
29.aproba constituirea Fondurilor de Rezerva in limitele prevederilor legale i statutare;
30.aproba constituirea de fonduri, in limitele prevederilor legale i statutare i modul
utilizarii acestora;
31.stabileste cuantumul cotizaCiei anuale a membrilor, modalitatii i termenului de plata a
acesteia;
32.aproba destina^ia sumelor repartizate, notificate i nerevendicate in termenul prevazut de

lege;
33.aproba primirea i excluderea membrilor;
34.poate delega competence Consiliului Director pentra indeplinirea oricaror alte atribuCii,
sub condiCia respectarii prevederilor legale aplicabile in materie.

Art.39. Atributiile Presedintelui VISARTA sunt in principal:
1.reprezinta VISARTA in relaCiile instituCionale interne i exteme;
2.in calitate de membra al Consiliului Director respecta dispoziCiile art.41.4 i art. 41.6 din
statut;
3.conduce edinta Adunarilor Generale ale VISARTA;
4.este raportoral activit&Cii VISARTA in fata Adimarii Generale;
5.stabileste impreuna cu Administratoral/Directoral General liniile strategice de activitate

ale VISARTA;
6.semneaza hotararile luate in Adunarea Generala, in Consiliul Director sau dupa caz, ale
Administratoralui/Directoralui General
7.are drept de semnatura in banca i impreuna cu ceilal^i membri ai Consiliul Director
poate deleaga o alta persoana cu drept de semnatura in banca
8.Pentra activitatea sa, Presedintele are dreptul la o remuneratie unica stabilita de
Adunarea Generala.

18

Art. 40. Adunaf ea Generala Extraordinara
Adunarea Generala Extraordinara se convoaca i se desfaoara in aceleai condifii ca si Adunarea
Generala Ordinara, ori de cate ori este nevoie i se aduce la cunotinfa membrilor prin convocare, in
condifiile legii i a statutului.

Art. 41. Consiliul Director
Art. 41.1. Consiliul Director conduce activitatea VISARTA intre Adunafile Generale i este
constituit din Preedinte, 2 membri mandanti i Administratorul/Directorul General. Preedintele
Visarta este i Presedintele Consiliului Director. In caz de egalitate de voturi votul Preedintelui
este decisiv. La sedintele Consiliului Director participa i Administratorul/Directorul General fara a
avea drept de vot.
Art. 41.2. Lucrarile Consiliului Director sunt conduse de Preedinte sau de catre delegatul acestuia.
Art. 41.3. Consiliul Director se intrunete o data pe luna sau ori de cate ori situatia o impune, la
convocarea Preedintelui ori a delegatului acestuia sau la cererea oricaruia dintre membri acestuia.
Art. 41.4. Obligatiile Consiliului Director
Membrii Consiliului Director au obligatia de a completa i prezenta Adunarii Generale o declaratie
individuals, anuala, cu respectarea prevederilor privind protectia datelor cu carater personal, ce va
confine urmatoarele informafii:
1.Orice interese avute in organismul de gestiune colectiva;
2.Orice suma primita de la organismul de gestiune colectiva pe durata exercifiului
financiar anterior, inclusiv sub forma de salarii, plafi compensatorii sau alte beneficii
de natura pecuniara sau nepecuniara;
3.Orice suma primita din partea organismului de gestiune colectiva pe durata
exercifiului financiar anterior, in calitate de autor sau titular de drepturi;
4.Orice conflict existent sau potenfial intre interesele personale i cele ale
organismului de gestiune colectiva sau dintre obligatiile fafa de organismul de
gestiune colectiva i indatoririle fafa de alta persoana fizica sau juridica.
Declarafia prevazuta la art. 41.4 din prezentul statut se depune la Adunarea Generala i se inscrie
intr-un registru special. Formatul declarafiei, se stabilete prin decizie a Directorului general al
Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.
Art. 41.5. Atribufiile Consiliului Director
Consiliul Director este abilitat sa decida in orice chestiune care nu intra in mod expres in
competenfa altor organe de conducere:
a)sa asigure punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale;
b)sa prezinte Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea
bugetului de venituri i cheltuieli, bilanful contabil, proiectul bugetului de venituri i cheltuieli;
c)sa incheie acte juridice in numele i pe seama VISARTA ;
d)sa aprobe organizarea i politica de personal;
e)sa confere sau sa retraga calitatea de membru titular in conformitate cu prevederile
prezentului Statut i sa decida asupra contestafiilor;
f)sa desemneze persoanele abilitate sa reprezinte VISARTA in situafii speciale: conferinfe,
negocieri, evenimente culturale ;
g)sa decida in privinfa structurii organizatorice a societafii i cu privire la infiinfarea sau
desfiinfarea de structuri teritoriale, cu aprobarea Adunarii General
h) sa supravegheze gestiunea drepturilor de autor ;
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i) sS pregSteascS i sS convoace Adunarea Generals;
j) sS supunS AdunSrii Generale constituirea unui fond Fond Social Cultural Educa^ional
k) sS aprobe contractele de reprezentare incheiate cu organismele similare din alte ^Sri •

1) sS deeidS schimbarea sediului societS^ii oriunde in Bucureti;
m) sS propunS numirea membrilor comisiilor de specialitate;
n) sS decidS excluderea membrilor pentra fapte incompatibile cu aceastS calitate precum i
sS dispunS suspendarea acestora pentra nedepunerea in termen a repertoriului de opere precum i
pentra necomunicarea modificSrilor intervenite in datele de stare civilS sau de contact (adresS de
domiciliu, e-mail, etc);
o) sS analizeze lunar activitatea Administratoralui/Directoralui General
p) sS aprobe propunerile de metodologii ce urmeazS a fi negociate cu utilizatorii;
r) sS decidS componen^ comisiei de negociere a metodologiilor cu utilizatorii precum i
prerogativele acestei comisii;
s) sS hotSrascS asupra oricSror probleme care nu sunt in competen^a AdunSrii Generale;

t) sS aibS o atitudine loialS fatS de societate
u) sS aprobe acordarea de ajutoare sociale membrilor, in situatii excep^ionale
Art. 41.6. Incompatibilitafi ale membrilor Consiliului Director
Membrii Consiliului Director nu pot de^ine alte func^ii, remimerate sau neremunerate, dupS cum
urmeazS:
a)in cadrul altui organism de gestiune colectivS;
b)in cadrul unei entitS^i de gestiune independents;
c)in calitate de membra al unui grap de interes economic cu activitate in domeniul de
gestiune al organismului de gestiune.
Membrii Consiliului Director nu pot face parte din cadral organelor de conducere alese ale unui alt
organism de gestiune colectivS. Nu pot avea calitatea de angajali retribui^i ai unui alt organism de
gestiune colectivS i nici nu pot primi indemniza^ii de participare la alte activitS^i din cadral altor
organisme de gestiune colectivS.

Art.42. Administratorul/Directorul General
Art. 42.1. Administratorul/Directoral General este ales de Adunarea Generals la propunerea
Consiliului Director i ii desfaoar5 activitatea in baza unui contract de mandat semnat de cStre
Preedintele Consiliului Director, cu respectarea legisla^iei in vigoare i prezideazS edintele
Consiliul Director farS a avea drept de vot.
Art. 42.2. Obligatiile Administratorului/Directorulului General:
Administratorul/Directorul General are obliga^ia de a completa i prezenta AdimSrii Generale o
declaratie individuals anualS, cu respectarea prevederilor privind proteclia datelor cu carater
personal, ce va confine urmStoarele informafii:
1.Orice interese avute in organismul de gestiune colectivS;
2.Orice sumS primitS de la organismul de gestiune colectivS pe durata exercifiului
fmanciar anterior, inclusiv sub formS de salarii, plSfi compensatorii sau alte beneficii
de naturS pecvmiarS sau nepecuniarS;
3.Orice sumS primitS din partea organismului de gestiune colectivS pe durata
exercitiului financiar anterior, in calitate de autor sau tifulgE^ie drepturi;

^.

4. Orice conflict existent sau potential intre interesele personale i cele ale
organismului de gestiune colectiva sau dintre obligafiile fata de organismul de
gestiune colectiva i indatoririle fata de alta persoana fizica sau juridica.
Declaratia completata de Administratorul/Directorul General se depune la Adunarea Generala si se
inscrie intr-un registru special. Formatul declaratiei prevazute in Legea nr.8/1996 cu modificarile si
completarile ulterioare, se stabileste prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru
Drepturile de Autor.
Art. 42.3. Atribufiile Administratorului/Directorului General sunt urmatoarele:
a)asigura conducerea curenta a VISARTA urmarind indeplinirea hotararilor Consiliului
Director;
b)are dreptul de a reprezenta VISARTA putand face toate operafiunile cerute pentru
aducerea la indeplinire a obiectului de activitate in limita competenfelor stabilite de Consiliul
Director;

c)reprezinta VISARTA in relafiile cu terjii alaturi de membrii Consiliului Director pe
competenfe (conform fiei postului) i angajeaza societatea fafa de terfi, solidar cu acetia;
d)angajeaza VISARTA fafa de terfi prin semnatura lui, fiind responsabil fafa de VISARTA
pentru eventualele prejudicii rezultate dintr-o activitate contrara dispozifiilor legale i ale
prezentului Statut;
e)angajeaza i concediaza, cu avizul Consiliului Director, salariafii VISARTA stabilind
drepturile i obligafiile fiecaruia prin fia postului pentru fiecare angajat, ca anexe la contractul
individual de munca;
f)stabilete, cu avizul Consiliului Director, nivelul salarial pentru angajafii din subordine
conform prevederilor legislafiei muncii;
g)propune Consiliului Director acfiunile necesare imbunatafirii activitafii Visarta aducand
la indeplinire hotararile i deciziile luate in Adunarea Generala i in Consiliul Director.
h) aproba operafiunile de incasari i plafi in baza actelor justificative;
i) asigura coordonarea activitafii VISARTA in vederea realizarii obiectului sau de activitate
i de prevenire a producerii de prejudicii.
j) propune spre aprobare Consiliului Director modalitafile de stabilire a metodologiiilor ce
urmeaza a fi negociate cu utilizatorii.
Art. 42.4. Incompatibilitatile Administratorului/Directorului General:
Administratorul/Directorul General nu poate define alte funcfii, remunerate sau neremunerate, dupa
cum urmeaza:

-in cadrul altui organism de gestiune colectiva;
-in cadrul unei entitati de gestiune independenta;
-in calitate de membru al unui grup de interes economic cu activitate in domeniul de gestiune al
organismului de gestiune.

Art.43. Comisia de cenzori
Comsia de cenzori este compusa din 3 membri i este aleasa de catre Adunarea Generala pentru un
mandat de 5 ani. Cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie expert contabil i este propus
de Consiliul Director.
Comisia de cenzori asigura controlul activitafii societafii i are urmatoarelgjatnbufii:
a).verifica modul in care este administrat patrimoniul VISA^r"btEeF^b).intocmete rapoarte i le prezinta Adunarii Generale ;/0^
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c).membrii comisiei de cenzori pot participa la fedinjele Consiliului Director, fara a avea
drept de vot;
d).indeplinefte Orice atribulie stabilita in sarcina sa de catre Adunarea General&.
e) sa aiba o atitudine loiala fata de societate

Art 44. Comisii speciale
Art. 44.1. Comisia de supraveghere
Art. 44.1.1. Comisia de supraveghere funcfioneaza in cadrul VISARTA fi este formats dintr-un
numSr de 3 membri propufi de Consiliul Director fi aproba^i de Adunarea Generals pentru un
mandat de 3 ani. Comisia are ca scop supravegherea si monitorizarea permanentS a activit&lii
organismului de gestiune colectivS. Membrii Comisiei de supraveghere vor fi alef i din randul
membrilor VISARTA, cu competen^e in domeniul operelor de arta vizuala.
Art. 44.1.2. Comisia de supraveghere se intrunefte eel putin odata pe an fi are urm&toarele
atributii:
1.exercitarea atributiilor ce i-au fost delegate de Adunarea Generala conform art. 154 alin. 5

din lege;
2.monitorizarea activit&tii fi a indeplinirii obliga^iilor de catre Administratorul/Directorul
General f i Consiliul Director, inclusiv punerea in aplicare a hot&rarilor AdunSrii Generale
Pentru activitatea desfSfuratS membrii comisiei au dreptul la indemnizaCie stabilita de Adunarea
Generala.
Art. 44.1.3. Obligatiile Comisiei de supraveghere sunt:
a.intocmirea unui raport anual asupra activitatii sale pe care il prezintS Adunarii
Generale fi il comunica la ORDA;
b.un raport privind informa|iile contabile f i flnanciare prezentate in darea de seama, cu
eel pu^in 30 de zile inaintea desfafurarii Adunarii Generale anuale. Acest raport este
intocmit, inclusiv cu privire la rezervele exprimate in acesta, ce se reproduc integral
in darea de seama;
c.completarea de catre membrii a declara|iei individuale anuale in termen de 10 zile de
la numire f i anual pe toata perioada mandatului;
d.pastrarea confidenlialitatii asupra informaiiilor fi datelor din activitatea VISARTA.
Art. 44.1.4 Incompatibilitafile Comisiei de supraveghere:
Membrii Comisiei de supraveghere nu pot face parte dintr-o comisie similara in cadrul altui
organism de gestiune colectiva. Nu pot face parte din Comisia de supraveghere doi sau mai mul^i
membri intre care exista rela^ii de afiliere.

Art. 44.2. Comisia permanenta speciala privind accesul la informatii
Art. 44.2.1. Comisia permanenta speciala privind accesul la informalii este constituita din 5 (cinci)
membri alefi de catre Adunarea Generala pentru un mandat de 5 ani.
Art. 44.2.2. Comisia permanenta speciala privind accesul la informalii are urmatoarele obligatii:
a)sa analizeze fi sa raspunda in termen de fapte zile sesizarilor formulate de catre
membrii VISARTA, care considers ca le-a fost incalcat dreptul de acces la informalii
prevazut de lege sau statut. Deciziile Comisiei permanente speciale privind accesul
la informalii se iau cu majoritate simpla de voturi.
b)sa comunice atat membrului care a formulat ses^Gsi Administratorului/

Directorului General fi Consiliului Director
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c) sa intocmeasca anual un raport de activitate pe care il prezinta i il supune
aprobarii Adunarii Generale. Raportul se inainteaza i Oficiului Roman pentru
Drepturile de Autor.
Art. 44.2.3. Pentru activitatea desfaurata membrii comisiei au dreptul la indemnizafie stabilita de
Adunarea Generala.
Art. 44.2.4. Incompatibilita^i: Membrii comisiei permanente speciale privind accesul la informafii
nu pot fi angajafi sau membrii ai organelor de conducere ale VISARTA.

CAPITOLULIX. Mijloace materiale, patrimoniu, venituri i cheltuieli
Art. 45. Patrimoniul
VISARTA define un patrimoniu alcatuit din totalitatea bunurilor i valorilor dobandite

la

infiinfarea sa i ulterior acesteia.
Patrimoniul Visarta nu poate fi grevat de datorii sau alte obligafii personale ale membrilor.

Art. 46. Venituri

Veniturile VISARTA provin din:
a)comisionul aprobat de Adunarea Generala, refinut din sumele brute repartizate titularilor
de drepturi, pentru acoperirea cheltuielilor i de la societafile din strainatate cu care s-au incheiat
contracte de reprezentare reciproca;
b)taxa de aderare;
c)cotizafiile membrilor;
d)dobanzi bancare i dividende la contul curent, altele decat sumele ce urmeaza a fi
repartizate titularilor de drepturi;
e)donafii i alte sume provenite din acte de liberalitate;
f)comision retinut din sumele provenite din recuperarea daunelor morale, fara a depasi cota

de 15%
g)orice surse care potrivit legii, pot constitui veniturile societafii;

Art. 47. Cheltuieli

Cheltuielile VISARTA reprezinta:
a)cheltuielile de funcfionare i intrefinere cum ar fi: cheltuielile de personal, cheltuieli
privind definerea cu orice titlu a bunurilor mobile, a sumelor necesare pentru desfaurarea
activitafii, cheltuieli pentru folosirea spafiului in care societatea ii desfaoara activitatea: chirii,
intrefinere, reparafii etc;
b)alte cheltuieli ocazionate de urmarirea sau recuperarea drepturilor de autor, precum si alte
cheltuieli legate de functionarea subscrisei cum ar fi: onorarii de arbitraj, taxe de timbru pentru
acfiuni in justifie, expertize, notificari, onorarii specialiti;
c)speze i comisioane bancare;
d)cheltuieli fortuite precum despagubiri, amenzi i alte cheltuieli potrivit dispozifiilor
legale, ajutoare sociale acordate membrilor in situatii exceptionale, aprobate de Consiliul Director;
e)cheltuieli de achizifii sau proiectare aplicafii informatice sau servicii in acest domeniu;
f)orice cheltuieli de protocol i reprezentare in conformitate cu^evederile legale.

g)orice alte cheltuieli decurgand din desfaurarea activit^lsahL'patingerea scqj
asociatiei, aprobate de Consiliul Director.
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Art. 48. Exerci^iul financiar incepe de la data de 1 ianuarie i se incheie la 31 decembrie a fiecarui
an calendaristic.

CAPITOLUL X. Cooperare internationa^
Art. 49. VISARTA incheie conven^d (contracte) de reprezentare reciproca in vederea protejarii in
alte tari a drepturilor membrilor sai. Aceste conven^d (contracte) se incheie de catre Consiliul
Director i sunt ratificate de Adunarea Generala.
Conven^iile (contractele) de reprezentare trebuie sa fie conforme cu legea romana i cu
reglementarile internationa^ la care Romania este parte.
VISARTA poate adera la orice organism international din domeniu, in scopul realizarii
obiectului sau de activitate, cu plata cotizatiilor aferente. De asemenea, poate participa la intalnirile
i adunarile generale ale acestor organisme, in ^arS i in strfiinatate.

CAPITOLUL XL Dizolvare i lichidare
Art. 50. Dizolvarea VISARTA are loc in urmatoarele situatii:
a)prin hotarare a Adunard Generale luata prin votul a doua treimi din numarul total al
membrilor mandanti, daca obiectul sau de activitate nu mai poate fi realizat sau daca s-a produs
insolvabilitatea.
b)pe cale judecatoreasca, potrivit legii
c)de drept conform art.55 i art.56 din O.G. nr. 26/2000.
In caz de dizolvare, activitatea VISARTA continua pana la distribuirea tuturor sumelor colectate,
catre cei indreptatiti. Lichidarea patrimoniului, in caz de dizolvare, se face potrivit legii.

CAPITOLUL XII. Dispozi^ii finale
Art. 51. Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii 8/1996 privind drepturile
de autor i drepturile conexe, cu modificarile i completarile ulterioare i cu Ordonanta Guvernului

26/2000 privind asociatdle i fundatide.
Art. 52. Prezentul Statut a fost aprobat in Adunarea Generala din data de
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AVIZ
In temeiul art. 157 alin. (2) din din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si
drepturile conexe, republicata, se avizeaza modificarea statutului organismului de gestiune
colectiva VISARTA - Societatea de Gestiune Colectiva a Dreptului de Autor in domeniul
Artelor Vizuale, cu sediul in str. Poet Panait Cerna, nr. 1, bloc M 52, sc. 3, et. 7, ap.85,
sectorul 3, Bucuresti.

In conformitate eu prevederile art. 157 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, organismul de
gestiune colectiva are obligatia de a depune modificarea statutului, avizul si hotararea
adunarii generale la instanta judecatoreasca, in vederea inregistrarii modificarii.
Hotararea judecatoreasca definitiva privind inregistrarea modificarilor la statut se
depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in termen de 5 zile de la data
comunicarii, conform prevederilor art. 157 alin.(5) din Legea nr. 8/1996(republicata).

Nume si prenume

Functia publica

Darius MARIN

Director D.R.G.C.

Semp^tura

Data
24.04.2019

