
Comisia de Supraveghere 

 

Metodologie de lucru/functionare 

 

 

În baza art. 161din Legea 8.1996 modificata, completata si republicata si a Hotărârii 

Adunării Generale nr. 4 din 28 iunie 2019 a fost aleasă componența Comisiei de 
Supraveghere după cum urmează: 

1. Vlad Ion Calboreanu 

2. Valeria Tofan 

3. Eduard Aurel Stoenica 

 

 

Mandatul membrilor Comisiei de supraveghere este de 5 ani, putând fi realeşi. 

  

Comisia de supraveghere are cel puţin următoarele atribuţii: 

a) exercitarea atribuţiilor ce i-au fost delegate de Adunarea Generală, conform art. 

154 alin. (5) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, dacă este 

cazul, respectiv: politica de gestiune a riscurilor, aprobarea oricărei achiziţii, vânzări sau 

ipotecări a unor bunuri imobile, aprobarea fuziunilor şi a alianţelor, a înfiinţării de filiale, a 

achiziţiilor de alte entităţi ori de părţi sociale sau drepturi în alte entităţi și aprobarea 

propunerilor de contractare de împrumuturi, de acordare de împrumuturi sau de constituire 

de garanţii pentru împrumuturi; 

b) monitorizarea activităţii şi a îndeplinirii obligaţiilor de către Directorul General şi 

Consiliul Director, inclusiv punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale, în special 

a politicilor prevăzute la art. 154 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de 

autor și drepturile conexe, respectiv politica generală privind reţinerile din veniturile 

provenite din drepturi şi din orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din 

drepturi; 

c) să întocmească un raport anual asupra activităţii sale, pe care îl prezintă Adunării 

Generale şi îl comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor; 

d) orice alte atribuţii prevăzute prin Statut, care nu se suprapun cu cele ale Comisiei 

de Cenzori, Comisiei privind accesul la informatii sau Comisiei de supraveghere a 

repartizarilor. 

e) poate verifica si face observații asupra modului de organizare și funcționare a 



societății, a organigramei, a atribuțiilor și competentelor salariaților dar și a deciziilor 

Administratorului general și ale Consiliului Director, atunci când se constată că ele 

contravin hotărârilor Adunării generale, făcând propuneri de măsuri în vederea remedierii 

situației. 

Comisia se întrunește, de regulă, semestrial sau ori de cate ori este nevoie, la 

solicitarea Consiliului Director, Președintelui Asociației și/sau Directorului General și 

întocmește procese verbale de ședință iar concluziile  vor fi comunicate Consiliului Director 

și/sau Directorului General. 

Pentru operativitate, sedintele se vor desfasura in comun cu cele ale Consiliului 

Director , concluziile si masurile trasate, fiind incluse in procesul-verbal de sedinta al 

acestuia si semnat de cei prezenti. 

Comisia de supraveghere întocmeşte un raport anual asupra activităţii sale, pe care îl 

prezintă Adunării Generale, îl comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si il 

reproduce integral în darea de seamă anuala. Acest raport poate contine si informații 

contabile și financiare preluate din darea de seamă. 

 

 

 

 

 

 

Intocmit  

Avramescu Daniela  


