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COMISIA DE SUPRAVEGHERE A REPARTIZARII SUMELOR
COLECTATE,

RAPORT DE ACTIVII'A'|E

pentru anul2019

in conlormitate cu art.35.5 din Statutul Visarta, pentru supravegherea aplic6rii regLrlilor
de repartizare a sumelor colectate, se constituie Comisia pentru supravegherea repafiizarii
sumelor colectate formatd din 3 membri, propusa de Consiliul Director si validatd de
Adunarea GeneralS, pentru o perioadd de 5 ani.
Componen{a Comisiei pentru supravegherea repartizdrii sumelor colectate, aleasl de
cdtre Adunarea GeneralI din 2017 este: Teodora Cristina Chinschi, Corina Gabriela
Duma qi Laurenliu Stoicu.

in cursul anului 2}lg au avut loc doud gedinle pentru repatlcizarea
sumelor colectate pentru membri Visarla pentru copie privatd si cablu.

comisia fonnatd din : Teodora chinschi, Duma corina Gabriela, Stoicu
Laurentiu, s-a intrunit astfel :

f. in data de 05.04.2019 Comisia s-a intrunit gi a verificat listcle
centralizatoare privind repartifia sumelor colectate pentru :

- copia privatd pentru perioada : oct. 201 8 - febru arie 2019

suma colectati de citre Societatea opERA SCRISA :33.294.47 lei

- cablu tv. Ei internet pentru perioada noiembrie 2018 - februarie 2019



- sunla colectati de crtre sGC vISARTA : 152.105.53 lei de ra
societati de cablu .

- suma de 2.524151 lei provenind din colectare pentru retransmitere
prin cablu de citre ADAGP Paris.

- $i 3ll'74 lei reprezentind remuneratie compensatorie pentru
copia privatl colecta{i de citre ADAGP Paris.

- sume restante colectate din recuperiri ob{inute in baza
hotiririlor judecatoresti de citre UCMR ADA :3ZG.G7 lei

2. in data de 25.11.2019 Cornisia de control a reparlizdrii sumelor
colectate a verificat centrabzatorul privind :

- Sumele colectate de catre OPERA SCRISA pentru copia privatd pentru

pcrioada martie 2019 -septcmbrie 2019, in valoarc de: 27.G7G,07
lei.

- Sumele colectate de cbtre SGC Visarta pentru cablu-tv si internet
pentru

- perioada martie - octombrie 2019 in valoare de 318.053,14 lei.

- Sume colectate de cltre COPYRO din procese 21.262,18 lei

- Sume colectate de UCMR din procese -cablu 463,04\ei

- Sume colectate de citre HUNGARART pentru retransmiterea
prin cablu 681 lei.

'l'otal sume repartizate in anul 2019: 556.698.4 lei

l.a aceste repartizdri s-au avut in vedere raporldrile transmise de cdtre
membri Visarta Ei s-a respectat Statutul Visarta gi Regulamentul de
reparltizare al sumelor colectate, aprobat de cdtre Adunarea Generald a
societilii din martie 2009.



In afara celor doua intruniri ale Comisiei din data.O5 .04.2019 si din
data 25.11.2019 a mai acvut loc qi repartizarea sumelor nerevenclicarc
in valoare de 160.500.9 lei, din data de29 iulie 2019la care nu a fost
necesard prezenla comisiei intrucat repartizarea s-a efectuat in
conformitate cu hotdrArea Adun[rii Generale gi a Statutului visarta.
Suma a fost repartizatd membrilor Visarta, existenti in evidentelc
Visarla la 31 decembrie 2015 .

Membri comisiei
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