
NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU PROIECTUL DE HOTARARI ADOPTATE LA 

ADUNAREA GENERALA ADPFR DIN 21.04.2010 

 

 

 In cadrul Adunarii Generale a membrilor Asociatie Pentru Drepturile 

Producatorilor de Fonograme din Romania(A.D.P.F.R.), vor fi supuse la vot pentru a 

deveni Hotarari ale Adunarii Generale : 

 

1. Admitere membri/retragere membri. 

Expunere de motive: 

Admiterea sau retragerea membrilor sunt decise de catre Adunarea General 

ape baza propunerii motivate a Consiliului Director, in conformitate cu prevederile art. 

21 alin 2 lit. c) din OG 26/2000 modificata si a prevederilor Capitotlului VIII din Statut. 

 

2. Strategia si Obiectivele generale ale A.D.P.F.R. pentru 2010. 
Expunere de motive: 

Conform art. 21 alin. 2 lit. a) din OG. 26/2000 rep. si art. 11 pct. 10 din Statut. 

 

3. Arobarea: 
-Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 

-Situatiei Financiare la 31.12.2009-Bilantul Contabil 

Raportul anual al Cenzorului asupra activitatii finaciar contabile aferente anului 

2009 

-Raportul anual al Administratorului General A.D.P.F.R. 

-Raportul anual al Consiliului Director 

-Raportul anual al Comisiei speciale privind accesul la informatii 

Expunere de motive: 

Analiza situatiilor financiare si de gestiune colectiva la A.D.P.F.R. aferente anului 

2009, cat si analiza activitatii A.D.P.F.R de la ultima A.G.A.. Adunarea Generala este 

organul suprem de conducere in atributiile ei fiind prevazute parobarea tuturor 

documentelor mentionate mai sus conform Capitolului XI sectiunea I Statut. 

 

4. Aprobarea Proiectului de modificare statut 

Expunere de Motive: 

In urma solicitarii membrilor cu privire la activitatea de colectare si de 

repartizare a renumeratiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe in domeniul 

videogramelor si avand in vedere ca orice modificare a statutului se poate realize 

numai cu o consultare prealabila a membrilor, resp. art. 11 pct. 10 lit. f) Statut. 

 

5. Aprobarea darii de seama anuala(document de raportare catre ORDA) 

Expunere motive: 

Potrivit dispozitiilor legale in domeniul Financiar Contabil, bilantul contabil si 

Darea de Seama la 31.12.2009 se supun spre aprobare votului A.G.A. Ulterior aceasta 

va fi prezentata ORDA  conform disp. Art. 135 alin 1 lit. a) din Lg. 8/1996 rep.si in baza 

art. 27 indice 2 lit. b) din OG 26/2000 modif. 

 

6. Aprobarea Criteriilor de repartitie 
Expunere de motive: 

Criteriile de repartitie trebuie aprobate in AG in baza art. 134 alin 2 lit a) din Lg. 

8/1996, rep. cat si conform art. 11 pct. 10 lit j) din Statut. 


