
 DECIZIA nr. 113 din 9 mai 2006 
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Roman pentru Administrarea 
Drepturilor Artiştilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor 
interpreti sau executanti pentru comunicarea publica a fonogramelor publicate în scop 
comercia l sau a reproducerilor acestora, precum şi a prestaţiilor artistice din domeniul 
audiovizual şi a organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din 
România (UPFR) drept colector a l remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru 
comunicarea publica a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora 
EMITENT:     OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 23 mai 2006  
 
 
    Având în vedere dispoziţiile art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor 
şi drepturile  conexe, cu modificările  şi completările ulterioare, 
    ţinând cont de prevederile  Protocolului din 19 decembrie 2005 privind comunicarea publica 
a fonogramelor publicate în scop comercia l sau a reproducerilor acestora, precum şi a 
prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual şi tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale 

cuvenite artiştilor interpreti sau executanti şi producătorilor de fonograme, publicat în 
Monitorul Oficial a l Românie i, Partea I, nr. 123 din 9 februarie 2006, conform Deciziei 
directorului general a l Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 244/2005, 
    în baza prevederilor art. 6 a lin. (1) şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 
privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările  necesare îndeplinirii 
atribuţiilor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, 

 
    directorul general a l Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie: 
 
    ART. 1 
    Se desemnează organismul de gestiune colectivă Centrul Roman pentru Adm inistrarea 
Drepturilor Artiştilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Jules 
Michelet nr. 15-17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, drept colector a l remuneraţiilor cuvenite artiştilor 

interpreti sau executanti pentru comunicarea publica a fonogramelor publicate în scop 
comercia l sau a reproducerilor acestora, precum şi a prestaţiilor artistice din domeniul 
audiovizual, stabilite prin Protocolul din 19 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficia l a l 
Românie i, Partea I, nr. 123 din 9 februarie 2006, conform Decizie i directorului general a l 
Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 244/2005. 
    ART. 2 

    Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din 
România (UPFR), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Nicolae Racota nr. 16-18, et. 4, ap. 9, 
sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru 
comunicarea publica a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, 
stabilite prin Protocolul din 19 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial al Românie i, 
Partea I, nr. 123 din 9 februarie 2006, conform Deciziei directorului general al Oficiului Roman 
pentru Drepturile de Autor nr. 244/2005. 
    ART. 3 
    Prezenta decizie intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficia l a l Românie i, Partea I. 
 
      p. Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, 
                                 Eugen Vasiliu 
 
 
 
                                    


