DECIZIA nr. 113 din 9 mai 2006
privind desemna rea o rganismului de gestiune cole ctivă Centrul Roman pentru Administra rea
Drepturilo r Artiştilor Inte rpre ti (CREDIDAM) drept co le cto r al remune ra ţiilo r cuvenite a rtiştilo r
inte rpre ti sau exe cuta nti pentru comunicarea publica a fonogramelo r publicate în scop
comercia l sau a reproducerilo r a cesto ra, pre cum şi a presta ţiilor a rtistice din dome niul
audiovizual şi a o rganismului de gestiune co le ctivă Uniunea P roducă torilo r de Fonograme din
România (UPFR) drept co lecto r a l remunera ţiilo r cuvenite producă to rilo r de fonograme pentru
comunica rea publica a fo nogramelo r publica te în scop come rcial sau a reproduce rilor a cestora
EMITENT:
O FICIUL ROMAN P ENTR U DR EPT URILE DE AUTOR
PUBLICA T ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 23 ma i 2006

Având în ve de re dispoziţiile a rt. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dre ptul de auto r
şi drepturile conexe, cu modifică rile şi comple tă rile ulterioa re,
ţinând co nt de pre vede rile P ro to co lului din 19 de cembrie 2005 privind comunica rea publica
a fonogramelo r publica te în sco p come rcia l sau a re produce rilor a ce sto ra, precum şi a
pre sta ţiilo r artistice din domeniul audio vizua l şi tabe lul cuprinzând drepturile pa trimonia le
cuve nite a rtiştilo r inte rpre ti sa u exe cutanti şi producă torilo r de fonograme, publica t în
Mo nito rul O ficial a l Românie i, Pa rtea I, nr. 123 din 9 fe brua rie 2006, co nfo rm De ciziei
dire cto rului gene ra l a l Oficiului Roman pentru Dre pturile de Auto r nr. 244/2005,
în baza pre vede rilo r a rt. 6 a lin. (1) şi ale a rt. 7 din Ho tă râ rea Guvernului nr. 401/2006
privind o rganiza rea, funcţiona rea , structura pe rsona lului şi do tă rile necesa re îndeplinirii
a tribuţiilo r Oficiului Roman pentru Dre pturile de Auto r,
dire cto rul gene ral a l Oficiului Roman pentru Dre pturile de Auto r emite urmă toa rea de cizie:
ART . 1
Se desemnează organismul de gestiune co le ctivă Centrul Roman pentru Adm inistra rea
Drepturilo r Artiştilor Inte rpre ti (CREDIDAM), cu se diul în municipiul Bucureşti, str. Jules
Michele t nr. 15-17, e t. 2, ap. 11, se cto rul 1, drept colecto r a l remunera ţiilo r cuvenite a rtiştilo r
inte rpre ti sau exe cuta nti pentru comunicarea publica a fonogramelo r publicate în scop
comercia l sau a reproducerilo r a cesto ra, pre cum şi a presta ţiilor a rtistice din dome niul
audiovizual, stabilite prin Pro to co lul din 19 de cembrie 2005, publicat în Monito rul Oficia l a l
Românie i, Partea I, nr. 123 din 9 februa rie 2006, co nform De cizie i dire cto rului ge nera l a l
Oficiului Roman pentru Drepturile de Auto r nr. 244/2005.
ART . 2
Se desemnează organismul de gestiune co le ctivă Uniunea Producăto rilo r de Fonograme din
România (UPFR), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Nicolae Ra co ta nr. 16-18, et. 4, ap. 9,
se ctorul 1, drept cole cto r al remune ra ţiilor cuvenite producă torilo r de fonograme pentru
comunica rea publica a fo nogramelo r publica te în scop come rcial sau a reproduce rilor a cestora ,
stabilite prin P ro to co lul din 19 de cembrie 2005, publicat în Monito rul Oficial al Românie i,
Pa rtea I, nr. 123 din 9 februa rie 2006, confo rm De ciziei dire ctorului gene ra l al Oficiului Roman
pe ntru Dre pturile de Auto r nr. 244/2005.
ART . 3
P rezenta de cizie intra în vigoa re la data publică rii în Monito rul Oficia l a l Românie i, Pa rtea I.
p. Dire cto rul gene ra l al O ficiului Roman pentru Drepturile de Autor,
Eugen Vasiliu

