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Proiect HOTĂRÂRE Nr. 1 
 
 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA STATUTUL DACIN SARA 
 

Având în vedere necesitatea modificării şi completării Statutului, conducerea DACIN 
SARA a elaborat un proiect în acest sens, proiect ce a fost depus spre avizare la Registratura 
ORDA sub nr. RGII/2485/18.03.2013 şi postat pe site-ul de internet propriu 
(www.dacinsara.ro). Se va solicita Adunării Generale din data de 22 martie 2013 validarea 
proiectului STATUTULUI DACIN SARA, pentru ca, după obţinerea avizului ORDA şi după 
îndeplinirea celorlalte formalităţi legale, STATUTUL DACIN SARA să fie înaintat la Judecătoria 
Sector 1 în vederea pronunţării Sentinţei Civile. 

Se supune la vot. 
Pentru                    Împotrivă                 Abţineri                x        

 
 
Proiect HOTĂRÂRE Nr. 2 
 
 

ACTUALIZAREA REMUNERAŢIILOR STABILITE ÎN SUMĂ FIXĂ  
PRIN METODOLOGIILE ÎN VIGOARE 

 
 Având în vedere faptul că remuneraţiile stabilite prin Metodologia privind comunicarea 
publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298/4 mai 2007 au fost negociate în sumă fixă, iar 
prevederile art. 1314 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe ne dau 
posibilitatea modificării anuale a acestor remuneraţii pe baza indicelui de inflaţie, stabilit la 
nivel naţional, Consiliul Director solicită aporbarea Adunării Generale în vederea punerii în 
aplicare a prevederilor sus-menţionate. 

Se supune la vot. 
Pentru                    Împotrivă                 Abţineri           x        
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Proiect HOTĂRÂRE Nr. 3 
 
 

STUDIEREA EXCEDENTULUI DE VENITURI 
 

Având în vedere din REFERATUL prezentat de serviciul economic-financiar, prin care se 
arată că în decursul mai multor ani, la capitolul „venituri şi cheltuieli” s-a acumulat un excedent 
de venituri care însumează cca. 1.647497 lei – cca. 374.000 Euro.  

Asupra acestor sume Consiliul Director este obligat să decidă o strategie de utilizare. S-a 
propus, ca după modelul practicat de UCMR ADA, DACIN SARA să achiziţioneze un sediu în 
proprietate,  să nu mai plătească chiria, cheltuielile cu utilitatile, destul de mari, la C.N.C. Se 
solicită Adunării Generale adoptarea unei Hotărâri prin care să însărcineze Consiliului Director 
cu studierea şi aplicarea celor mai eficiente şi favorabile soluţii  în materie. 

Se supune la vot. 
Pentru                   Împotrivă                 Abţineri                x        

 
 
 
Proiect HOTĂRÂRE Nr. 4 
 
 

CONTABILIZAREA LA ZI A SCADENŢELOR DE 3 ANI 
 

Conform prevederilor Legii nr. 8 /1996, modificată şi completată, precum şi a Regulilor 
aplicabile din Statut, sumele reprezentând drepturi de autor repartizate dar neridicate, notificate 
public, după expirarea a trei ani de la data notificării reintră în repartizarea cuvenită pentru acea 
perioadă cu refacerea calculelor. Proceduri similare cu scadenţe de trei ani se aplică şi 
drepturilor cuvenite autorilor fără urmaşi cunoscuţi, de asemenea cu notificare publică de 
căutare a unor eventuali moştenitori. Există situaţii de scadenţă de trei ani şi în cazul notificării 
titularilor de drepturi membrii asociaţi din organizaţiile similare din Uniunea Europeană şi din 
alte ţări, cu care DACIN SARA deţine CONTRACTE /ACORDURI bilaterale de cooperare. 

Se solicită Adunării Generale adoptarea unei Hotărâri prin care să însărcineze Consiliul 
Director cu evidenţa calendaristică a notificărilor şi cu repunerea în repartiţie a sumelor 
rezultate. 

Se supune la vot. 
Pentru                    Împotrivă                Abţineri                x        
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Proiect HOTĂRÂRE Nr. 5 
 
 

NEGOCIERE METODOLOGIE PRIVIND COMUNICAREA PUBLICĂ  
PRIN INTERNET SAU ALTE REŢELE DE CALCULATOARE A  

REPERTORIULUI DE OPERE CINEMATOGRAFICE  
ŞI ALTE OPERE AUDIOVIZUALE 

 
 Având în vedere dezvolatarea utilizării prin intermediul internetului a repertoriului 
DACIN SARA de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, Consiliul Director DACIN 
SARA solicită Adunării Generale adoptarea unei Hotărâri prin care să-l împunernicească să 
iniţeze procedura de negociere a unei metodologii în această materie.  

Se supune la vot. 
Pentru                    Împotrivă                 Abţineri                x        

 
 
 
Proiect HOTĂRÂRE Nr. 6 
 
 

ÎNSĂRCINAREA CONSILIULUI DIRECTOR  
ŞI ADMINISTRAŢIA DACIN SARA CU ELABORAREA UNUI  

SISTEM DE REMUNERAŢII PENTRU OPERELE AUDIOVIZUALE SI ANUME 
VIDEOCLIPUL MUZICAL, TELENOVELA SI SITCOM-UL   
PRIN COMPARAŢIE CU OPERELE CINEMATOGRAFICE. 

 
Intrucit in ultimii doi ani  au solicitat inscrierea in DACIN SARA autori –regizori si scenaristi de 
telenovele, sitcom-uri si clipuri muzicale  a aparut necesitatea de stabilire a unor noi Reguli 
Aplicabile sistemului de repartitie a remuneratiilor privind drepturile de autor ale acestor 
categorii de opere audiovizuale difuzate din ce in ce mai des pe micul ecran. 

Se supune la vot. 
Pentru                   Împotrivă            Abţineri               x        
 


