
Decizia 149 din 19 septembrie 2012 (Decizia 149/2012) 

Decizie privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor 
nr. 45/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Asociatia Romana pentru Artisti 
Interpreti sau Executanti - ARAIEX drept colector al remuneratiilor datorate artistilor interpreti sau 
executanti pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de 
televiziune 

Publicat in Monitorul Oficial 670 din 25 septembrie 2012 (M. Of. 670/2012) 

   Tinand cont de Referatul Serviciului juridic afaceri europene relatii internationale nr. RG II/8318 din 
19 septembrie 2012, 
   in conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si 
drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, 
   avand in vedere prevederile Hotararii arbitrale nr. 3 pronuntate la data de 15 martie 2012, avand ca 
obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau 
executanti reprezentati de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual 
de catre organismele de televiziune, publicata in baza Deciziei directorului general al Oficiului Roman 
pentru Drepturile de Autor nr. 36/2012, 
   in baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, 
functionarea, structura personalului si dotarile necesare indeplinirii atributiilor Oficiului Roman pentru 
Drepturile de Autor, cu modificarile ulterioare, 

directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie. 

   Art. I. - Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 45/2012 
privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau 
Executanti - ARAIEX drept colector al remuneratiilor datorate artistilor interpreti sau executanti pentru 
radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 9 aprilie 2012, se modifica dupa cum 
urmeaza: 
   1. Titlul va avea urmatorul cuprins: 
"DECIZIE privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Asociatia Romana pentru Artisti 
Interpreti sau Executanti - ARAIEX drept colector al remuneratiilor datorate artistilor interpreti sau 
executanti reprezentati de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual 
de catre organismele de televiziune" 

   2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 1. - Se desemneaza Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau Executanti - ARAIEX, cu sediul 
social in municipiul Bucuresti, sos. Dudesti-Pantelimon nr. 2-4-6, sectorul 3, drept colector al 
remuneratiilor datorate artistilor interpreti sau executanti reprezentati de ARAIEX pentru radiodifuzarea 
prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune, stabilite prin 
Hotararea arbitrala nr. 3 pronuntate la data de 15 martie 2012, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 218 din 2 aprilie 2012, prin Decizia directorului general al Oficiului Roman 
pentru Drepturile de Autor nr. 36/2012." 
   Art. II. - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se publica pe site-ul 
www.orda.ro 
Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, 
Adriana Dontu
   
Bucuresti, 19 septembrie 2012. Nr. 149. 
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