
Oficiul Roman pentru drepturile de autor 
 
  Decizie nr. 3/2012 

 
din 20/01/2012 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 76 din 
31/01/2012 

 
pentru modificarea Deciziei directorului general al 

Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 
280/2011 privind avizarea constituirii organismului de 

gestiune colectiva "Uniunea de Creatie Artistica si 
Productie Muzicala - U.C.A.P.M." 

 

  

 
    Tinand cont de Referatul Directiei registre si gestiune colectiva nr. RG II/582 din 20 ianuarie 2012, 
    in conformitate cu prevederile art. 127 si art. 138 alin (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de 
autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, 
    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, 
 
    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. 280/2011 privind 
avizarea constituirii si functionarii organismului de gestiune colectiva "Uniunea de Creatie Artistica si 
Productie Muzicala - U.C.A.P.M.", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 6 ianuarie 
2012, se modifica dupa cum urmeaza: 
   1. Titlul va avea urmatorul cuprins: 

     
"D E C I Z I E  

privind avizarea constituirii si functionarii organismului de gestiune colectiva «Uniunea Producatorilor de 
Videograme din Romania - U.P.V.R.»" 

   2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 1. - Se avizeaza constituirea si functionarea ca organism de gestiune colectiva a drepturilor conexe 
ale producatorilor de videograme a Uniunii Producatorilor de Videograme din Romania - U.P.V.R., avand 
sediul in municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1." 
   Art. II. - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul www.orda.ro 
 

     
Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, 

Robert Bucur 
 
    Bucuresti, 20 ianuarie 2012. 
    Nr. 3. 
 


