
Oficiul Roman pentru drepturile de autor 
 
  Decizie nr. 5/2012 

 
din 23/01/2012 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 
06/02/2012 

 
privind desemnarea organismului de gestiune 
colectiva DACIN SARA - Drepturi de Autor in 

Cinematografie-Audiovizual - Societatea Autorilor 
Romani din Audiovizual drept colector al 
remuneratiilor cuvenite autorilor de opere 

cinematografice si alte opere audiovizuale pentru 
reproducerea operelor cinematografice si altor opere 

audiovizuale 
 

  

 
    Tinand cont de Referatul Directiei registre si gestiune colectiva nr. RG II/638 din 23 ianuarie 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, 
    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. 1. - Se desemneaza organismul de gestiune colectiva DACIN SARA - Drepturi de Autor in 
Cinematografie-Audiovizual - Societatea Autorilor Romani din Audiovizual, cu sediul social in municipiul 
Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, camera 50, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor 
cuvenite autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale pentru reproducerea operelor 
cinematografice si altor opere audiovizuale, stabilite prin Metodologia privind reproducerea repertoriului de 
opere cinematografice si alte opere audiovizuale si tabelul de remuneratii cuprinzand drepturile patrimoniale 
cuvenite autorilor acestora. 
   Art. 2. - Prezenta decizie poate fi atacata la instantele judecatoresti de contencios administrativ, conform 
prevederilor art. 1383 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
   Art. 3. - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul www.orda.ro 
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