În ceea ce privește taxa tv și taxa
radio cuprinse în factura de energie
electrică, conform HG 977/2003
si HG 978/2003, toate persoanele
fizice și persoanele juridice cu
domiciliul sau sediul in România
sunt obligate la plata taxei pentru
serviciile publice de radiodifuziune
si televiziune, iar acestea sunt
colectate prin și de către societațile
de furnizare și distribuire a energiei
electrice.
Subliniem faptul că taxa tv, taxa
radio precum și plata serviciilor de
televiziune prin cablu nu absolvă
utilizatorul de la plata remunerațiilor
pentru comunicarea publică.
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COMUNICAREA PUBLICĂ
Comunicarea publică este definită de Legea
dreptului de autor și drepturilor conexe ca fiind:
“orice comunicare a unei opere, realizată direct
sau prin orice mijloace tehnice, facută într-un
loc în care se adună un număr de persoane
ce depășește cercul normal al membrilor unei
familii și al cunoștințelor acesteia”. Definiția
prevăzută la art. 15 alin. 1) se aplică autorilor,
artiștilor interpreți sau executanți, producătorilor
de înregistrări sonore și producătorilor de
înregistrări audiovizuale.
Dreptul la comunicare publică a operelor
muzicale, cât și dreptul la remunerație
recunoscut autorilor, artiștilor interpreți sau
executanți și producătorilor pentru comunicara
publică a fonogramelor de comerț sau a
reproducerilor acestora, sunt supuse gestiunii
colective obligatorii. În acest caz, UCMRADA, CREDIDAM și UPFR autorizează
utilizatorii în numele tuturor titularilor de drepturi
reprezentați potrivit legii și organismelor
beneficiare conform protocoalelor încheiate și
colectează remunerațiile cuvenite atât propriilor
membri, membrilor organismelor beneficiare,
cât și pentru titularii care nu sunt membri ai
niciunui organism.
Remunerațiile provenite din comunicarea
publică în scop ambiental, datorate titularilor de
drepturi de către cei care au calitatea de utilizatori,
sunt încasate de către organismele de gestiune
colectivă, care au drept obiect de activitate
colectarea și repartizarea remunerațiilor, a căror
gestiune le este încredințată de către titulari.
Organismele de gestiune sunt create direct
de titularii dreptului de autor sau ai drepturilor
conexe și se constituie cu avizul ORDA în
condițiile legii.

Colectorii remunerațiilor
în domeniul muzical

UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de
Autor a Compozitorilor
București, Str. Ostașilor, nr. 12, Sector 1
Tel: 021.316.79.60/61/68/76
E-mail: ada@ucmr-ada.ro
Site: www.ucmr-ada.ro
CREDIDAM
București, Str. C.A. Rosetti, nr. 34, Sector 2
Tel: 021.307.92.00/01, 0372.72.31.48
E-mail: office@credidam.ro
Site: www.credidam.ro
CREDIDAM colectează pentru artiștii interpreți
sau executanți remunerația datorată pentru
prestațiile artistice din domeniul audiovizual,
în scop ambiental și lucrativ prin gestiune
colectivă obligatorie conform Protocolului
UPFR-CREDIDAM-FPRC-ALTEX-OMV,
publicat în M. Of., Partea I nr. 778/19.19.2015
și Hotărârii arbitrale nr. 1/15.02.2016, publicată
în M. Of., Partea I nr. 146/25.02.2016.
UPFR
București, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 6 E, et.
11, Sector 2
Tel: 021.222.20.45/46/47/48
Fax: : 021.222.20.43
E-mail: office@upfr.ro
Site: www.upfr.ro

Colectorii remunerațiilor
în domeniul audiovizual
Reamintim că societățile comerciale (hoteluri,
restaurante, baruri, terase etc) dotate cu
televizoare, se află in situația in care comunică
public fonograme, videograme, execuții sau
interpretări artistice și alte opere. În această
situație se mai adaugă un număr de două
organisme la care utilizatorii trebuie să achite
remunerații datorate pentru comunicarea
publică a operelor si a prestațiilor artistice in
domeniul audiovizual. De reținut este faptul că
în cazul comunicării publice a operelor (altele
decât cele muzicale) cinematografice sau
audiovizuale, acestea reprezintă un drept care
este gestionat în baza mandatelor acordate
de către titularii de drepturi. Lista titularilor de
drepturi și repertoriul gestionat pot fi consultate,
pe bază de cerere, la sediul organismelor de
gestiune colectivă.
DACIN-SARA
București, Str. Mihai Eminescu nr. 102-104,
Etaj 1, Ap. 4, Interfon 4, Sector 2
Tel: 0213.14.57.31; 0216.59.66.15
E-mail: office@dacinsara.ro
Site: www.dacinsara.ro
Începând cu data de 1.03.2016, UPFR
colectează remunerațiile cuvenite DACIN
SARA, conform Protocolului publicat prin
Decizia ORDA 6/2016.
UPFAR-ARGOA
București, Dem.I.Dobrescu, nr. 4 - 6, Corp B,
etaj 1, camera 112, Sector 1
Tel/Fax : 021.311.71.04; 0723.389.209
E-mail: office@upfarargoa.ro
Site: www.upfarargoa.ro

