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La Actul de control nr.l2 din 14.12.2016

Pe data de 14.12.2016, Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA) a
fost notificat despre faptul cd Comisia de Control a activitdfii organizaliilor de
gestiune colectivd (OGC) din cadrul AGEPI a redactat Actul de control privind
activitatea ORDA pentru perioada 2014-2015.

Pe data de 15.12.2016 reprezentantul ORDA a preluat Actul de controlnr.l2
din 14.12.2016 de la sediul AGEPI, urmind ca pAn[ Ia data de 21.12.2016, orc
12.00, sd fie depuse observalii asupra acestuia.

Urmare a analizei celor constatate qi expuse in Actul de control nr.12 din
14.12.2016, ORDA Vd comunicd urmdtoarele:

Aspecte 4e pr,oc,edur6:

1. La compartimentul nr.I se face referinld Ia Instruclinea privind
controlul activitelii OGC-urilor din 2016, iar la compartimentul nr.II se indicd
Instrucliunea din 2010, corect fiind din punctul nostru de vedere indicarea ambelor
instrucliuni, deoarece controlul se referd la perioada2014-2015.

2. Prin notificarea sa nr.1769 din 09.09 .2016, AGEPI a indicat perioada
controlului la ORDA - 21.09-27.II.2016, in Actul de control insd se indicd
perioada 21.09-02.11.2016, urmdnd sd fie corectatd data indicatd eronat.

3. Pentru evidenla corectd a actelor de control este necesar sb
concretizdm numdrul actului propriu-zis, or conform specificafiilor anterioare
prima cifrd indicd numdrul de ordine al actelor conform evidenlei AGEPI, iar cifra
a doua indicd numdrul de ordine al actelor intocmite la OGC-ul respectiv, or in
cazttl ORDA acesta este al doilea Act de control, primuf,$ind din februarie 2014
pentru perioada | | .12.2012-3 1.12.2013 .

4. Nu a fost prezentat Planul de control, aprobat'de Directorul General
AGEPI, caire ar cuprinde acliunile nemijlocite de control pentru fiecare
compartiment specificat Ia pct.36 din Instrucliunea ' 'nr.I69l20l6 cu indicarea
persoanelor responsabile.

5. Nu a fost prezentatd forma stabilitd prin Ordinul Directorului General
AGEPI pentru Raportul anual de transparenld qi a repertoriului ce unneazd a fr
prezentat de cdtre OGC-uri.

Referit-or la neconformitdlile incluse in ActUl de control nr.12:
6. Procesul-verbal al qedinlei Consiliului ORDA din 12.08.2015 nu a

fost prezentat Comisiei de control, deoarece se referd la modificdrile Statutului



ORDA in calitate de asocialie obgteasc6 qi conform prevederilor legale este
transmis Ministerului Justiliei (?n mod obligatoriu - in original), in baza cdruia este
luatd Decizia de inregistrare a modificdrilor solicitate.

7. Diferenla atestatd la suma incasdrilor este justificatd prin faptul c5
Raportul cenzorului pentru 2015 a fost intocmit la inceputul anului 2016, iar
Raportul centralizat privind sumele colectate qi repartizate in 2015 a fost intocmit
la cererea Comisiei de Control in septembrie 2016, respectiv, sumele diferd urnare
a incasdrii lor ulterioare datei intocmirii raportului de cdtre Cenzor.

8. Referitor la suma repartizatd, in Raportul Cenzorului este indicatd
suma supusd repartiliei din valoarea contractatd,, iar in Raportul centralizat - din
remuneralia incasatd.

9. Reieqind din necesitatea intrelinerii structurii IP ,,Centrul de Licenliere
qi Administrare a Drepturilor" care qi-a inceput activitatea de facto in 2015, a fost
necesar de programat cheltuielile dupd sumele contractate in vederea eficientizdrii

*activitdlii de cole ctare, avind in vedere cd in 2014, 2015 qi chiar 2016 remuneralia
de la agenlii economici era colectatd ilegal de cdtre Asocialia Nalionald pentru
Proteclia Crealiei Intelectuale (ANPCI) gi Asocia{ia,,Drepturi de Autor gi Conexe"
(AsDAC), fapt despre care am informat AGEPI-uI de nenumdrate ori.

Referitor la recomanddrile incluse in Actul de cgntrol nr.12:
Administrafia ORDA va prezenta Actul de control nr.I2 in cadrul primei

;edenle a Consiliului ce urmeazd" sd fie convocatd dupd 15.01 .2017,lacare vor fi
puse in disculie necesitatea implementdrii recomanddrilor expuse, iar despre
deciziile luate vd vom informa in modul stabilit.

In baza celor expuse supra, solicitdm includerea observaliilor ORDA in
Actul de control nr.l2 qi sd ne comunicafi procedura de contrasemnare de cdtre
reprezentantul ORDA a Actului dat, conformpct.29 din Instrucliunea aprobatd prin
Ordinul nr.l69l20l6 cu prezentarea ulterioari a actului final cu numdr de
inregistrare in Registrul corespondenlei AGEPI.
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