
    
 
 

                                                                                                                 
 

 

În atenția membrilor OPERA SCRISĂ.RO 

 

 

CONVOCATOR 

 

În conformitate cu prevederile Statutului asociației OPERA SCRISĂ.RO, art. 7.5. c) v, și ale 

Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare, vă 

convocăm, prin prezenta, la Adunarea Generală ordinară a membrilor asociației, care va avea 

loc în data de 05.07.2012, ora 11:00, în Sala Oglinzilor de la sediul Uniunii Scriitorilor din 

România (Casa Monteoru-Catargi), Calea Victoriei nr. 115, sector 1, București.  

 

În cazul în care la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar (precizat de art. 7.2.3. 

din Statut), Adunarea Generală este reconvocată pentru data de 06.07.2012, ora 11:00, cu 

aceeași ordine de zi (conform art. 7.2.5. din Statut), în Aula BIBLIOTECII CENTRALE 

UNIVERSITARE „CAROL I“ din strada Boteanu, nr. 1, sector 1, București. 

 

 

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea: 

 

 

1. Aprobarea  unor modificări de Statut, prezentate în Anexa 1 la Convocator, conform 

art. 7.3. lit. c din Statut, și numirea persoanei responsabile cu înregistrarea Statutului 

modificat la autoritățile competente 
 

2. Aderarea membrilor asociației la Statut - în integralitatea sa, având în vedere că, la 

constituire, acesta a fost aprobat și semnat doar de membrii fondatori 
 

3. Aprobarea neperceperii taxei de înscriere pentru dobândirea calităţii de membru 

mandant și nici a cotizației anuale, pentru anul 2012 
 

4. Aprobarea nivelului comisionului administrativ ce urmează a fi reţinut, în anul 2012, 

din sumele încasate/ colectate, potrivit art. 7.3 lit. h din Statut 

 

5. Aprobarea Regulamentului de repartiţie, conform art. 7.3 lit g din Statut 
 

6. Aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară, conform art. 7.3. lit. o din Statut 
 

7. Raportul Administratorului General-Director General numit prin Actul Constitutiv nr. 

102/15.01.2012, pentru perioada 02.03 – 06.07. 2012, și aprobarea descărcării sale de 

gestiune (conform art. 7.3. li. j din Statut), pe baza Raportului Cenzorului numit prin 

același Act Constitutiv 

 



8. Constatarea dobândirii calității de membru mandant de către Administratorul general-

Director general numit prin Actul Constitutiv, care, prin aceasta, va avea aceleași 

drepturi și obligații ca toți membrii asociației 
 

9. Raportul Președintelui numit prin Actul Constitutiv nr. 102/15.01.2012, pentru 

perioada 02.03 – 06.07.2012 
 

10. Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Președintelui, 

potrivit art. 7.3. lit. a din Statut 

 

11. Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani,  a Administratorului 

General-Director General, potrivit art. 7.3. lit. a din Statut 

 

12. Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Consiliului 

Director compus din 9 membri, conform art. 7.3. lit. a din Statut 

 

13. Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Comisiei de 

Cenzori compusă din 3 persoane dintre care cel puţin una va fi contabil autorizat sau 

expert contabil, în condiţiile legii, potrivit art. 7.3. lit.a din Statut 

 

14. Propunerea și alegerea celor 5 membri ai Comisiei Permanente Speciale privind 

Accesul la Informaţii, în conformitate cu art. 5.3.5. și art. 5.3.6. din Statut 

 

15. Diverse 

 

 

Sunt consideraţi prezenţi şi membrii care au împuternicit un alt membru să-i reprezinte, 

printr-o procură  notarială. Împuternicirea trebuie depusă în original sau transmisă prin poştă  

electronică Preşedintelui Consiliului Director înainte cu 10 zile de şedinţa Adunării Generale. 

Persoana împuternicită poate reprezenta cel mult 2 membri. (art. 7.2.4. din Statut). 

 

 

Materialele suport pot fi consultate la adresa www.operascrisa.ro, începând cu data de 

22.06.2012. 

 

 

 

Vă mulțumim anticipat pentru prezență. 

 

Consiliul Director al asociației OPERA SCRISĂ.RO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.operascrisa.ro/


 

 

 

 

  Anexa 1 

 

 

 

Propunere de modificare a unor articole din Statutul asociaţiei OPERA SCRISĂ.RO 

 

 

la art 1.3. Sediul, se va modifica 

„Sediul Asociaţiei OPERA SCRISĂ.RO-SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR 

DE AUTOR este în Bucureşti, B-dul Basarabia, nr. 240, Bl.MY6, Sc.1, Et.7, Ap.27, sector 3“  

și va deveni  

„Sediul Asociaţiei OPERA SCRISĂ.RO-SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE 

AUTOR este în Bucureşti, str. Boteanu nr. 1, etaj 1, corp Boema, Biblioteca Centrală 

Universitară „Carol I“, sector 1“ 

 

la art 2.3. Obiectul de activitate, se va introduce ca prim paragraf:  

„Opera Scrisă.Ro este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit creată cu 

scopul de a realiza, din fonduri publice, private şi proprii - altele decât cele reprezentând 

remunerațiile colectate din utilizarea operelor autorilor:: cheltuieli administrative, programe 

culturale, info-educaţionale, de cercetare şi de protecţie socială pentru autorii români.“ 

 

la art. 7.4. Consiliul Director, se va modifica: 

„Acesta este constituit din: Preşedintele asociaţiei şi 2 membri.“ 

și va deveni 

„Acesta este constituit din: Preşedintele asociaţiei şi 8 membri.“ 

 

Pe cale de consecință, se va modifica art. 7.3. a).: 

„alege prin vot secret pentru un mandat de 5 ani Preşedintele, Consiliul Director compus din 

7 membri“ 

și va deveni 

„alege prin vot secret pentru un mandat de 5 ani Preşedintele, Consiliul Director compus din 

9 membri“ 

precum și orice alt articol din Statut, care face referire la numărul membrilor Consiliului 

Director. 

 

la art. 7.6. Comisiile,  se va introduce, în continuarea frazei introductive: 

„Fiecare membru al Consiliului Director va coordona o categorie distinctă de opere scrise:  

poezie, literatură clasică și contemporană, opere socio-umane, eseistică, critică literară, 

transdisciplinaritate, spiritualitate, lucrări științifice, materiale școlare etc..“ 

 

 

Restul articolelor rămân neschimbate. 

 

 

 

 


