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onciul Republican al Dreptului de Autor 

Directiva nr. j_ 
Hotărîrea Consiliului Consultativ ORDA, 

şedinţa din 22 mai 2012 

Consiliului Consultativ hotărăşte: 

1. Ca pînă la apariţia resurselor financiare pe conturile ORDA, activitatea 

organizaţiei se va realiza în baza sumelor obţinute prin încheierea 

contractelor de împrumut. Sumele băneşti astfel obţinute vor fi folosite 

la achitarea salariilor angajaţilor, conform schemei statelor pentru anul 

2012, a arendei, precum şi a altor servicii care vor permite buna 

funcţionare a ORDA. 

2. Ca comisionul ORDA să fie în mărime de 33%, dintre care 27% pentru 

cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor titularilor, iar 6% 

vor fi acumulate în fondul de promovare . 

3. Să se aprobe Schema Statelor şi Bu etul provizoriu pentru anu12012. 

Preşedinte Consiliu // Nagacevschi V. 
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Oficiul Republican al Dreptului de Autor 

Directiva nr. J 
Adunarea Extraordinară a Membrilor ORJJA, 

şedinţa din 17 decembrie 2012 

Adunarea Extraordinară a Membrilor ORDA hotărăste: • 
1. Ca Preşedintele, Directorul General, Contabilul-şef, Managerul 

pe relaţii cu autorii împreună cu membrii Consiliului, în măsura 
competenţelor şi posibilităţilor să se implice în rezolvarea 
obiectivelor ORDA. 

2. Ca membrii ORDA care aderă sau pleacă din ORDA şi nu fac 
subiectul discuţiilor şi diferendelor să fie acceptaţi la înştiinţarea 
acestora. 

3. În baza solicitărilor verbale, acceptarea cererilor de demisie din 
conducerea ORDA a dlui Boleacu Ion şi dlui Eduard Cuşchevici 
după prezentarea cererilor în formă scrisă, la data depunerii 
acestora. 

4. Ca în anul 2013 să fie lărgit numeric Consiliul ORDA pîna la 
maximum 15 persoane. S-au propus, suplimentar la cei existenţi, 
şi votat unanim urmatorii candidaţi: 1) Boghean Valentin, 2) 
Budurin Mihai, 3) Ciobanu Mihai, 4) Ciobanu-Mărgineanu Nelea, 
5) Cotelnic Aura, 6) Costandoi Vlad, 7) Gorgos Vlad, 8) Marian 
Eleonora, 9) Raţă Ion, 10) Rujiţcaia Cristina, 11) Sîrbu Igor, 12) 
Stoianov Maria, 13) Ursu Adrian. 
Au fost numiţi, unanim, membri de onoare ai Consiliului ORDA 
dl Jucov Titus şi dl Strîmbeanu Andrei. 

5. Ca pînă la finele anului 2013 să e c tituită Comisia de Cenzori 
care să verifice activitatea financiar conomică şi juridică a 
organizaţiei. 

Nagacevschi V. 


