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Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor      08,10 martie 2005 
 

SINTEZA 
 şedinţelor Comisiei din 08 şi 10 martie 2005 

 
La lucrările Comisiei din data de 08.03.2005 au fost prezenţi 9 deputaţi. 
La lucrările Comisiei din data de 10.03.2005 au fost prezenţi 10 deputaţi 
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. vicepreşedinte Dan Nica. 
 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   

1. Discutarea adresei de răspuns a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la adresa 
Comisiei din 25.01.2005 referitoare la aplicarea Legii nr.285/2004 în ceea ce priveşte mecanismele de 
stabilire a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi. 

Prin răspunsul transmis Comisiei, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a prezentat 
informaţii referitoare la situaţia plăţilor efectuate până acum de către fabricanţii şi importatorii de 
suporturi sau aparate cu titlu de remuneraţie compensatorie pentru copia privată, (26.551.197.148,15 
lei pentru anul 2004, din care 8.842.306.266 lei a fost repartizată către beneficiari). Referitor la stadiul 
negocierilor prevăzute la art.131 – 1313 din Legea nr.285/2004, ORDA a precizat că acestea au 
început în luna septembrie 2004 şi că încă nu au fost finalizate, ceea ce a determinat emiterea Deciziei 
nr.06/10.01.2005 privind constituirea comisiei de mediere. În prezent, părţile au iniţiat procedura 
medierii în vederea stabilirii formei unice a Metodologiei şi Tabelelor privind remuneraţia 
compensatorie pentru copia privată. Persoanele ce alcătuiesc corpul de arbitri prevăzute prin H.G. 
1287/2002 sunt avocaţi, consilieri juridici şi cadre didactice universitare.  

Din discuţiile care au avut loc în cadrul Comisiei a reieşit necesitatea amendării Legii 
nr.285/2004 atât pentru a elimina ambiguităţile generate de unele articole ale legii referitoare la 
aparate concepute în scopul realizării de copii private, cât şi pentru deblocarea procesului de 
negociere, şi nu în ultimul rând pentru creşterea transparenţei în cadrul procesului de repartizare a 
sumelor colectate. 

În şedinţa din data de 08.03.2005 a fost supusă atenţiei Comisiei adresa nr.58/1/46 transmisă de 
Direcţia Generală pentru relaţii externe şi protocol – Direcţia de relaţii cu organizaţiile parlamentare 
internaţionale. Prin această adresă se solicita Comisiei un răspuns la o întrebare specifică domeniului 
de activitate, inclusă în chestionarul primit de la Uniunea Interparlamentară prin care se realizează 
raportul anual. Întrebarea se referă la acţiunile parlamentare întreprinse pentru dezvoltarea societăţii 
informaţionale. Membrii Comisiei au hotărât elaborarea unui material în cadrul Comisiei care să 
evidenţieze aspecte referitoare la conţinutul informaţional al site-ului Camerei Deputaţilor accesibil 
publicului, exemple privind facilitarea interacţiunii cu cetăţenii şi a participării cetăţenilor la procesul 
de luare a deciziei utilizând mijloacele electronice, relaţiile şi cooperarea interparlamentară la nivel 
bilateral şi multilateral (legătura către site-ul IPEX) şi măsurile legislative adoptate în concordanţă cu 
Rezoluţia adoptată cu prilejul celei de-a 109-a Adunări IPU (Geneva, 2003). 

 
VICEPREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 
 Dan Nica                       Nini Săpunaru 
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