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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.

8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996

privind dreptul de autor şi drepturile conexe a fost transmisă Comisiei pentru cultură,

arte, mijloace de informare în masă cu adresa nr. 272/23 septembrie 2002, Comisia

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă fiind sesizată în fond. Propunerea

legislativă a fost trimisă spre avizare Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Până la data elaborării raportului a fost

primit numai avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. În redactarea raportului,

Comisia a ţinut cont şi de avizul emis de Consiliul Legislativ, precum şi de Punctul de

vedere al Guvernului.

. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit

prevederilor art. 72 din Constituţie.

Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din ziua de 2

octombrie 2002.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 20 de membri

ai Comisiei.

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în

sală în momentul votării (13 voturi).

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în

masă propune respingerea Propunerii legislative, având în vedere că Guvernul are în

pregătire un proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 8/1996 privind



dreptul de autor şi drepturile conexe, care va cuprinde toate aspectele necesare pentru

actualizarea şi rezolvarea problemelor pe care le întâmpină, în prezent, Oficiul Român

pentru Drepturile de Autor în aplicarea legii, precum şi armonizarea cu noile

reglementări internaţionale, ţinând cont şi de faptul Ordonanţa Guvernului nr.45/2000

privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a

fonogramelor, aprobată prin Legea nr. 624/2001, şi Ordonanţa Guvernului nr.

124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind drepturile de autor şi drepturile

conexe, privind adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniul audio şi

video, precum şi a programelor pe calculator, aprobată prin Legea nr. 213/2002,

reglementează, deja, cadrul juridic prin care Oficiul Român pentru Drepturile de

Autor are atribuţii în domeniul sancţionării pirateriei audio şi video, iar facilităţile

fiscale avute în vedere pentru venituri realizate din activităţile din domeniul dreptului

de autor sunt, deja, acordate şi sunt reglementate şi corelate cu regimul general de

impozitare a veniturilor.

.

PREŞEDINTE,                                   SECRETAR,

    Mihai Adrian MĂLAIMARE  Ileana STANA IONESCU       

    Consilier,     Expert,

    Virgil Ştefan NIŢULESCU            Cristina DAN


