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RAPORT COMUN
Suplimentar
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 Comisiilor cu adresa nr.
P.l.-x 632 din 12 decembrie 2005.
Cu această propunere legislativă au fost sesizate în fond, în conformitate cu
decizia Biroului Permanent nr.77 din data de 13.02.2006, în vederea întocmirii unui
raport comun, următoarele comisii: Comisia pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, spre avizare fiind transmisă: Comisiei pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisiei pentru buget finanţe şi bănci, care
au avizat favorabil această iniţiativă legislativă. În redactarea raportului, Comisiile au
ţinut cont de avizul favorabil nr. 540 din 16.05 2005 emis de Consiliul Legislativ,
precum şi de Punctul de vedere al Guvernului nr. 2139/12.09.2005, ce nu susţine
adoptarea propunerii legislative în forma prezentată.

Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, propunerea
legislativă face parte din categoria legilor organice.
Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţele Comisiilor din zilele de 8
februarie, 27 iunie şi 13 septembrie 2006.
Iniţiativa legislativă, are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul modificării procedurilor de negociere a
metodologiilor de stabilire a produselor purtătoare de drepturi de autor şi de drepturi
conexe, precum şi negocierea cuantumului remuneraţiei compensatorii aplicabil
pentru fiecare categorie de produse şi suporturi, prin implicarea Curţii de Arbitraj
Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a
Municipiului Bucureşti.
În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, la dezbateri au participat, din partea Guvernului, dl. Ioan Onisei secretar
de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor, iar din partea Oficiului Român pentru
Drepturile de Autor, dl. Eugen Vasiliu, director general adjunct şi dl. Laurenţiu
Oprea, director.
Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a dezbătut şi a respins
propunerea legislativă în şedinţa din 5 decembrie 2005.
Raportul Comisiilor a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi în
sală în momentul votării.
Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 92 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, propunerea legislativă este de competenţa
decizională a Camerei Deputaţilor.
În data de 17 octombrie a.c. în şedinţa plenului Camerei Deputaţilor această
iniţiativă legislativă a fost retrimisă la Comisii. Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru
învăţământ tineret şi sport, au reluat dezbaterea asupra acestei iniţiative legislative în
şedinţele din zilele de 24 şi 31 octombrie şi au hotărât cu unanimitatea voturilor celor
prezenţi, să îşi menţină punctul de vedere cu privire la respingerea propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe. Motivaţia respingerii se întemeiază pe faptul că o parte
din prevederile propuse de această iniţiativă legislativă au fost preluate în
amendamentele admise la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr.123/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe.
Prezentul raportul suplimentar înlocuieşte raportul iniţial din data de 18.09
2006.
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