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COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE,
MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ
Nr. 4C- 10/ 61 /30.09. 2015

RAPORT COMUN
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, împreună cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu
proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, transmis cu adresa
nr.PL.x 315 din 25 martie 2015, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-11/511 din 27 martie 2015
şi, respectiv, la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu nr. 4c – 10/61/ din 27 martie 2015.
Proiectul de lege 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 scopul reglementării echitabile a metodologiei privind
remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 23 martie 2015.
Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1, din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională
Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1192 din 21 octombrie 2014, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri
iniţiativa legislativă.
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat favorabil proiectul de lege, prin avizul nr.4c16/53 din 31 martie 2015.
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă tineret şi sport a avizat favorabil proiectul de lege, prin avizul nr.4c-9/99 din 22
aprilie 2015.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare,
Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 22 septembrie 2015.
La dezbateri au fost prezenţi 21 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.
În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat la lucrările Comisiei a
participat, în calitate de invitat, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii.
În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei s-a hotărât, cu
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de
autor, cu amendamente.
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Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a examinat iniţiativa legislativă, în şedinţele din
21 şi 28 aprilie a.c., respectiv 29 septembrie 2015. La dezbateri au fost prezenţi 20 de deputaţi, din totalul de 24 de membri ai
Comisiei.
În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat la lucrările Comisiei a
participat, în calitate de invitat, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii.
În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei s-a hotărât, cu
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de
autor, cu amendamente.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor
adoptarea

proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de

autor şi drepturile conexe, cu

amendamentele cuprinse în anexă.

VICE PREŞEDINTE,
Nicolae Ciprian NICA

PREŞEDINTE,
Gigel Sorinel ŞTIRBU

SECRETAR,
Sorin Constantin STRAGEA

SECRETAR,
Florin Costin PÂSLARU
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Anexă
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
Legea nr.8/1996
Forma adoptată de Senat
Text propus de comisie
Crt.
(Autorul amendamentului)
1
Nemodificat
LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 Titlul legii :
pentru modificarea şi
privind dreptul de autor şi LEGE
completarea Legii nr.8/1996 privind
drepturile conexe
dreptul de autor şi drepturile conexe
2
Articol unic – Legea nr.8/1996 Nemodificat
privind dreptul de autor şi drepturile
conexe, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 60
din 26 martie 1996, cu modificările
şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după
cum urmează:
3.

Art. 131
b) câte un reprezentant al
principalelor structuri asociative
mandatate de utilizatori, numit
dintre acestea, şi câte un
reprezentant al primilor 3 utilizatori
majori, stabiliţi pe baza cifrei de
afaceri şi a cotei de piaţă a acestora
în domeniu, cu condiţia ca acestea
să fie declarate la Oficiul Român

1. La articolul 131, alineatul (2),
litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„b) câte un reprezentant al
principalelor structuri asociative
mandatate de utilizatori, numit
dintre acestea, şi câte un
reprezentant al primilor 3 utilizatori
majori,
respectiv
câte
un
reprezentant a cel puţin 2 asociaţii
patronale ale utilizatorilor locali,
stabiliţi pe baza cifrei de afaceri şi a
4

Motivarea

Pentru o formulare
mai cuprinzătoare.
„b) câte un reprezentant al
principalelor
structuri
asociative
mandatate
de
utilizatori nationali, numit
dintre acestea, cu condiţia ca
acestea să fie declarate la
Oficiul
Român
pentru
Drepturile de Autor pe propria
răspundere,
câte
un

Nr.
Crt.

4.

Legea nr.8/1996

Forma adoptată de Senat

pentru Drepturile de Autor pe
propria răspundere, precum şi al
societăţilor
publice
de
radiodifuziune şi de televiziune,
după caz, pe de altă parte.

cotei de piaţă a acestora în domeniu,
cu condiţia ca acestea să fie
declarate la Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor pe propria
răspundere, precum şi al societăţilor
publice de radiodifuziune şi de
televiziune, după caz, pe de altă
parte.”

1

2. La articolul 131 , alineatul (1) ,
după litera h) se introduce o nouă
literă, lit. i), cu următorul
cuprins:
„i) în cazul radiodifuzorilor,
remuneraţiile se stabilesc prin
negocieri,
în
condiţii
de
predictibilitate şi proporţionalitate,
astfel încât utilizatorii să poată avea
reprezentarea obligaţiilor de plată la
începutul fiecărui an fiscal.”
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Text propus de comisie
Motivarea
(Autorul amendamentului)
reprezentant al primilor 3
utilizatori majori şi câte un
reprezentant a două structuri
asociative reprezentative ale
utilizatorilor locali sau, în
lipsa
acestora,
a
doi
reprezentanţi
ai
utilizatorilor locali, stabiliţi
pe baza cifrei de afaceri şi a
cotei de piaţă a acestora în
domeniu, precum şi al
societăţilor
publice
de
radiodifuziune
şi
de
televiziune, după caz, pe de
altă parte.”
Autor: Comisia juridică
2. La articolul 1311, alineatul Pentru o formulare
(1) , după litera h) se mai explicită.
introduce o nouă literă, lit.
i), cu următorul cuprins:
„i) în cazul radiodifuzorilor,
remuneraţiile se stabilesc prin
negocieri, în condiţii de
predictibilitate
şi
proporţionalitate
cu
potenţialii
receptori
ai
emisiunilor,
astfel
încât
utilizatorii să poată avea
reprezentarea obligaţiilor de

Nr.
Crt.

5

Legea nr.8/1996

Art. 154
(3)Până la aprobarea tabelelor şi a
metodologiilor negociate conform
prevederilor art. 131 din prezenta
lege, se aplică tarifele stabilite prin
actele normative în vigoare.

Forma adoptată de Senat

3. La articolul 154, alineatul (3) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) În termen de 6 luni de la
intrarea în vigoare a prezentei legi,
metodologiile prevăzute la art. 131
şi 1311 se vor renegocia pe baza
modificărilor aduse de prezenta
lege.”

VICE PREŞEDINTE,
Nicolae Ciprian NICA

Text propus de comisie
Motivarea
(Autorul amendamentului)
plată la începutul fiecărui an
fiscal.”
(Amendament propus de
Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în
masă)
3. La art. 154, alineatul (3) se Pentru o formulare
modifică
şi
va
avea mai explicită.
următorul cuprins:
„(3) În termen de 6 luni de la
intrarea în vigoare a prezentei
legi, partea din metodologiile
prevăzute la art. 131 şi 1311
care priveşte suma minimă
pentru radiodifuzorii locali,
se va renegocia pe baza
modificărilor
aduse
de
prezenta lege, pentru a
respecta proporţionalitatea
cu potenţialii receptori ai
emisiunilor.”
Autor: deputat Márton Árpád
Francisc

PREŞEDINTE,
Gigel Sorinel ŞTIRBU

SECRETAR,
Sorin Constantin STRAGEA

SECRETAR,
Florin Costin PÂSLARU
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