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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe  
(Pl-x 640/2009)  

 
  
 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Pl-x 640 din 15 

decembrie 2009, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă au primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.  

 
 Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizele primite de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi avizul Consiliului Legislativ şi Punctul de vedere al Guvernului.  
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 Propunerea 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 scopul clarificării unor aspecte ale 

mecanismului de colectare a remuneraţiilor de la anumite categorii de utilizatori, de către organismele de gestiune 

colectivă. 

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 

prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 

 
 3. La lucrările Comisiilor au fost prezenţi 36 deputaţi, din totalul de 48 membri ai Comisiilor.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii 

legislative au participat ca invitaţi: domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului; domnul Vasile Timiş – secretar de stat şi domnul Cornel Frimu - consilier în cadrul 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; doamna Rodica Pârvu - director general al Oficiului Român pentru 

Drepturi de Autor.  

 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 25 noiembrie 
2009. 
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 În urma dezbaterii, în şedinţele din 10 februarie şi 2 martie 2010, Comisiile au propus, cu 35 de voturi pentru şi o 

abţinere, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 

 - normele propuse în această iniţiativă legislativă sunt de natură a duce la încălcarea drepturilor de proprietate 

intelectuală sunt garantate prin art. 44 din Constituţia României, republicată; 

 - soluţia legislativă propusă ar crea o discriminare c e ar da naştere unor situaţii inechitabile pe piaţă prin 

diferenţierea obligaţiei de plată între entităţile private şi entităţile publice;  

 - exceptarea de la plata drepturilor de autor propusă în proiectul de lege deoarece nu este prevăzută în lista 

excepţiilor expres şi limitativ prevăzute de  Directivele europene din domeniul dreptului de autor. Legea nr. 8/1996 

privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, face parte din categoria acelor 

legi care necesită o riguroasă corelare cu legislaţia europeană şi, în consecinţă necesită, avizul Comisiei Europene pentru 

modificări. 

 
 
       PREŞEDINTE         PREŞEDINTE                      
 Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU                                            Raluca TURCAN 
 
 
 
       SECRETAR                                                                                 SECRETAR  
                               Doina BURCĂU                                                                    Florin Costin PÂSLARU 
 
 
 
            Expert           Şef birou 
                       Ioana Florina Mînzu                  Cristina Dan 
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                ANEXĂ 

I. Amendamente admise 
 
 

Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr. 8/1996 

Text  
adoptat de Senat  

Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare 

1.  
 

--- 

Titlul Legii: Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 8/1996 
privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe 

 
Text nemodificat. 

 

2.  
 
 

--- 

Art. I. – Legea nr. 8/1996 
privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr. 60 din 26 martie 
1996, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 

  

3.  
 

--- 

1. După aliniatul (10) al 
articolului 1312 se 
introduce un nou aliniat, 
(11), cu următorul cuprins: 
„ Metodologiile negociate 
sau stabilite conform 
prevederilor alin. (1)-(9) nu 
sunt opozabile autorităţilor 
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administraţiei publice 
locale sau centrale, ori 
instituţiilor publice 
subordonate autorităţilor 
administraţiei publice 
locale sau centrale, dacă nu 
se obţin venituri din 
activitatea în cadrul căreia 
se utilizează repertoriul, 
sau dacă activitatea 
respectivă este finanţată 
din fonduri provenind de la 
bugetul de stat.” 

 
 
 
 
 
 
 
 


