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AL
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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN privind propunerea
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de
autor şi drepturile conexe dreptului de autor, trimis cu adresa nr. Plx 517 din 4
decembrie 2017, sub nr.4c-11/1173 din 5 decembrie 2017, respectiv sub
nr.4c-12/257.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

PPREŞEDINTE,
Gigel Sorinel - ŞTIRBU

PREŞEDINTE,
Nicuşor HALICI
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RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996
privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de utor
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea
şi completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe
dreptului de autor, înregistrat prin adresa nr. Plx 517/2017 din 4 decembrie 2017.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa
legislativă în şedinţa din 27 noiembrie 2017.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări
şi completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizul
favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu nr. 490/27
iunie 2017, punctul de vedere negativ al Guvernului nr.1890 din 5 decembrie 2017,
precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale, respectiv, avizele negative ale Comisiei pentru învăţământ,
ştiiinţă, tineret şi sport şi Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.1890 din data de
5 decembrie 2017, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.66
din Legea nr.8/1996, în sensul de a introduce autorul imaginii în categoria autorilor
operei audiovizuale.
În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cele două Comisii au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe
separate.
Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şiau desfăşurat lucrările în şedinţa din 17 septembrie 2019. Din numărul total de 15
membri ai Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au participat
la şedinţă 12 deputaţi.
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a hotărât cu unanimitate de
voturi să-şi însuşească raportul preliminar transmis de Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă.
Comisia juridică , de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege
în şedinţa din data de 22 octombrie 2019.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la
şedinţă conform listei de prezenţă.
În conformitate cu prevederile art.54 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul
Doru Adrian Păunescu, director general al Oficiului Român pentru Drepturile de
Autor, care a menţionat faptul că Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.
În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii legislative
pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe dreptului de autor.
Motivaţia respingerii se întemeiază pe următoarele considerente:
- actuala redactare art.67 din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe este extrem de flexibilă, permiţând o interpretare largă, care
enumeră, fără a limita, autorii operei audiovizuale, respectiv „ (…) regizorul sau
realizatorul, autorul adaptării, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul
muzici special create pentru opera audiovizuală şi autorul grafic pentru operele de
animaţie sau al secvenţelor de animaţie, când acestea din urmă reprezinţă o parte
importantă a operei. În contractul dintre producătorul şi regizorul sau realizatorul
operei parţile pot conveni să fie incluşi ca autori ai operei audiovizuale şi alţi
creatori care au contribuit substanţial la crearea acesteia.” În aceste condiţii,
producătorul şi regizorul operei audiovizuale pot conveni, prin contract, ca autorul
imaginii să fie considerat unul dintre autorii care au contribuit substanţial la crearea
operei, fără a fi necesară menţionarea expresă a acestuia în textul de lege.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Nicuşor HALICI

PREŞEDINTE,
Gigel – Sorinel ŞTIRBU

SECRETAR,
Alina-Elena TĂNĂSESCU

SECRETAR,
Beatrice TUDOR

Consilier parlamentar Florica Manole
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