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  AVIZ 
asupra  Proiectului de  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 

privind dreptul de autor și drepturile conexe 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgență, cu Proiectul de  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 
privind dreptul de autor și drepturile conexe, trimis cu adresa nr. P.L.x. 565 din 15 noiembrie 
2021 şi înregistrată cu nr. 4c-24/205 din 15 noiembrie 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut 
inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 14 decembrie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996, în scopul transpunerii în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2019/789 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a normelor privind 
exercitarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale 
organismelor de radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale programelor de televiziune şi radio şi 
de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului şi a Directivei (UE) 2019/790 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe pe piaţa unică digitală şi de modificare a Directivelor 96/9/CE şi 2001/29/CE, în scopul 
asigurării securităţii juridice a acestui domeniu, precum şi pentru menţinerea unui nivel ridicat de 
protecţie a titularilor de drepturi. 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive 
și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.796/01.10.2021.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei pentru știință și tehnologie de către Biroul 
Permanent. 
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