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PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor §i
drepturile conexe

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.I.- Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor §i drepturile conexe, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.489 din 14 iunie 2018, cu 

modificarile §i complet&ile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum 

urmeaza:

1. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, art.2^ cu urmatorul
cuprins:

„Art.2\- (1) In sensul prezentei legi, termenii §i expresiile de mai jos, 
senmifica dupa urmeaza:

a) serviciu online auxiliar - un serviciu online care consta 

in fumizarea catre public, de catre sau sub controlul §i responsabilitatea unui 
organism de radiodifuziune sau televiziune, de programe de televiziune sau radio, 
simultan cu difuzarea lor de catre organismul de radiodifiiziune sau televiziune sau 

in cursul unei perioade definite de timp dupa aceasta difuzare, precum §i a oricmii 

material care are caracter auxiliar in raport cu aceasta difuzare;
b) retransmisie - orice retransmitere simultana, nealterata 

§i integrals, alta decat retransmisia prin cablu, pentru receplionarea de catre public 

a unei transmisii initiale pomind din oricare stat membru de programe de 

televiziune sau de radio destinate recep^ionarii de catre public, in cazul in care o 

astfel de transmisie inifiala este efectuata prin mijloace cu fir sau fara fir, inclusiv 

prin satelit, dar nu online;
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c) mediu gestionat - un mediu in care un operator a unui 
serviciu de retransmisie fumizeaza o retransmisie securizata unor utilizatori 
autorizati;

d) introducere directd - un proces tehnic prin care un 

organism de radiodifuziune sau televiziime i§i transmite semnalele purtatoare de 

programe unui organism care nu este un organism de radiodifuziune sau 

televiziune, astfel incat semnalele purtatoare de programe nu sunt accesibile 

publicului in timpul transmisiei respective;
e) organizafie de cercetare - o universitate, inclusiv 

bibliotecile acesteia, un institut de cercetare sau orice alta entitate, al caror scop 

principal este efectuarea de cercetari §tiinfifice sau desfa§urarea de activitafi 
educafionale care includ, de asemenea, efectuarea de cercetari §tiinfifice, fara scop 

lucrativ sau prin reinvestirea tuturor profiturilor in cercetarea §tiinfifica ori in 

temeiul unei misiuni de interes public, recunoscuta prin lege, astfel incat de accesul 
la rezultatele generate de o astfel de cercetare §tiinfifica sa nu poata beneficia, in 

mod preferential o entitate care exercita o influenfa decisiva asupra unei astfel de 

organizafil;
f) extragerea textului §i a datelor - orice tehnica analitica 

automatizata care vizeaza analizarea textului §i a datelor in forma digitala pentru a 

genera informatii precum modele, tendinfe §i corelafii, f^a insa a se limita la
acestea;

g) institu^ie de conservare a patrimoniului cultural - o 

biblioteca deschisa publicului sau un muzeu, o arhiva sau o institufie de conservare 

a patrimoniului cinematografic sau sonor, precum si orice alte institutii publice de 

cultura care desfasoara activitati in domeniul educatiei, organizate in afara 

sistemului national de invatamant formal, avand drept scop pastrarea si 
promovarea culturii nationale;

h) publicatie de presd - o colecfie alcatuita in principal 
din opere literare cu caracter jumalistic, dar care poate include §i alte opere sau alte 

obiecte protejate;
i) serviciu al societafU informa^ionale - un serviciu astfel 

cum este defmit la art.4 alin.(l) pct.2 din Hotararea Guvemului nr. 1016/2004 

privind masurile pentru organizarea §i realizarea schimbului de informatii in 

domeniul standardelor §i reglementarilor tehnice, precum §i al regulilor referitoare 

la serviciile societatii informafionale intre Romania §i statele membre ale Uniunii 
Europene, precum §i Comisia Europeana, cu modificMle §i complet^ile 

ulterioare;
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j) prestator al unui serviciu online de partajare de 

confinut - un prestator al unui serviciu al societatii informa^ionale, al carui scop 

principal sau unui dintre scopurile principale este de a stoca §i de a oferi publicului 
acces la un volum semnificativ de opere protejate prin drept de autor sau de alte 

obiecte protejate incarcate de catre utilizatorii sai, pe care le organizeaza §i le 

promoveaza direct sau indirect, spre exemplu, prin utilizarea unor mijloace de
promovare tintita, in scop lucrativ.

A

(2) In situa^ia prev^ta la alin.(l) lit.b) trebuie indeplinite
urmatoarele condi^ii:

a) retransmisia sa fie efectuata de o alta parte decat 
organismul de radiodifiiziune sau televiziune care a efectuat transmisia ini^iala sau 

sub controlul §i responsabilitatea caruia a fost efectuata transmisia ini^iala, 
indiferent de modul in care partea care realizeaza retransmisia ob^ine semnalele 

purtatoare de program de la organismul de radiodituziune sau televiziune in scopul 
retransmisiei; §i

b) atunci cand retransmisia se face printr-un serviciu de 

acces la internet, astfel cum este acesta defmit la art.2 pct.2 para.2 din 

Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European §i al Consiliului din 

25 noiembrie 2015 de stabilire a unor masuri privind accesul la intemetul deschis 

§i de modificare a Directive! 2002/22/CE privind serviciul universal §i drepturile 

utilizatorilor cu privire la re^elele §i serviciile electronice de comunica^ii §i a 

RegUlamehtului (UE) nr.531/2012 privind roamingul in re(elele publice de 

comunica^ii mobile in interiorul Uniunii Europene, aceasta sa aiba loc intr-un 

mediu gestionat.
(3) Pentru a fi considerata publica(ie de presa in sensul 

prevazut la alin.(l) lit.h) este necesara indeplinirea urmatoarelor criterii:
a) constituie un element individual in cadrul unei 

publica^ii periodice sau publicalii actualizate regulat sub un singur titlu, cum ar fi 
un ziar sau o revista de interes general ori de specialitate;

b) are scopul de a oferi publicului larg informa^ii
referitoare la §tiri sau alte subiecte;

c) este publicata in orice forma de mass-media la 

iniliativa, pe raspunderea editoriala §i sub supravegherea unui prestator de servicii 
organizat potrivit legii.

(4) Nu reprezinta publica^ii de presa, in sensul alin.(l) lit.h), 
publica^iile periodice care sunt publicate in scop §tiin|ific sau academic, cum ar fi 
revistele §tiin^ifice.

(5) Enciclopediile online fara scop lucrativ, arhivele 

educa^ionale sau §tiinpfice fara scop lucrativ, platformele de elaborare §i de
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partajare de softuri cu sursa deschisa, prestatorii de servicii de comunica^ii 
electronice, astfel cum sunt definite la art.4 alin.(l) pet.9 din Ordonan^a de urgen^a 

a Guvemului nr.l 11/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modifier 

§i completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
pie^ele online, serviciile cloud destinate intreprinderilor ori serviciile cloud care le 

permit utilizatorilor sa incarce cont;inuturi pentru propriul uz nu sunt considerate 

prestatori de servicii online de partajare de con^inut in sensul alin.(l) lit.j).”

2. La articolul 7, litera f) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„f) operele fotografice, fotogramele peliculelor cinematografice, precum 

si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;”

3. La articolul 9, dupa litera f) se introduc doua noi litere, lit.g) §i h) cu 

urmatorul cuprins:
„g) fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene 

tehnice si altele asemenea;
h) materiale rezultate dintr-un act de reproducere a unei opere de arta 

vizuala, a carei termen de protec^ie a expirat, cu excep^ia cazului in care materialul 
rezultat din actul de reproducere este original, in sensul ca reprezinta o crea^ie 

intelectuala proprie a autorului.”

4. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, art.9* cu urmatorul
cuprins:

„Art.9\- Se considera ca o opera sau un alt obiect protejat se afla in afara 

circuitului comercial, atunci cand se poate presupune, cu buna credin^a, ca intreaga 

opera sau intregul obiect protejat nu se afla la dispozifia publicului prin canalele 

comerciale obi|nuite, dupa ce s-a depus un efort rezonabil pentru a determina daca
sunt disponibile publicului.”

5. La articolul 11, alineatul (2) se modifica §;i va avea urmatorul cuprins:
„(2) Dupa moartea autorului, exercitiul drepturilor prevazute la art. 10 lit. 

a), b) si d) se transmite prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durata 

nelimitata.”
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6. La articolul 20, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
alin.(l^) cu urmatorul cuprins:

„(l') Se considera punere la dispozitia publicului, m sensul prezentei legi, 
reproducerea si oferirea publica a unei opere, prin mijloace cu fir sau fara fir, 
inclusiv prin Internet sau prin alte retele de calculatoare ori prin alte mijloace 

electronice de comunicare, astfel incat oricare dintre membrii publicului sa poata 

avea acces la aceasta din orice loc sau in orice moment ales in mod individual. 
Punerea la dispozitie a unei opere nu constituie comunicare publica in sensul 
alin.(l).”

7. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, 
alin.(3)-(7), cu urmatorul cuprins:

„(3) in vederea aplicarii principiului tarii de origine, actele de 

comunicare publica si de punere la dispozitia publicului a operelor sau altor 

obiecte protejate, prin mijloace cu fir sau f&'a fir, astfel incat membrii publicului sa 

poata avea acces la acestea in orice loc si in orice moment ales in mod individual, 
care au loc in cazul fumizarii catre public:

a) a unor programe de radio sau
b) a unor programe de televiziune care sunt:

i) programe de stiri §i actualitati;
ii) productii proprii finantate integral de organismul de 

radiodifuziune, cand aceste acte de comunicare publica sau de punere la dispozitia 

publicului sunt efectuate in cadrul unui serviciu online auxiliar de catre sau sub 

controlul si responsabilitatea unui organism de radiodifuziune, precum si actele de 

reproducere a operelor sau altor obiecte protejate care sunt necesare pentru 

fumizarea, accesarea sau utilizarea acestui serviciu online pentru aceleasi 
programe, in scopul exercitarii dreptului de autor si a drepturilor conexe relevante 

pentru respectivele acte, se considera a avea loc numai in statul membru in care 

organismul de radiodifuziune isi are sediul principal.
(4) La stabilirea remuneratiei pentru drepturile carora li se aplica 

principiul tarii de origine prevent la alin.(3), parfile iau in considerare toate 

aspectele serviciului online auxiliar, cum ar fi caracteristicile serviciului, inclusiv 

durata disponibilitafii online a programelor fumizate in cadrul serviciului, audienfa 

§i versiunile lingvistice oferite.
(5) Criteriile stabilite la alin.(4) nu exclud calcularea remuneratiei pe 

baza veniturilor organismului de radiodifuziune sau televiziune.
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(6) Aplicarea principiul ^arii de origine prevazut la alin.(3) nu aduce 

atingere libertatii contractuale a titularilor de drepturi a organismelor de 

radiodifliziune sau televiziune de a incheia acorduri, in conformitate cu dreptul 
Uniunii Europene, de limitare a exploatarii respectivelor drepturi, inclusiv a 

drepturilor prevazute la art.l4, art.l5 alin.(l) §i art.20 alin.(l) §i (l’).
(7) Prevederile alin.(3) lit.b) nu se aplica transmisiilor de evenimente 

sportive, de opere si alte obiecte protejate incluse in acestea.”

8. La articolul 21, litera b) se modifica va avea urmatorul cuprins:
„b) transmiterea unei opere sau a reprezentarii acesteia, prin fir, prin 

cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar, inclusiv prin introducere 

directa, cu exceptia retelelor de calculatoare, in scopul receptionarii ei de catre 

public.”

9. Articolul 22 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art.22.- Prin retransmisieprin cablu, in sensul prezentei legi, se in^elege 

retransmiterea simultana, nealterata §i integrals, prin cablu sau printr-un sistem de 

difuzare prin unde ultrascurte pentru recep^ionarea de catre public a unei transmisii 
ini|iale sau a retransmisiei ce au loc pe teritoriul national, ori, dupa caz, a unei 
transmisii initiale pomind din alt stat membru, prin mijloace cu fir sau fara fir, 
inclusiv prin satelit, de programe de televiziune sau de radio destinate receptionarii 
de catre public, indiferent de modul in care operatorul unui serviciu de retransmisie 

prin cablu obtine semnalele purtatoare de program de la organismul de 

radiodifliziune sau televiziune in scopul retransmisiei.”

10. La articolului 28, alineatul (1) se modiflca §i va avea urmatorul
cuprins:

„Art.28.- (1) Drepturile patrimoniale prevazute la art. 13 §i art.24 dureaza 

tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, 
potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera 

a fost adusa la cunostinta publica in mod legal.”

11. La articolul 35 alineatul (2), litera d) se modifica §;i va avea urmatorul
cuprins:

„d) de opere, utilizate in scopul unic de ilustrare didactica sau de 

cercetare §tiintifica;”
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12. Dupa articolul 36 se introduc cinci noi articole, art.36^ - 36^, cu 

urmatorul cuprins:
„Art.36'.-(l) Este permisa reproducerea si extragerea de text si de date, 

efectuata de catre organizatiile de cercetare si de institutiile de conservare a 

patrimoniului cultural, in scopuri de cercetare stiintifica, din opere sau alte obiecte 

protejate, la care au acces in mod legal.
(2) Prevederile alin.(l) se aplica §i in cazul drepturilor

prevazute la art. 141 alin.(l).
(3) Copiile operelor sau ale altor obiecte protejate realizate in 

conformitate cu alin.(l) se pastreaza cu luarea unor masuri de securitate adecvate §i 
pot fi pastrate in scopuri de cercetare §tiin^ifica, inclusiv pentru a verifica 

rezultatele cercetarii.
(4) Titularilor de drepturi li se permite sa aplice masuri menite 

sa asigure securitatea §i integritatea re^elelor §i a bazelor de date in care sunt 
gazduite operele sau alte obiecte protejate, fara ca astfel de masuri sa excedeze 

ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.
(5) Titularii de drepturi, organizatiile de cercetare §i institutiile 

de conservare a patrimoniului cultural pot sa elaboreze, de comun acord, practici 
referitoare la aplicarea dispozitiilor cuprinse la alin.(l)-(4).

Art.36 .- (1) Sunt permise reproducerile si extragerile din opere si din 

alte obiecte protejate accesibile in mod legal in scopul extragerii textului si a 

datelor.
(2) Reproducerile §i extragerile efectuate in conformitate cu 

alin.(l) pot fi pastrate atata timp cat este necesar pentru extragerea textului §i a 

datelor.
(3) Exceptia prevazuta la alin.(l) se aplica cu conditia ca 

utilizarea operelor §i a altor obiecte protejate sa nu fi fost rezervata in mod expres 

de catre titularii de drepturi in mod corespunzator, cum ar fi mijloace care pot fi 
citite automat in cazul conpnutului facut public online.

(4) Aplicarea prezentului articol nu aduce atingere aplicarii
art.36\

Art.36^.- (1) Prin exceptie de la dreptul de comunicare publica si 
dreptul de punere la dispozitia publicului, precum si de la drepturile prevazute la 

art.74 alin. (1) si art. 141 alin.(l), sunt permise utilizarile digitale ale operelor si ale 

altor obiecte protejate, inclusiv in mediul online si cel transffontalier, in masura 

justificata de scopul necomercial urmarit, in obiectivul unic de ilustrare didactica, 
cu conditia ca o astfel de utilizare:
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a) sa aiba loc sub responsabilitatea unei institutii de 

invatamant, in cladirea acesteia sau in alt loc, ori intr-un mediu electronic securizat 
la care au acces doar elevii sau studentii si cadrele didactice ale institutiei de 

invatamant;
b) sa fie insotita de indicarea sursei, inclusiv a numelui 

autorului, cu exceptia cazurilor in care acest lucru se dovedeste imposibil.
c) sa nu urmareasca un scop comercial;
d) sa nu inlocuiasca sau sa afecteze achizitionarea 

materialelor destinate pietei educationale.
(2) Daca institu|ia de invatamant care utilizeaza operele §i alte 

obiecte protejate in scopul unic de ilustrare didactica prin intermediul unor medii 
electronice securizate, in conformitate cu dispozitiile prezentului articol, se afla 

sub jurisdictia Romaniei, se considera ca utilizarea are loc numai pe teritoriul 
national.

Art.36'*.- Se excepteaza de la dreptul de reproducere, precum si de la 

drepturile prevazute la art.74 alin.(l) §i art. 141 alin.(l), realizarea de copii ale 

operelor sau obiectelor protejate aflate in colectiile permanente ale institutiilor de 

conservare a patrimoniului cultural, in orice format sau pe orice tip de suport, in 

scopul conservarii si in masura in care este necesar pentru o astfel de conservare.

Art.36^- (1) Orice dispozitie contractuala care nu respecta exceptiile 

prevazute la art.36’, 36^ §i 36"^ nu are foifa executorie.
(2) Prevederile art.36’, 36^ §i 36"^ se aplica doar in cazuri 

speciale, cu conditia sa nu contravina exploatarii normale a operei sau altui obiect 
protejat si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor.

(3) Titularii de drepturi care au instituit masuri tehnice de 

protecde au obligada de a pune la dispozitia beneficiarilor prevederilor art.36’, 36^ 

§i 36"* mijloacele necesare pentru accesul legal la opere sau la oricare alt obiect al 
protectiei.

(4) Titularii de drepturi pot sa limiteze numarul copiilor 

realizate in conditiile aplicarii prevederilor art.36\ 36^ §i 36"^.”

13. La articolul 37, litera b) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„b) daca rezultatul transformarii este o caricatura, parodie sau pasti§a, cu 

conditia ca rezultatul sa nu creeze confuzie in ce prive§te opera originala §i autorul 
acesteia;”
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14. Dupa articolul 40 se introduc doua noi articole, art.40^ 40^ cu
urmatorul cuprins:

„Art.40’.-(l) Autorii sau artistii interpreti sau executant! au dreptul sa 

primeasca o remuneratie adecvata si proportionala, atunci cand acorda licente sau 

isi cesioneaza drepturile exclusive pentru exploatarea operelor lor sau a altor 

obiecte protejate. Fara sa reprezinte regula, plata unei sume forfetare poate 

constitui o remunerare proportionala.
(2) La punerea in aplicare a principiului prevazut la alin.(l) se 

vor utiliza mecanisme existente sau nou introduse, inclusiv negocieri colective, 
tinand seama de principiul libertatii contractual si de cel al unui echilibru just 
intre drepturile si interesele partilor.

(3) Dreptul prevazut la alin.(l) nu poate face obiectul unei 
renun^ari §i se poate administra prin intermediul organismelor de gestiune 

colectiva, in func^ie de mandatul special acordat in acest sens.

Art.40^.- (1) Autorii §i arti§tii interpreti sau executant! primesc din 

partea succesorilor lor in drepturi sau a partilor carora le-au acordat o licenta sau 

le-au transferat drepturile lor, informatii privind exploatarea operelor §i a 

interpretarilor sau executiilor lor, in flinctie de particularitatile fiecarui sector.
(2) Informatiile prevazute la alin.(l) trebuie sa:

a) permita accesul la date recente, complete, relevante si 
pertinente privind exploatarea operelor §i a interpretarilor sau executiilor;

b) acopere toate modalitatile de exploatare si toate sursele 

de venituri, inclusiv, daca este cazul, veniturile generate de produsele promotionale 

sau veniturile relevante generate la nivel mondial;
c) fie pe intelesul autorului sau al artistului interpret sau 

executant si sa permita evaluarea efectiva a valorii economice a drepturilor in 

cauza;
d) fie transmise periodic, cel putin o data pe an.

(3) in cazul in care drepturile prevazute la alin.(l) au facut 
ulterior obiectul unei licente, autorii si artistii interpreti sau executant! sau 

reprezentantii acestora primesc, la cerere, de la subcontractanti, informatii 
suplimentare in cazul in care primul lor partener contractual nu detine toate 

informatiile care ar fi necesare in sensul alin.(l).
(4) in cazul prevazut la alin.(3), cand se solicita informatii 

suplimentare, primul partener contractual al autorilor si al artistilor interpreti sau 

executant! fumizeaza informatii cu privire la identitatea subcontractantilor. 
Cererile se pot adresa direct subcontractantilor, de catre autori sau artistii interpret!
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sau executanli ori pot fi adresate prin intermediul partenerului contractual al 
autorului sau al artistului interpret sau executant.

(5) Obligalia prevazuta la alin.(l) este proporlionala §i eficace 

pentru a asigura un nivel ridicat de transparen^a in fiecare sector.
(6) In cazuri justificate in mod corespunzator, in care sarcina 

administrativa generata de obliga^ia prevazuta la alin.(l) ar deveni dispropoitionata 

in raport cu veniturile nete generate de exploatarea operei ori a interpretarii sau 

execu^iei, obliga^ia se limiteaza la tipurile §i nivelul de informalii care pot fi 
a§;teptate in mod rezonabil in astfel de cazuri.

(7) Obligafia stabilita la alin.(l) nu se aplica in cazul in care 

contribufia autorului ori a artistului interpret sau executant nu este semnificativa 

avand in vedere opera ori interpretarea sau execufia in ansamblu, cu excepfia 

cazului in care autorul sau artistul interpret sau executant indica faptul ca are 

nevoie de informafii pentru exercitarea drepturilor sale prevazute de art.45’ alin.(l) 

§i (2) §i solicita informafiile in acest scop.
(8) Obligatia stabilita la alin.(l) nu se aplica in cazul 

contractelor incheiate de catre organismele de gestiune colectiva sau entitatile de 

gestiune independente.”

15. La articolul 44, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
alin.(l'),cu urmatorul cuprins:

„(1 ) In plus fata de remuneratia prevazuta la alin.(l), autorul are dreptul 
de a incasa prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, remuneratia 

cuvenita din utilizarea reala a operei daca in contractul de cesiune nu se prevede in 

mod expres altfel.”

16. La articolul 44, alineatele (3) §i (4) se abroga.

17. Dupa articolul 45 se introduc doua noi articole, art.45^ §i 45^, cu 

urmatorul cuprins:
„Art.45’.-(l) in absenfa unor acorduri sau contracte de negociere 

colectiva, in care sa fie prevazut un mecanism comparabil cu mecanismul stabilit 
in prezentul articol, autorii §i arti§tii interprefi sau executanfi sau reprezentanfii lor 

au dreptul de la o remunerafie suplimentara adecvata §i echitabila, din partea parfii 
cu care au incheiat un contract pentru exploatarea drepturilor lor, sau succesorilor 

in drept ai acesteia, atunci cand remunerafia convenita initial se dovede§te a fi, in 

mod clar disproporfionat de scazuta in raport cu toate veniturile nete relevante 

ulterioare §i semnificativ mai mari decat estimarile inifiale, obfinute din 

exploatarea operelor ori a interpretarilor sau a execufiilor.
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(2) Prevederile alm.(l) nu se aplica in cazul contractelor 

incheiate cu organismele de gestiune colectiva sau cu entitatile de gestiune 

independente ori in cazul in care autorul sau artistul interpret sau executant este 

remunerat proportional cu veniturile nete generate de utilizarea operelor, 
interpretarilor sau a executiilor sale.

(3) Autorul sau artistul interpret sau executant nu poate sa 

renunte anticipat la exercitiul dreptului prevazut la alin.(l).

Art.45^.- (1) Conflictele referitoare la obligatia de transparen^a 

prevazuta la art.40^, precum §i cele referitoare la mecanismul de ajustare a 

contractelor prevazut la art.45' pot face obiectul medierii.
(2) Asociatiile §i organizatiile profesionale ale autorilor §i ale 

arti§tilor interpret! §i executant! pot initia procedura medierii prevazuta la alin.(l), 
la cererea specifica a unuia sau mai multor autori sau arti§ti interpret! sau 

executant!.”

18. Dupa articolul 48 se introduc doua noi articole, art.48^ 48^, cu
urmatorul cuprins:

„Art.48’.-(l) in cazul in care un autor sau un artist interpret sau 

executant a acordat o licenta exclusiva sau §i-a transferat in mod exclusiv 

drepturile in ceea ce prive§te o opera sau un alt obiect protejat, autorul ori artistul 
interpret sau executant are dreptul de a revoca integral sau partial licenta sau 

transferul de drepturi in caz de neexploatare a respective! opere sau alt obiect 
protejat.

(2) Mecanismul de revocare prevazut la alin.(l) se aplica,
tinandu-se seama de urmatoarele:
9

a) aspectele specifice sectoarelor muzical, audiovizual si 
editorial si diferitele categorii de opere si de interpretari sau executii;

b) importanta relativa a contributiilor individual si a 

drepturilor §i interesele legitime ale tuturor autorilor si artistilor interpret! sau 

executant!, afectati de aplicarea mecanismului de revocare de catre un autor sau un 

artist interpret sau executant individual, in cazul in care o opera sau un alt obiect 
protejat contine contributia mai multor autori sau arti§ti interpre^i sau executan^i.

(3) Autorii sau arti§tii interpret! sau executant! pot alege sa 

inceteze caracterul exclusiv al contractului in loc sa revoce licenta sau transferul 
drepturilor, conform alin.(l).
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(4) Revocarea prevazuta la alin.(l) nu poate fi solicitata
inainte de expirarea a trei ani de la data incheierii contractului de licenta sau de 

transfer al drepturilor asupra operelor sau altor obiecte protejate. In cazul operelor
A

din publicapile cotidiene §i publica^iile periodice, acest termen este de un an. In 

cazul operelor audiovizuale prezentul alineat se aplica fara a prejudicia prevederile 

art.72 alin.(3).
A

(5) In vederea aplicarii prevederilor alin.(4), autorul sau 

artistul interpret sau executant notifica persoana careia i-au fost acordate licence 

sau transferate drepturile §i stabile§te un termen adecvat, dar nu mai pupn de un an, 
pana la care urmeaza sa se exploateze drepturile care fac obiectul licenlei sau care 

au fost transferate.
(6) Dupa expirarea termenului stabilit conform alin.(5), 

autorul ori artistul interpret sau executant poate alege sa inceteze caracterul 
exclusiv al contractului, potrivit alin.(3).

(7) Prevederile alin.(l) nu se aplica in cazul in care 

neexploatarea drepturilor este cauzata, in principal, de circumstance pe care autorul 
sau artistul interpret sau executant poate sa le remedieze.

(8) Clauzele contractuale care deroga de la mecanismul de 

revocare prevazut la alin.(l) sunt permise doar in cadrul acordurilor sau 

contractelor de negociere colectiva.
(9) Prevederile alin.(l) nu se aplica in cazul operelor sau altor 

obiecte protejate daca aceste opere con^in contribuCiile mai multor autori sau arti§ti 
interpreCi sau executan^i.

Art.48^.- Clauzele contractuale care impiedica respectarea dispoziCiilor 

art.40^, art.45* §i 45^ sunt interzise.”

19. Dupa articolul 82 se introduce un nou articol, art.82\ cu urmatorul 
cuprins:

„Art.82\-Prevederile art.40\ 40^, art.45\ 45^ §i art.48* nu se aplica 

autorilor unui program pentru calculator.”

20. Articolul 86 se abroga.
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21. Articolul 94 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art.94.- Sunt recunoscuti si protejati, ca titulari de drepturi conexe 

dreptului de autor, artistii interpreti sau executant!, pentru propriile interpretari ori 
executii, producatorii de inregistrari sonore si producatorii de inregistrari 
audiovizuale, pentru propriile inregistrari, si organismele de radiodifuziune si de 

televiziune, pentru propriile emisiuni si servicii de programe §i editorii de 

publica^ii de presa, pentru propriile publica^ii de presa.”

22. Dupa articolul 94 se introduc doua noi articole, art.94’ §i 94^, cu 

urmatorul cuprins:
„Art.94*.-(l) Editorul unei publicatii de presa are dreptul patrimonial 

exclusiv de a autoriza sau de a interzice utilizarea online a propriilor publicatii de 

presa de catre prestatorii de servicii ai societatii informationale prin:
a) reproducerea directa sau indirecta, temporara sau 

permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, in totalitate sau in parte, precum 

si stocarea permanenta ori temporara a acesteia pe dispozitive de orice natura si in 

orice forma;
b) punerea la dispozitia publicului, prin mijloace cu fir 

sau fara fir, prin internet, alte refele de calculatoare sau prin orice alt procedeu 

similar, astfel incat acestea sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment 
ales, in mod individual, de catre public.

(2) Drepturile prevazute la alin.(l) nu se aplica in urmatoarele
cazuri:

a) utilizarea publicatiilor de presa in scop privat sau
necomercial de catre utHizatori individual!;

b) introducer!! de legaturi catre pagini de internet, precum 

si in cazul raportarii in publicatiile de presa a unor simple fapte;
c) utilizarea unor cuvinte individual sau a unor extrase 

foarte scurte, de maximum 120 de caractere, dintr-o publicatie de presa, in masura 

in care nu afecteaza eficacitatea drepturilor prevazute la alin.(l) sau nu conduce la 

inlocuirea publicatiei de presa sau la determinarea publicului sa nu mai acceseze 

publicatia de presa.
(3) Drepturile prevazute la alin.(l) nu pot fi invocate:

a) impotriva autorilor sau altor titulari de drepturi ale 

caror opere sau alte obiecte protejate sunt incorporate intr-o publicatie de presa, 
drepturile acestora ramanand intacte, astfel incat acestia sa isi poata exploata 

operele si alte obiecte protejate independent de publicatia de presa in care sunt 
incorporate, in conditiile legii si ale intelegerilor dintre parti;
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b) pentru a interzice utilizarea de catre alti utilizatori 
autorizati, atunci cand dreptul de a incorpora o opera sau un alt obiect protejat 
intr-o publicatie de presa, a fost acordat pe baza unei licence neexclusive;

c) in cazul utilizarii operelor sau a altor obiecte protejate
a caror protectie a expirat.

(4) Prevederile art.35-39, art.93, 94, art. 114-118 §i art. 123 se 

aplica in mod corespunzator §i titularilor de drepturi prev^uti la alin.(l).
(5) Drepturile prevazute la alin.(l) expira dupa doi ani de la 

data de 1 ianuarie a anului care urmeaza datei in care respectiva publicatie de presa 

a fost publicata.
(6) Autorii operelor incorporate intr-o publicatie de presa au 

dreptul la o parte corespunzatoare din veniturile pe care le obtin editorii 
publicatiilor de presa in urma utilizarii publicatiilor lor de presa de catre prestatorii 
de servicii ai societatii informationale, tinandu-se insa seama de principiul libertatii 
contractual si de cel al unui echilibru just intre drepturile si interesele paifilor. 
Plata unei sume forfetare poate constitui o remunerare corespunzatoare.

(7) Prevederile alin.(6) nu se aplica in cazul editorilor 

publicatiilor de presa pentru drepturile dobandite in contextul relatiilor de munca §i 
a drepturilor cu privire la care au dobandit calitatea de titular! in conditiile art.3 

alin.(4) din lege.

Art.94 .- In cazul in care un autor §i-a transferal un drept sau a acordat o 

licenta unui editor de publicatii de presa, transferal sau licenta respectiva constituie 

temeiul juridic pentru ca editorul sa fie indreptatit la o parte din compensatia 

pentru utilizarea operelor efectuate in temeiul unei except!! de la dreptul care face 

obiectul transferului sau al licentei ori in temeiul unei limitari a acestui drept.”

23. La articolul 97, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Dupa moartea artistului interpret sau executant, exercitiul drepturilor 

prevazute la art. 96 se transmite prin mo^tenire, potrivit legislatiei civile, pe durata 

nelimitata.”

24. La articolului 116 litera c) a alineatului (1) si alineatul (2) se modifica 

si vor avea urmatorul cuprins:
„c) in cazul copiilor inregistrate prin procedeu digital, pe orice tip de 

suport, remuneratia se imparte in mod egal intre autori si editor!, artist! interpreti 
sau executant!, producatori si editorii de publicatii de presa.
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(2) in cazul copiilor inregistrate, prin procedeu analogic, pe hartie, 
remuneratia se imparte in mod egal intre autori, editor! si editorii publicatiilor de 

presa. Sumele cuvenite editorilor se repartizeaza acestora numai prin asociatiile de 

editor!, pe baza unui protocol incheiat intre acestea, continand criteriile de 

repartitie si procentele cuvenite fiecarei asociatii. Pot participa la negocierea 

protocolului de repartizare numai asociatiile de editor! care indeplinesc conditiile 

stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de 

Autor.”

25. Dupa articolul 128 se introduc cinci noi articole, art.128^-128^ cu 

urmatorul cuprins:
„Art.l28’.-(l) Se considera ca prestatorul de servicii online de partajare 

de conlinut realizeaza un act de comunicare publica sau un act de punere la 

dispozi^ia publicului atunci cand acorda publicului acces la opere protejate prin 

drept de autor sau la alte obiecte protejate incarcate de catre utilizatorii sai.
(2) Un prestator de servicii online de partajare de continut 

trebuie sa ob^ina o autoriza^ie din partea autorilor, artistilor interpret! sau 

executant!, producatorilor de fonograme si videograme, precum si din partea 

organismelor de radiodifiiziune si televiziune si/sau editorilor publicatiilor de 

presa, de exemplu prin incheierea unui contract de licenta, pentru a comunica 

public sau a pune la dispozitia publicului operele sau alte obiecte protejate.
(3) Autorizatia prevazuta la alin.(2) acopera si actele de 

comunicare publica sau de punere la dispozitia publicului realizate de utilizatorii 
serviciilor online de partajare de continut, atunci cand acestia nu actioneaza in 

exercitarea unei activitati comerciale sau activitatea lor nu genereaza venituri 
semnificative in ceea ce priveste actele relevante care fac obiectul autorizatiei 
acordate prestatorului de servicii online.

(4) Prin derogare de la art. 14 alin.(l) din Legea nr.365/2002 

privind comerlul electronic, republicata, cu modificarile ulterioare, atunci cand un 

prestator de servicii online de partajare de continut efectueaza un act de 

comunicare publica sau un act de punere la dispozitia publicului in conditiile 

prevazute in prezenta lege, exonerarea de raspundere nu se aplica.
(5) Mecanismul de exonerare de raspundere prevazut la art. 14 

alin.(l) din Legea nr.365/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si 
cel prevazut la art. 128^ nu se aplica prestatorilor de servicii care practica sau 

faciliteaza pirateria in materia dreptului de autor si drepturilor conexe.



16

Art. 128^.- (1) Prestatorii de servicii online de partajare de continut au 

obligatia de a obline autorizaliile necesare, iar in cazul in care nu au oblinut aceste 

autorizalii ace§tia raspund pentru actele de comunicare publica neautorizate, 
inclusiv pentru punerea la dispozitia publicului a operelor protejate prin drepturi de 

autor sau a alter obiecte protejate, cu excep^ia cazului in care prestatorii de servicii 
demonstreaza ca au indeplinit cumulativ urmatoarele:

a) au depus toate eforturile pentru a ob^ine o autorizalie;
b) au depus, in conformitate cu cele mai ridicate 

standarde de diligen^a profesionala din domeniu, toate eforturile pentru a asigura 

indisponibilitatea operelor §i a alter obiecte protejate specifice in privin^a carora 

titularii de drepturi au oferit prestatorilor de servicii informalii relevante §i 
necesare;

c) au ac^ionat cu promptitudine §i eficienla, la primirea 

unei notificari suficient motivata din partea titularilor de drepturi, pentru a bloca 

accesul la operele sau alte obiecte protejate notificate sau pentru a le elimina de pe 

site-urile lor, §i au depus toate eforturile pentru a preveni viitoare incarcari ale 

acestora in conformitate cu lit. b).
(2) Pentru a stabili daca prestatorul de servicii respecta 

obliga^iile care ii revin potrivit alin.(l), se aplica principiul propoifionalitalii §i se 

iau in considerare urmatoarele elemente:
a) tipul, audienta §i dimensiunea serviciului §i categoria 

de opere sau alte obiecte protejate incarcate de utilizatorii serviciului;
b) disponibilitatea unor mijloace adeevate §i eficiente §i

costurile acestora pentru prestatorii de servicii.
(3) in cazul prestatorilor care au pus la dispozitia publicului 

din Uniunea Europeana propriile servicii de mai putin de trei ani si care au o cifra 

de afaceri anuala mai mica de 10 milioane EUR, calculate in conformitate cu 

Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind defmirea microintreprinderilor §i a 

intreprinderilor mici §i mijlocii (2003/361/CE), condi^iile in cadrul regimului de 

raspundere prevazut la alin.(l) se limiteaza la respectarea cumulativa a 

urmatoarelor;
a) au depus toate eforturile pentru a obtine o autorizatie;
b) au actionat cu promptitudine §i eficienla, la primirea 

unei notificari suficient motivata, pentru a bloca accesul la opere si alte obiecte 

protejate sau pentru a le elimina de pe site-ul lor.
(4) In cazul prestatorilor de servicii prevazuti la alin. (3), daca 

numarul mediu lunar de vizitatori unici a depasit 5 milioane, calculat in cursul 
anului calendaristic precedent, acestia trebuie sa demonstreze, pe langa 

indeplinirea conditiilor prevazute la alin.(3), faptul ca au depus toate eforturile
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pentru a preveni noi incarc^i ale operelor si altor obiecte protejate notificate in 

privinta carora titularii de drepturi au flimizat informatii relevante si necesare.
(5) Cooperarea dintre prestatorii de servicii online de partajare 

de con^inut §i titularii de drepturi nu trebuie sa conduca la impiedicarea 

disponibilita^ii operelor sau a altor obiecte protejate incarcate de utilizatori, care nu 

incalca dreptul de autor §i drepturile conexe, inclusiv in cazul in care astfel de 

opere sau alte obiecte protejate fac obiectul unei excep^ii sau limitari.
(6) Utilizatorii se pot baza pe oricare din urmatoarele excep^ii 

sau limitM existente atunci cand incarca §i pun la dispozi^ie con^inuturi generate 

de utilizatori in cadrul serviciilor online de partajare de con^inut:
a) citate, critici, recenzii;
b) utilizarea in scopuri de caricatura, parodiere sau

pasti§e.
(7) Cooperarea prevazuta la alin.(5) nu trebuie sa conduca la

nicio obliga^ie generala de supraveghere.
(8) Prestatorii de servicii online de partajare de conlinut 

prezinta titularilor de drepturi, la cererea acestora, cu respectarea legislatiei privind 

secreatul comercial, informatii adecvate privind functionarea instrumentelor si 
tehnologiilor utilizate de catre acestia in ceea ce prive§te cooperarea men^ionata la 

alin.(l) §i, in cazul in care se incheie contracte de licen^a intre prestatorii de 

servicii §i titularii de drepturi, informatii cu privire la utilizarea continutului care 

face obiectul contractelor.

Art. 128^.- (1) Prestatorii de servicii online de partajare de continut au 

obligatia sa instituie un mecanism eficace §i rapid de solutionare a disputelor care 

sa fie disponibil pentru utilizatorii serviciilor acestora in caz de litigii privind:
a) blocarea accesului la opere sau la alte obiecte protejate

incarcate de utilizatori;
b) eliminarea de catre prestatorii de servicii online de 

partajare de continut a operelor sau obiectelor protejate incarcate de utilizatori;
c) blocarea accesului la opere sau la alte obiecte protejate 

incarcate de ace§tia sau care au fost eliminate de catre prestatorii respectivi.
(2) Atunci cand titularii de drepturi solicita blocarea accesului 

la operele lor sau la alte obiecte protejate ale lor sau eliminarea respectivelor opere 

sau alte obiecte protejate, ace§tia trebuie sa justifice in mod corespunzator motivele 

care stau la baza cererii lor.
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(3) Plangerile depuse in cadrul mecanismului prevent la 

alin.(l) sunt prelucrate fara intarzieri nejustificate, iar decizia prestatorului de 

servicii online de partajare de con^inut, prin care se blocheaza accesul sau se 

elimina con^inutul incarcat de un utilizator face obiectul unei analize umane.
(4) Litigiile men^ionate la alin.(l) pot fi solu^ionate prin 

mediere sau pe cale judecatoreasca, in condi^iile dreptului comun.
(5) Prestatorii de servicii online de partajare de con^inut au 

obliga^ia sa i§i informeze utilizatorii prin intermediul termenilor §i condi^iilor 

proprii, ca au posibilitatea sa utilizeze opere §i alte obiecte protejate in temeiul 
excep^iilor sau limitarilor privind dreptul de autor §i drepturile conexe prevazute in 

prezenta lege sau dreptul Uniunii Europene.

Art.l28'‘.- (1) Un organism de gestiune colectiva, in conformitate cu 

mandatele sale din partea titularilor de drepturi, poate incheia o licen^a neexclusiva 

pentru scopuri necomerciale, cu o institu^ie de conservare a patrimoniului cultural 
pentru reproducerea, distribuirea, comunicarea publica sau punerea la dispozi^ia 

publicului a operelor sau altor obiecte protejate aflate in afara circuitului comercial 
care sunt prezente in colec^ia permanenta a institu^iei, chiar daca nu to^i titularii de 

drepturi viza^i de licen^a au mandatat organismul de gestiune colectiva, cu 

indeplinirea urmatoarelor condi^ii:
a) organismul de gestiune colectiva sa fie, pe baza 

mandatelor sale, reprezentativ in privin^a titularilor de drepturi pentru categoria 

relevanta de opere sau alte obiecte protejate §i in privin^a drepturilor care fac 

obiectul licence!;
b) tuturor titularilor de drepturi sa li se garanteze egalitate 

de tratament in ceea ce prive§te condi^iile licen^ei.
(2) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, dreptul de 

comunicare publica si dreptul de punere la dispozitia publicului, precum si de la 

drepturile prevazute la art.74 alin.(l) §i art. 141 alin.(l), utilizarile efectuate pentru 

a permite institu^iilor de conservare a patrimoniului cultural sa puna la dispozi^ie in 

scopuri necomerciale, opere sau alte obiecte protejate, aflate in afara circuitului 
comercial, prezente in colec^ia lor permanenta, cu indeplinirea urmatoarelor 

condi^ii;
a) numele autorului sau al oricarui alt titular de drepturi 

identificabil sa fie indicat, cu excepfia cazului in care acest lucru se dovede§te 

imposibil; §i
b) astfel de opere sau alte obiecte protejate sa fie puse la

dispozifie pe site-uri necomerciale.
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(3) Exceplia prevazuta la alin.(2) se aplica numai categoriilor 

de opere sau altor obiecte protejate pentru care nu exista un organism de gestiune 

colectiva care sa indeplineasca condi^iile stabilite la alin.(l) lit.a).
(4) Titularii de drepturi au dreptul, in orice moment, sa 

excluda efectiv, unele opere sau alte obiecte protejate ale acestora ori toate operele 

sau obiectele protejate, de la mecanismul de acordare a licenlelor stabilit la alin.(l) 

sau de la aplicarea excep^iei prevazute la alin.(2), inclusiv dupa incheierea unei 
licence sau dupa inceputul utilizarii operelor sau obiectelor protejate respective.

(5) Institu^ia de conservare a patrimoniului cultural solicita 

licenlele prevazute la alin.(l) de la organismul de gestiune colectiva care este 

reprezentativ pentru categoria relevanta de opere sau alte obiecte protejate.
(6) Prevederile alin.(l)-(5) nu se aplica unor ansambluri de 

opere sau alte obiecte protejate aflate in afara circuitului comercial daca, in 

condi^iile prevazute de art.9’ exista dovezi ca astfel de ansambluri constau 

preponderent din:
a) opere sau alte obiecte protejate, cu excep^ia operelor 

cinematografice sau audiovizuale, publicate pentru prima data sau, in absent 

publicarii, difiizate pentru prima data intr-o ^ara ter^a;
b) opere cinematografice sau audiovizuale ale caror 

producatori i§i au sediul sau re^edin^a obi§nuita intr-o ^ara ter^a;
c) opere sau alte obiecte protejate ale unor titular! de 

drepturi resortisanti ai unor lari ter^e, in cazul in care, dupa luarea in considerare a 

oricarei dovezi u§or accesibile cu privire la disponibilitatea operelor sau a 

obiectelor protejate respective, in circuitele comerciale obi§nuite, nu s-a putut 
determina un stat membru sau o lara ter^a, potrivit lit.a) sau lit.b).

(7) Prin excep^ie de la prevederile alin.(6) prezentul articol se 

aplica atunci cand organismul de gestiune colectiva este reprezentativ, in inlelesul 
alin.(l) lit.a) in privin^a titularilor de drepturi din lara ter^a in cauza.

(8) In sensul prezentei legi, paginile de internet de prezentare 

si promovare a activitatii institutiilor de conservarea §i punere in valoare a 

patrimoniului, nu reprezinta site-uri comerciale, in sensul prevazut de alin.(2) lit.b), 
chiar daca pe aceste pagini se comercializeaza bilete, abonamente sau suveniruri, 
daca acestea apar^in sau vizeaza activitatea sau serviciile instituliei respective.

Art.128^- (1) Licenlele acordate in conformitate cu art.l28‘^ permit 
utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate aflate in afara circuitului comercial 
de catre institufii de conservare a patrimoniului cultural in oricare stat membru al 
Uniunii Europene.
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(2) Utilizarile operelor si ale altor obiecte protejate, in temeiul 
exceptilor prevazute la art.l28'‘ alin.(2), se considera ca au loc pe teritoriul statului, 
unde i§i are sediul §i institutia de conservare a patrimoniului cultural care recurge 

la respectiva utilizare.”

26. Dupa articolul 134 se introduc trei noi articole, art.134^-134^, cu 

urmatorul cuprins:
„Art.l34\-(l) Actele de retransmisie a programelor, realizate de catre al^i 

titulari de drepturi decat organismele de radiodifuziune sau televiziune, trebuie sa 

fie autorizate de catre titularii care de^in dreptul exclusiv de comunicare catre 

public.
(2) Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe i§i 

pot exercita dreptul de a acorda sau de a refuza autorizarea pentru o retransmisie 

numai prin intermediul unui organism de gestiune colectiva.
(3) Daca un titular de drepturi nu a transferat gestiunea 

dreptului prevazut la alin.(2) unui organism de gestiune colectiva, se considera ca 

organismul de gestiune colectiva care gestioneaza drepturi din aceea§i categorie 

pentru care operatorul de servicii de retransmisie dore§te sa ob^ina drepturi de 

retransmisie este indrepta^it sa acorde sau sa refuze autorizarea de retransmisie
pentru respectivul titular de drepturi.

A

(4) In situafia prevazuta la alin.(3), in cazul existenfei mai
multor organisme de gestiune colectiva care gestioneaza drepturi din respectiva 

categorie, se stabile§te, prin decizie a directorului Oficiului, pe baza principiului 
reprezentativita^ii, organismul de gestiune colectiva care va avea dreptul de a 

acorda sau de a refuza autorizarea de retransmisie.
(5) Un titular de drepturi are acelea§i drepturi §i obligafii, 

decurgand dintr-un acord intre operatorul unui serviciu de retransmisie §i un 

organism de gestiune colectiva, ca §i titularii de drepturi care au mandatat 
organismul sau organismele de gestiune colectiva care vor avea dreptul de a acorda 

sau de a refuza autorizarea de retransmisie.
(6) Titularul de drepturi prevazut la alin.(5) i§i poate revendica 

drepturile respective intr-un termen de trei ani de la data retransmisie! care include 

opera sa sau alt obiect protejat.

Art. 134^.- (1) Prevederile art. 134' nu se aplica drepturilor de retransmisie 

exercitate de un organism de radiodifuziune sau televiziune asupra propriilor 

transmisii, indiferent daca aceste drepturi ii apartin sau i-au fost transferate de alti 
titulari de drepturi.
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(2) Daca organismele de radiodifliziune sau televiziime si 
operatorii serviciilor de retransmisie incep negocieri cu privire la autorizarea 

retransmisiei, ace^tia au obligalia sa le desfasoare cu buna credinta.

A

Art. 134 (1) In cazul in care un organism de radiodifuziune sau
televiziune transmite prin introducere directa semnalele sale purtatoare de 

programe unui distribuitor de semnale fara ca organismul de radiodifuziune sau 

televiziune sa transmits, el insu§i, simultan respectivele semnale purtatoare de 

programe direct publicului, iar distribuitorul de semnale transmite respectivele 

semnale purtatoare de programe catre public, se considera ca organismul de 

radiodifuziune sau televiziune §i distribuitorul de semnale participa la un act unic 

de comunicare publica pentru care trebuie sa obfina o autorizare din partea 

titularilor de drepturi.
(2) Pentru introducerea directa ce constitute un act unic de 

comunicare publica, prevazuta la alin.(l), trebuie obtinuta autorizarea din partea 

titularilor de drepturi, de catre organismul de radiodifuziune sau televiziune pentru 

radiodifuzare §i de catre distribuitorul de semnal pentru retransmisie sau 

retransmisie prin cablu, dupa caz.”

27. La articolul 144 alineatul (4), dupa litera d) se introduce o noua litera, 
lit.e), cu urmatorul cuprins:

„e) de a fi informafi anual cu privire la modul de repartizare catre membrii 
a remunerafiilor colectate de la utilizatori, inclusiv a metodologiei/formulei de 

calcul utilizate de catre organismul de gestiune colectiva pentru calcularea 

remunerafiei ce i se cuvine pentru actele de exploatare care s-au produs inainte de 

intrarea in vigoare a revocarii sau restrangerii mandatului de gestiune.”

28. La articolul 144 alineatul (7), litera c) se modiflca si va avea 

urmatorul cuprins:
„c) de a primi raspuns in scris, motivat, in termen de maximum 30 de zile, 

la plangerile formulate referitoare la autorizatia de gestionare a drepturilor si 
revocarea sau retragerea acestora, colectarea, repartizarea si plata remuneratiilor, 
metodologiei/formulei de calcul utilizate de catre organismul de gestiune colectiva 

pentru calcularea remunerafiei, retinerile aplicate inclusiv in cazul drepturilor 

online asupra operelor muzicale, conform procedurilor instituite la nivelul 
organismului de gestiune colectiva.”
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29. La articolul 144, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate, 
alin.(9) §i (10), cu urmatorul cuprins:

„(9) Oficiul centralizeaza informaliile primite de la institupile de 

conservare a patrimoniului cultural, organismele de gestiune colectiva sau 

autorita^ile publice relevante si le comunica catre Portalul online unic administrat 
de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala, in conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr.3 86/2012 al Parlamentului European §i al Consiliului din 

19 aprilie 2012 privind atribuirea catre Oficiul pentru Armonizare in cadrul Pie^ei 
Interne (Marci, desene |i modele industriale) a unor sarcini legate de asigurarea 

respectarii drepturilor de proprietate intelectuala, inclusiv reunirea reprezentanlilor 

sectorului public §i privat in cadrul Observatorului European al incalcarilor 

Drepturilor de Proprietate Intelectuala, intr-un termen care sa permita publicarea, 
cu cel pu^in 6 luni inainte ca operele sau alte obiecte protejate sa fie distribuite, 
comunicate public sau puse la dispozilia publicului in conformitate cu licenla 

acordata conform art.128'* alin.(l) sau in temeiul exceppei sau limitarii prevazute 

la art. 128'* alin.(2), de indata ce sunt disponibile §i atunci cand sunt relevante, 
urmatoarele:

a) informapi, primite de la institupile de conservare a patrimoniului 
cultural, organismele de gestiune colectiva, in scopul identificarii operelor sau a 

altor obiecte protejate aflate in afara circuitului comercial;
b) informapile despre drepturile titularilor prevazute la art. 128"^

alin.(4);
c) informapile privind paifile contractului de licen^a, privind 

teritoriile vizate §i privind utilizarile operelor sau obiectelor protejate respective.
(10) Organismele de gestiune colectiva iau masuri adecvate de 

publicitate, astfel incat titularii de drepturi sa cunoasca faptul ca organismul 
respectiv are posibilitatea sa acorde licence pentru opere sau alte obiecte protejate 

in conformitate cu art. 128^*, cat §i cu privire la utilizarile in temeiul exceppei 
prevazute la art. 128"^ alin.(2) §i drepturile titularilor prevazute la art. 128"^ alin.(4). 
Masurile respective de publicitate trebuie sa acopere §i alte state membre sau lari 
teife daca exista dovezi ca gradul de con§tientizare al titularilor de drepturi ar putea 

fl amplificat.”
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30. Dupa articolul 144 se introduce un nou articol, art.l44\ cu urmatorul 
cuprins:

„Art.l44’.- (1) Par^ile care se confirunta cu dificulta^i legate de acordarea 

unei licence atunci cand urmaresc sa incheie un acord pentru punerea la dispozi^ie a 

unor opere audiovizuale prin servicii video la cerere pot recurge la mediere, 
efectuata de unul sau mai multi mediatori alesi de parti, in asa fel incat 
independenta si impartialitatea lor sa nu poata fi puse la indoiala.

(2) Mediatorii ofera parjilor asisten^a la negocierile acestora 

§i ajuta par^ile sa ajunga la un acord, inclusiv prin prezentarea unor propuneri in 

acest sens.”

31. La articolul 145 alineatul (1), litera c) se abroga.

32. La articolul 145, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

„(3) Dreptul de comunicare publica a operelor muzicale si drepturile de 

reproducere §i de punere la dispozi^ia publicului apar^inand editorilor de publicatii 
de presa sunt supuse gestiunii colective extinse. In acest caz, organismul de 

gestiune colectiva reprezentativ ii reprezinta si pe autorii si titularii de drepturi care 

nu au acordat mandat. Autorul sau titularul de drepturi are libertatea sa inlature 

producerea efectelor gestiunii colective extinse printr-o notificare transmisa cu 5 

zile inainte organismului de gestiune colectiva reprezentativ.”

33. La articolul 145, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, 
alin.(4)-(6), cu urmatorul cuprins:

„(4) Licen^ele neexclusive acordate de catre organismele de gestiune in 

cadrul gestiunii colective extinse prevazuta la alin.(3) se elibereaza numai in 

domeniul respectiv, fara a aduce atingere altor tipuri de gestiune colectiva §i se 

utilizeaza cu protejarea intereselor legitime ale titularilor de drepturi.
(5) Prevederile licentei neexclusive acordate in temeiul alin.(3), de catre 

organismul de gestiune colectiva reprezentativ, in conformitate cu mandatele 

primite din partea propriilor membri, pentru utilizarea propriului repertoriu, se 

aplica si pentru titularii de drepturi care nu au acordat mandat sau nu au autorizat 
respectivul organism de gestiune colectiva prin atribuire, licenta sau alt tip de 

intelegere contractuala, sub rezerva respectarii urmatoarelor garantii:
a) organismul de gestiune colectiva, pe baza mandatelor sale, este 

reprezentativ pentru titularii de drepturi, categoria relevanta de opere sau alte 

obiecte protejate si pentru drepturile care fac obiectul licentei pentru teritoriul 
Romaniei;
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b) tuturor titularilor de drepturi li se garanteaza egalitatea de 

tratament, propor^ionalitatea, obiectivitatea §i transparen^a, inclusiv in ceea ce 

priveste conditiile licentei;
c) titularii de drepturi care nu au autorizat organismul de gestiune 

colectiva care acorda licenta pot exclude, in orice moment, operele sau alte obiecte 

protejate ale acestora din mecanismul de acordare a licentelor instituit in 

conformitate cu prezentul articol;
d) sunt luate masuri de publicitate adecvate §i eficiente, inainte ca 

operele sau alte obiecte protejate sa fie utilizate in temeiul licentei, pentru a 

informa titularii de drepturi cu privire la posibilitatea ca organismul de gestiune 

colectiva sa acorde licente pentru opere sau alte obiecte protejate, la acordarea de 

licente in conformitate cu prezentul articol, si la drepturile titularilor prevazute la 

lit.c), fara a fi nevoie sa fie informat fiecare titular de drepturi in parte.
(6) Prevederile alin.(4) §i (5) nu se aplica gestiunii colective

obligatorii a drepturilor.”

34. La articolul 146 alineatul (1), dupa litera e) se introduc doua noi 
litere, lit.f) si g), cu urmatorul cuprins:

„f) drepturile de reproducere §i punere la dispozi^ia publicului apar^inand 

editorilor de publicatii de presa; 
g) dreptul de suita.”

35. La articolului 146, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

„(2) Pentru categoriile de drepturi prevazute la alin.(l) organismele de 

gestiune colectiva ii reprezinta numai pe titularii de drepturi care le-au acordat 
mandat si elaboreaza metodologii, in limita repertoriului gestionat, daca sunt 
indeplinite conditiile prevazute la art. 162 lit.a), sau negociaza direct cu utilizatorii 
contractele de licenta. Organismele de gestiune colectiva vor permite, la cererea 

utilizatorilor, accesul prin mijloace electronice de transmitere la distanta la 

repertoriul de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, in forma prev^uta 

la art. 153 alin.(2), precum si la lista titularilor de drepturi de autor si de drepturi 
conexe, romani si straini, pe care ii reprezinta. Aceasta activitate de gestiune 

colectiva se afla sub supravegherea si controlul Oficiului Roman pentru Drepturile 

de Autor, in calitate de garant al aplicarii legii.”
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36. La articolul 152, dupa litera f) se introduce o noua litera, lit. g), cu 

urmatorul cuprins:
„g) metodologia/formula de calcul utilizata pentru calcularea remunera^iei 

ce revine autorilor sau titularilor de drepturi.”

37. La articolul 160, alineatul (5) se modifica §1 va avea urmatorul 
cuprins:

„(5) Declaratia prev^uta la alin.(3) se depune la adunarea generala si se 

publica pe pagina proprie de internet.”

38. La articolul 165, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, 
alin.(ll), cu urmatorul cuprins:

„(11) Par(ile interesate pot apela la unul sau mai mu4i mediator!, 
prevederile alin.(l)-(10) urmand a se aplica si in cazul retransmisiei programelor 

de radio si televiziune, in cazul in care nu se incheie niciun acord intre organismul 
de gestiune colectiva si operatorul unui serviciu de retransmisie, sau intre 

operatorul unui serviciu de retransmisie si organismul de radiodifuziune sau 

televiziune in ceea ce priveste autorizatia de retransmisie a programelor difuzate.”

39. La articolul 168, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

„(7) Organismul de gestiune colectiva, care este colector unic, are 

obligatia sa elibereze autorizarea prin licenta neexclusiva sau contractul de cesiune 

neexclusiva a drepturilor, in cazul remuneratiei unice echitabile, in forma scrisa, in 

numele tuturor organismelor de gestiune colectiva beneficiare, si sa asigure 

transparent activitatilor de colectare, precum si a costurilor aferente in raporturile 

cu organismele de gestiune colectiva beneficiare. Acestea au obligatia de a sprijini 
activitatea de colectare. Organismul desemnat colector unic primeste, in numele 

organismelor de gestiune colectiva beneficiare, datele transmise de utilizatori 
conform art. 162 lit.(f) privind operele utilizate si privind determinarea cuantumului 
remuneratiilor, le transmite acestora si colaboreaza cu acestea pentru stabilirea 

repartitiei remuneratiilor colectate.”
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40. La articolul 169 alineatul (1), litera h) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„h) comisionul de gestiune reprezinta procentul retinut autorilor sau 

titularilor de drepturi, din veniturile provenite din drepturi sau din orice venit 
derivat din investirea veniturilor provenite din drepturi, pentru acoperirea tuturor 

cheltuielilor ocazionate de functionarea organismului de gestiune colectiva, 
colectarea, repartizarea si plata remuneratiilor. Comisionul datorat de membri si de 

titularii de drepturi care au o legatura directa cu organismul de gestiune colectiva 

se retine la momentul efectuMi repartitiei si nu poate depasi 15% din sumele 

repartizate individual;”

41. La articolul 169 alineatul (2), litera c) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„c) sumele nerevendicate, evidentiate si pastrate in conturi analitice 

distincte timp de 3 ani de la data notificarii.”

42. La articolul 169, alineatul (3), se modifica §i va avea urmatorul 
cuprins:

A

„(3) In termen de 90 de zile de la expirarea termenului prevazut la 

alin.(2) lit.c), sumele nerevendicate vor avea urmatoarele destinatii:
a) 30% revin organismului de gestiune colectiva, acesta neavand 

dreptul de a le utiliza in alte scopuri decat repartizarea in mod egal catre proprii 
membri;

b) 70% se vireaza la Fondul Cultural National, conform art.21 

alin.(l) lit.t) din Ordonanta Guvemului nr. 51/1998 privind imbunatatirea 

sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, iar accesul la fondul special creat in acest 
sens va fi permis categoriei de titular! de drepturi reprezentata de organismul de 

gestiune colectiva.”

43. La articolul 169, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, 
alin.(3’), cu urmatorul cuprins:

„(3’) in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Culturii va crea un capitol special la Fondul Cultural National pentru 

gestionarea sumelor prevazute la alin.(3) lit.b).”
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44. La articolul 181 alineatul (1), dupa litera m’) se introduc trei noi 
litere, cu urmatorul cuprins:

„m^) consulta titularii de drepturi, organismele de gestiune colectiva §i 
institutiile de conservare a patrimoniului cultural din fiecare sector inainte de a 

stabili cerinle specifice in temeiul art.9’ §i incurajeaza dialogul periodic intre 

organiza^iile de reprezentare ale utilizatorilor §i titularilor de drepturi, inclusiv 

organismele de gestiune colectiva, §i alte organiza^ii ale par^ilor interesate 

relevante, pentru fiecare sector, cu scopul de a imbunata^i relevan^a §i utilizarea 

mecanismelor de acordare a licen^elor stabilite la art. 128'^ alin.(l) §i de a asigura 

eficacitatea garan^iilor pentru titularii de drepturi;
m^) informeaza Comisia Europena cu privire la dorrieniul de aplicare al 

licentelor neexclusive acordate in temeiul art. 145 alin.(3) §i (4), la scopul §i tipurile 

licen^elor care pot fi introduse in temeiul respectivelor dispozi^ii, la datele de 

contact ale organismelor care elibereaza licence in conformitate cu respectivul 
mecanism de acordare a licentelor, §i cu privire la mijloacele prin care se pot 
obtine informatii despre acordarea de licente §i despre drepturile titularilor 

prevazute la art. 145 alin.(5) lit.c);
m'*) notifica Comisiei Europene mediatorii mentionati la art. 144', 

incluzand daca este disponibila, sursa unde pot fi gasite informatiile relevante 

despre mediatorii ale§i.”

45. La articolul 181 alineatul (1), dupa litera n) se introduce o noua litera, 
lit.o) cu urmatorul cuprins:

„o) fiimizeaza Comisiei Europene, in timp util, informatii relevante §i 
utile cu privire la domeniul gestionat de acesta.”

46. La articolul 184, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

„Art.l84.- (1) in cazul in care Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor 

constata, in urma unui control programat sau a unei sesizari, ca organismul de 

gestiune colectiva nu respecta obligatiile impuse prin prezenta lege, cu exceptia 

celor a caror incalcare se pedepseste contraventional sau penal, dispune masurile 

necesare intrmi in legalitate si acorda prin decizie a directorului general al 
Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor un termen de o luna pentru 

indeplinirea acestora.”
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47. La articolul 185, aiineatul (1) se modifica §i va avea urmatorul 
cuprins:

„Art.l85.-(1) Autorul imei opere, artistul interpret sau executant, 
producatorul de fonograme ori de inregistrari audiovizuale, organismul de 

radiodifuziune sau de televiziune, fabricantul de baza de date editorul unei 
publica^ii de presa pot sa instituie masuri tehnice de protec^ie a drepturilor 

recunoscute prin prezenta lege.”

48. La articolul 190, litera e) se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:
„e) incalcarea prevederilor art.160 alin.(5), ale art.162 lit. b), e), g), i), 

k), 1), p) si q), ale art. 169 alin.(7), ale art. 170 alin. (2’) si ale art. 172 alin. (1);”

49. La articolul 196 aiineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, 
lit. g), cu urmatorul cuprins:

„g) incalcarea prevederilor art. 169 alin.(l) - (6).”

50. La articolul 209, literele a) §i b) se modifica §i vor avea urmatorul 
cuprins:

„a) Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European §i a Consiliului din 

12 decembrie 2006 privind dreptul de inchiriere §i de imprumut §i anumite drepturi 
conexe dreptului de autor in domeniul proprietalii intelectuale, publicata in Edi^ia 

Specials a Jumalului Oficial al Uniunii Europene (JOUE) cu numarul 0 din data 

de 1 ianuarie 2007;
b) Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European §i a Consiliului din 

23 aprilie 2009 privind protec^ia juridica a programelor pentru calculator, publicata 

in Jumalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) cu numarul lllL din data de 

5 mai 2009;”

51. La articolul 209, dupa litera 1) se introduc doua noi litere, lit.m) §i n), 
cu urmatorul cuprins:

„m) Directiva (UE) 2019/789 a Parlamentului European si a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor §i 
a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de 

radiodifuziune §i anumitor retransmisii ale programelor de televiziune §i radio §i de 

modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului, publicata in Jumalul Oficial al 
Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 130 din 17 mai 2019;
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n) Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European si a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor §i drepturile conexe pe pia^a unica 

digitala §i de modificare a Directivelor 96/9/CE §i 2001/29/CE, publicata in 

Jumalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 130 din 17 mai 2019.”

52. Articolul 210 se modifica va avea urmatorul cuprins:
„Art.210.- Organismele de gestiune colectiva care functioneaza la data 

intrarii in vigoare a prezentei legi au obligatia modificarii statutelor, in acord cu 

prevederile prezentei legi, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei 
legi.”

53. in tot cuprinsul legii sintagma retransmitere prin cablu se inlocuieste cu 

sintagma retransmisie prin cablu.

(1) in cazul acordurilor ce au ca obiect acte de comunicare publica, 
de punere la dispozitia publicului a operelor sau a altor obiecte protejate, prin 

mijloace cu fir sau fara fir, astfel incat membrii publicului sa poata avea acces la 

acestea in orice loc §i in orice moment ales in mod individual, care au loc in cursul 
fumizarii unui serviciu online auxiliar, precum §i in cazul actelor de reproducere 

necesare pentru flimizarea, accesarea sau utilizarea unui astfel de serviciu online, 
aflate in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se aplica dispozi^iile 

art.20 alin.(3)-(6), incepand cu data de 7 iunie 2023, daca respectivele acorduri 
expira dupa aceasta data.

Art.II.-

(2) Contractelor de licen^a sau de transfer al drepturilor autorilor §i 
arti§tilor interpreli sau executan^i li se aplica obligatia de transparen^a stabilita la 

art.40^ de la 7 iunie 2022.
(3) Prevederile art.94' alin.(l) nu se aplica publicatiilor de presa 

publicate pentru prima data inainte de 6 iunie 2019.
(4) Pentru autorizatiile obtinute pentru actele de comunicare catre 

public de programe prin introducere directa, aflate in vigoare la data intrarii in 

vigoare a prezentei legi, prevederile art. 134^ se aplica incepand cu 7 iunie 2025, 
daca expira dupa respectiva data.

(5) Prevederile prezentei legi nu se aplica actelor incheiate sau 

drepturilor dobMdite inainte de 7 iunie 2021.
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(6) Prevederile art.I nu afecteaza in niciun fel utilizarile legitime ale 

operelor sau obiectelor protejate, cum ar fi utilizarile in temeiul excep^iilor sau 

limitarilor permise de lege sau prevazute in dreptul Uniunii Europene, §i nu 

conduce la nicio identificare a utilizatorilor individual! §i nici la prelucrarea datelor 

cu caracter personal, cu excep^ia cazului in care are loc in conformitate cu Legea 

nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal §i protec^ia vie^ii 
private in sectorul comunica^iilor electronice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, §i Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European §i al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteci^ia persoanelor fizice in ceea ce 

prive§te prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind libera circula^ie a 

acestor date §i de abrogare a Directive! 95/46/CE (Regulamentul general privind
protec(ia datelor).

(7) Prevederile art.94 nu aduc atingere regimurilor actuale sau
viitoare prevazute de lege, in ceea ce prive§te dreptul de imprumut public.

Art.III.- Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor §i drepturile conexe, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.489 din 14 iunie 2018, cu 

modificarile §i completmle ulterioare, precum §i cu modificarile §i 
completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Prezenta lege transpune prevederile Directivei (UE) 2019/789 a Parlamentului European §i 
a Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor 
§i a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune 
§i anumitor retransmisii ale programelor de televiziune §:i radio $i de modificare a Directivei 
93/83/CEE a Consiliului, publicatd in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, 
nr.l30 din 17 mai 2019, §i ale Directivei (UE) 2019/790 a Parlamentului European §i a 
Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor §i drepturile conexe pe pia(a unicd 
digitald §i de modificare a Directivelor 96/9/CE 2001/29/CE, publicatd in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 130 din 17 mai 2019.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, m ^edin^a din 

10 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din 

Constitulia Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI 

Anca Dana Dragu
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