
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE
pentru completarea art.23 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru 

prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si pentru 

modificarea art.162 lit.f) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si
drepturile conexe

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.I- La articolul 23 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru 

prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.396 din 15 mai 2020, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alin.(4) si (5), cu 

urmatorul cuprins:

„(4) Utilizatorii obligati la plata drepturilor de autor si a drepturilor conexe 

potrivit prevederilor Legii nr.8/1996, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentru perioada cat au suspendata activitatea, prin hotarari ale autoritatilor 

administratiei publice centrale sau locale, nu datoreaza remuneratiile pentru utilizarea 

drepturilor de autor si a drepturilor conexe.
(5) Pentru perioada cat au suspendata activitatea, prin hotarari ale autoritatilor 

administratiei publice centrale sau locale, utilizatorii drepturilor de autor si ai 
drepturilor conexe sau intermediarii acestora, sunt exonerati de obligatia fumizarii 
catre organismele de gestiune a informatiilor si documentelor solicitate potrivit 
art.162 lit.f) din Legea nr.8/1996, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare.”
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ArtlL- La articolul 162 din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si 
drepturile conexe, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.489 din 

14 iunie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, litera f) se modifica si va 

avea urmatorul cuprins:

„f) sa ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora sa fumizeze, in format 
scris sau electronic, in termen de 30 de zile de la solicitare, informatiile si 
documentele solicitate pentru determinarea cuantumului remuneratiilor, semnate de 

reprezentantul legal;”
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Acest protect de lege a fost adoptat de Senat in ^edin^a din 14 iunie 2021, 
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.
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