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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de 

urgenţă, cu  proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe, transmis cu adresa nr. PL-x 686 din 12 noiembrie 2018, înregistrat la 

Comisia pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă cu nr.4c- 12/233/13.11.2018 şi la Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.4c-13/1057/12.11.2018. 

Potrivit prevederilor art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 

7 noiembrie 2018. 

Consiliul legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 653 din 4 

iulie 2018. 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru 

sănătate şi familie au avizat favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.8/1996, din perspectiva necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele Directivei 

(UE) 2017/1564, precum şi transpunerea Directivei (UE) 2017/1564 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 13 septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere şi ale altor 

obiecte ale protecţiei prin drept de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu 
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deficient de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate şi de modificare a Directivei 

2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în 

societatea informaţională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.242 

din data de 20 septembrie 2017. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, examinarea iniţiativei legislative a avut loc în 

şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în 

şedinţa din 26 noiembrie 2018. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la 

şedinţă conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în forma adoptată de Senat. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au examinat proiectul 

de lege în şedinţa din 26 noiembrie 2018. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi, din totalul de 15 membri ai 

Comisiei. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe, în forma adoptată de Senat. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii sesizate în fond, au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în forma 

adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor , republicat, în data de 10 

decembrie 2018 plenul Camerei Deputaţilor a retrimis Comisiilor sesizate în fond proiectul de lege în 

vederea întocmirii unui raport suplimentar. 

Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă s-au reunit pentru 
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lucrări în şedinţa din 11 decembrie a.c. în vederea reanalizării proiectului de lege. La lucrările 

Comisiei au participat din totalul de 15 parlamentari un număr de 11 parlamentari. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport preliminar  de adoptare a 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe, cu amendamente admise, prezente în Anexa I, parte integrantă din prezentul 

raport. 

 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au dezbatut proiectul de lege în şedinţa  din 

12 decembrie 2018. La sedinta au fost prezenti conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice de disciplină şi 

imunită au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi să aprobe raportul preliminar al 

Comisiei pentru  cultură, arte, mijloace  de informare în masă.  

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate,  membrii  celor  două  Comisii au  

hotărat, cu unanimitate de voturi, să  transmită Plenului Camerei Deputatilor un raport suplimentar  

de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul 

de autor şi drepturile conexe, cu amendamente admise, prezente în Anexa I, parte integrantă din 

prezentul raport. 

 

 

 

   

                         PREŞEDINTE,                     PREŞEDINTE                           
  Gigel – Sorinel ŞTIRBU                   Nicuşor HALICI 
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ANEXA  I 
 

A M E N D A M E N T E   A D M I S E 
           

Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

1  LEGE pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe 

Nemodificat 
 

 

2  Articol unic .- Legea nr.8/1996 
privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.489 
din 14 iunie 2018, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Nemodificat 
 

 

3 Art. 1 - (1) Dreptul de autor 
asupra unei opere literare, 
artistice sau ştiinţifice, 
precum şi asupra altor opere 
de creaţie intelectuală este 
recunoscut şi garantat în 
condiţiile prezentei legi. Acest 
drept este legat de persoana 
autorului şi comportă atribute 
de ordin moral şi patrimonial. 
(2) Opera de creaţie 
intelectuală este recunoscută 
şi protejată, independent de 
aducerea la cunoştinţa 
publică, prin simplul fapt al 
realizării ei, chiar în formă 

1. La articolul 1, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alin. (3), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

nefinalizată. 
 

 
”(3) Dispoziţiile prezentei legi se 
aplică numai în condiţiile respectării 
prevederilor legislaţiei naţionale în 
materia prelucrării datelor cu caracter 
personal.” 

4  2. După articolul 35 se introduc 
două noi articole, art. 351 şi 352, 
cu următorul cuprins: 

„Art . 351. – (1) Sunt permise, 
fără consimţământul titularului 
oricărui drept de autor sau al oricărui 
drept conex şi fără plata vreunei 
remuneraţii, reproducerea, 
distribuirea, comunicarea către 
public, punerea la dispoziţia 
publicului, radiodifuzarea, închirierea 
şi împrumutul unei opere sau altui 
obiect protejat, cu condiţia ca acestea 
să nu contravină exploatării normale a 
operei şi să nu îl prejudicieze pe autor 
sau pe titularii drepturilor, în scopul:  

a) realizării , de către o persoană 
beneficiară sau o persoană care 
acţionează în numele acesteia, a unui 
exemplar în format accesibil al unei 
opere sau al unui alt obiect protejat 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

prin drept de autor sau drepturi 
conexe, la care persoana beneficiară 
are acces în mod legal, pentru uzul 
exclusiv al persoanei beneficiare; 

b) realizării, de către o entitate 
autorizată, a unui exemplar în format 
accesibil al unei opere sau al unui alt 
obiect protejat prin drept de autor sau 
drepturi conexe, la care persoana 
beneficiară are acces în mod legal sau 
comunicarea publică, punerea la 
dispoziţie, distribuirea sau 
împrumutul, fără scop lucrativ, al 
unui exemplar în format accesibil 
către o persoană beneficiară sau o altă 
entitate autorizată în scopul utilizării 
exclusive de către o persoană 
beneficiară. 

(2) Expresia „persoană 
beneficiară” prevăzută la alin. (1) 
înseamnă, indiferent de orice alte 
dizabilităţi, o persoană care: 

a) este nevăzătoare; 
b) are deficienţe de vedere ce nu 

pot fi corectate pentru a obţine o 
funcţie vizuală echivalentă în esenţă 
cu cea a unei persoane fără astfel de 
deficienţe şi care, drept urmare, nu 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

poate citi opere tipărite în aceeaşi 
măsură, în esenţă, ca o persoană care 
nu este afectată de o astfel de 
deficienţă; 

c) are un handicap de percepţie sau 
dificultăţi de citire şi, în consecinţă, 
nu poate să citească opere imprimate 
în aceeaşi măsură, în esenţă, ca o 
persoană care nu suferă de un astfel 
de handicap; 

d) suferă de un handicap fizic ce o 
împiedică să ţină în mână ori să 
manipuleze o carte sau să îşi 
concentreze privirea ori să îşi mişte 
ochii într-o măsură care ar fi 
acceptabilă în mod obişnui pentru 
citire. 

(3) În sensul prezentei legi, termenii 
şi expresiile de mai jos, prevăzute la 
alin. (1) au următoarele semnificaţii:  

a) operă sau alt obiect protejat 
înseamnă o operă care se prezintă sub 
formă de carte, publicaţie periodică, 
ziar, revistă sau alte tipuri de scrieri, 
notaţii, inclusiv partituri, precum şi 
ilustraţiile aferente acestora, pe orice 
tip de suport, inclusiv în format 
audio, cum ar fi cărţile audio, şi în 
format digital, care este protejată prin 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

drept de autor sau drepturi conexe şi 
care este publicată sau pusă sub o altă 
formă la dispoziţia publicului în mod 
legal; 

b) exemplar în format accesibil 
înseamnă un exemplar al unei opere 
sau al unui alt obiect protejat, care 
este realizat într-un mod sau o formă 
alternativă şi care îi permite persoanei 
beneficiare să aibă acces la opere sau 
alte obiecte protejate, inclusiv acces 
în condiţii la fel de viabile şi 
confortabile ca cele de care se bucură 
o persoană care nu suferă de niciuna 
dintre deficienţele sau de niciunul 
dintre handicapurile prevăzute la alin. 
(2); 

c) entitate autorizată înseamnă o 
entitate care este autorizată sau 
recunoscută de un stat membru în 
vederea furnizării, fără scop lucrativ, 
către persoane beneficiare, de servicii 
de educaţie, formare pedagogică, 
citire adaptativă sau acces la 
informaţii, incluzând şi instituţiile 
publice sau organizaţiile fără scop 
lucrativ, care oferă aceleaşi servicii 
persoanelor beneficiare ca una dintre 
activităţile lor de bază sau dintre 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

obligaţiile lor instituţionale, sau ca 
parte a misiunilor acestora de interes 
public. În scopul luării în evidenţă, 
entităţile autorizate au obligaţia să 
notifice Oficiul Român pentru 
Drepturile de Autor, care urmează să 
comunice informaţiile către punctul 
central de acces al Uniunii Europene 
şi către punctul de acces la informaţii 
instituit de Biroul Internaţional al 
Organizaţiei Mondiale pentru 
Proprietate Intelectuală, 

(4) În vederea realizării unui 
exemplar în format accesibil în 
conformitate cu prevederile alin. (1) 
sunt exceptate de la dreptul de 
reproducere: 

a) orice acte necesare pentru a 
modifica, a converti sau a adapta o 
operă sau act obiect protejat prin 
drept de autor sau drepturi conexe; 

b) furnizarea mijloacelor necesare 
pentru a parcurge informaţiile într-un 
exemplar în format accesibil; 

c) modificările care ar putea fi 
necesare atunci când formatul unei 
opere sau al unui alt obiect protejat 
este deja accesibil pentru anumite 
persoane beneficiare, în timp ce ar 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

putea să nu fie accesibil pentru alte 
persoane beneficiare, din cauza 
diferitelor deficienţe sau handicapuri 
sau a diferitelor grade ale 
respectivelor deficienţe sau 
handicapuri. 

(5) Utilizările prevăzute la alin. (1) 
trebuie să asigure şi să respecte 
integritatea operei sau obiectelor 
protejate prin drept de autor sau prin 
drepturi conexe, ţinând seama în mod 
corespunzător de modificările 
necesare pentru ca opera sau alt 
obiect al protecţiei să devină 
utilizabile în formatul accesibil. 

(6) Orice dispoziţie contractuală 
care are drept scop înlăturarea sau 
limitarea în orice mod a utilizărilor 
permise conform alin.(1) este nulă de 
drept. 

 
 Art. 352. – (1) Entităţile 
autorizate care desfăşoară activitatea 
prevăzută la art. 351 alin. (1) lit. b) au 
obligaţia stabilirii şi respectării unor 
proceduri clare şi transparente cu 
ocazia îndeplinirii următoarelor 
obligaţii: 

a) distribuie, comunică şi pune la 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

dispoziţie exemplare în format 
accesibil numai către persoanele 
beneficiare sau alte entităţi autorizate; 

b) adoptă măsurile 
corespunzătoare pentru a descuraja 
reproducerea, distribuţia, 
comunicarea către public sau punerea 
la dispoziţia publicului în mod 
neautorizat a exemplarelor în format 
accesibil; 

c) dă dovadă de grija cuvenită 
atunci când tratează operele sau alte 
obiecte protejate, precum şi 
exemplarele în format accesibil ale 
acestora şi ţine evidenţa acestor 
operaţiuni; 

d) publică şi actualizează, pe site-
ul propriu, dacă este cazul sau prin 
intermediul altor canale online sau 
offline, informaţii cu privire la modul 
în care îşi respectă obligaţiile 
prevăzute la lit. a) - c); 

e) respectă dispoziţiile legale cu 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale persoanelor 
beneficiare. 

(2) Orice persoană beneficiară 
sau entitate autorizată, din România 
sau din alt stat membru al Uniunii 
Europene, are dreptul să obţină, de la 
o entitate autorizată care desfăşoară 
activitatea prevăzută la art. 351 alin. 
(1) lit. b) şi care are sediul în 
România, un exemplar în format 
accesibil al unei opere sau alt obiect 
protejat, dacă acesta este disponibil. 

(3) Entităţile autorizate din 
România au posibilitatea să solicite şi 
să obţină de la o entitate autorizată 
din alt stat membru al Uniunii 
Europene un exemplar în format 
accesibil al unei opere sau a altui 
obiect protejat prin drept de autor sau 
drepturi conexe sau accesul la un 
astfel de exemplar, în condiţiile legii 
naţionale a statui respectiv. 

(4) La cererea persoanelor 
beneficiare, a altor entităţi autorizate 
sau a titularilor de drepturi de autor, 
entitatea autorizată care desfăşoară 
activitatea prevăzută la art. 351 alin. 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

(1) lit. b) este obligată să pună la 
dispoziţie, într-o formă accesibilă, 
următoarele informaţii: 

 a) lista operelor sau a altor 
obiecte protejate prin drept de autor 
sau drepturi conexe, pentru care 
dispune de exemplare în format 
accesibil, precizând formatele 
disponibile; 

 b) numele şi datele de contact 
referitoare la entităţile autorizate cu 
care a efectuat schimbul de exemplare 
în format accesibil. 

(5) Exportul de exemplar în format 
accesibil, efectuat de o entitate 
autorizată, stabilită într-un stat 
membru către o ţară terţă, care este 
parte la Tratatul de la Marrakesh, 
precum şi importul de asemenea 
exemplare, dintr-o ţară terţă, membră 
a Tratatului de la Marrakesh, efectuat 
de o persoană beneficiară sau de o 
entitate autorizată dintr-un stat 
membru, se efectuează în condiţiile  
Regulamentului (UE) 2017/1563.” 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

5 Art. 142 - (1) Fabricantul unei 
baze de date, care este pusă la 
dispoziţia publicului prin 
orice modalitate, nu poate 
împiedica utilizarea legitimă a 
acesteia prin extragerea sau 
reutilizarea de părţi 
nesubstanţiale din conţinutul 
său, oricare ar fi scopul 
utilizării. În cazul în care 
utilizatorul legitim este 
autorizat să extragă sau să 
reutilizeze numai o parte a 
bazei de date, dispoziţiile 
prezentului alineat se aplică 
acestei părţi. 
(2) Utilizatorul legitim al unei 
baze de date, care este pusă la 
dispoziţia publicului în orice 
modalitate, nu poate efectua 
acte care intră în conflict cu 
utilizarea normală a acestei 
baze de date sau care lezează 
în mod nejustificat interesele 
legitime ale fabricantului 
bazei de date. 
(3) Utilizatorul legitim al unei 
baze de date, care este pusă la 
dispoziţia publicului în orice 

3. La articolul 142 alineatul (4), 
după litera c) se introduce o nouă 
liter ă, lit. d), cu următorul cuprins:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

modalitate, nu poate să aducă 
prejudicii titularilor unui drept 
de autor sau conex care se 
referă la opere ori la prestaţii 
conţinute în această bază de 
date. 
(4) Utilizatorul legitim al unei 
baze de date, care este pusă la 
dispoziţia publicului prin 
orice modalitate, poate, fără 
autorizarea fabricantului bazei 
de date, să extragă sau să 
reutilizeze o parte substanţială 
a conţinutului acesteia: 
a) în cazul în care extragerea 
se face în scopul utilizării 
private a conţinutului unei 
baze de date neelectronice; 
b) în cazul în care extragerea 
se face în scopul utilizării 
pentru învăţământ sau pentru 
cercetare ştiinţifică, cu 
condiţia indicării sursei şi în 
măsura justificată de scopul 
necomercial urmărit; 
c) în cazul în care se face o 
extragere sau reutilizare având 
ca scop apărarea ordinii 
publice şi a siguranţei 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

naţionale ori în cadrul unor 
proceduri administrative sau 
jurisdicţionale. 
 
 
 
 
(5) Utilizatorul legitim al unei 
baze de date sau al unei părţi 
dintr-o bază de date poate 
efectua, fără consimţământul 
autorului acesteia, orice act de 
reproducere, distribuire, 
comunicare publică sau 
transformare, necesar utilizării 
normale şi accesului la baza 
de date sau la o parte din 
aceasta. 

 
 
 
„d) în cazul în care orice act de 
reproducere, distribuire, transformare, 
extragere sau reutilizare se face în 
scopul prevederilor art. 351 .” 
 

6 Art. 145 - (1) Gestiunea 
colectivă este obligatorie 
pentru exercitarea 
următoarelor drepturi: 
a) dreptul la remuneraţie 
compensatorie pentru copia 
privată; 
b) dreptul la remuneraţie 
echitabilă pentru împrumutul 
public prevăzut la art. 18 alin. 
(2); 

4. La articolul 145 alineatul (1), 
literele e) şi i) se abrogă. 

 

 

 

 

Nemodificat 
 

 



 17

Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

c) dreptul de suită; 
d) dreptul de radiodifuzare a 
operelor muzicale; 
e) dreptul de comunicare 
publică a operelor muzicale, 
cu excepţia proiecţiei publice 
a operelor cinematografice; 
f) dreptul la remuneraţie 
echitabilă recunoscut artiştilor 
interpreţi şi producătorilor de 
fonograme pentru 
comunicarea publică şi 
radiodifuzarea fonogramelor 
publicate în scop comercial 
sau a reproducerilor acestora; 
g) dreptul de retransmitere 
prin cablu; 
h) dreptul la compensaţie 
echitabilă pentru operele 
orfane; 
i) dreptul de licenţiere 
multiteritorială online a 
utilizărilor operelor muzicale. 
(2) Pentru categoriile de 
drepturi prevăzute la alin. (1), 
organismele de gestiune 
colectivă îi reprezintă şi pe 
titularii de drepturi care nu le-
au acordat mandat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La articolul 145, după 
alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alin. (3), cu următorul 
cuprins: 
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crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

„(3) Dreptul de comunicare publică a 
operelor muzicale este supus 
gestiunii colective extinse. În acest 
caz organismul de gestiune colectivă 
reprezentativ îi reprezintă şi pe 
autorii şi titularii de drepturi care nu 
au acordat mandat. Autorul sau 
titularul de drepturi are libertatea să 
înlăture producerea efectelor 
gestiunii colective extinse printr-o 
notificare transmisă cu 30 de zile 
înainte organismului de gestiune 
colectivă reprezentativ.” 

7 Art. 146 - (1) Pot fi gestionate 
colectiv următoarele drepturi: 
a) dreptul de reproducere a 
operelor muzicale pe 
fonograme sau videograme; 
b) dreptul de comunicare 
publică a operelor, cu excepţia 
operelor muzicale, şi a 
prestaţiilor artistice în 
domeniul audiovizual; 
c) dreptul de împrumut, cu 
excepţia cazului prevăzut la 
art. 145 alin. (1) lit. b); 
d) dreptul de radiodifuzare a 
operelor şi a prestaţiilor 
artistice în domeniul 

6. La articolul 146 alineatul (1), 
după litera d) se introduce o nouă 
liter ă, lit. d1), cu următorul 
cuprins: 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 
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audiovizual; 
 
 
 
e) dreptul la remuneraţie 
echitabilă rezultată din 
cesiunea dreptului de 
închiriere prevăzut la art. 119 
alin. (1). 
……………………………… 

 
„ d1) drepturile online asupra operelor 
muzicale, prevăzute la art. 173;” 
 

8 
Art. 162 - Organismele de 
gestiune colectivă au 
următoarele drepturi şi 
obligaţii: 
a) să acţioneze în interesul 
membrilor pe care îi 
reprezintă şi să nu impună 
acestora obligaţii care nu sunt 
necesare în mod obiectiv 
pentru protecţia drepturilor şi 
a intereselor lor sau pentru 
gestionarea eficientă a 
drepturilor acestora; 
b) să acorde autorizaţii 
neexclusive utilizatorilor, la 
cererea acestora, efectuată 
înainte de utilizarea 
repertoriului protejat, în 

 1. La articolul 162 litera 
f) se modifică după cum 
urmează: 
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(autorul amendamentului) 

Motivarea 

schimbul unei remuneraţii. 
Organismele de gestiune 
colectivă răspund în termen 
de maximum 10 zile la 
cererea acestora, indicând 
orice alte informaţii necesare 
acordării licenţei. În cazul în 
care organismul de gestiune 
colectivă nu intenţionează să 
acorde licenţa neexclusivă 
pentru un anumit serviciu, va 
motiva refuzul în scris; 
c) să elaboreze metodologii 
pentru domeniile de activitate, 
cuprinzând drepturile 
patrimoniale cuvenite, ce 
trebuie negociate cu 
utilizatorii în vederea plăţii 
acestor drepturi, în cazul în 
care modul de exploatare face 
imposibilă autorizarea 
individuală de către autorii 
sau titularii de drepturi; 
d) să încheie, în numele 
membrilor care le-au acordat 
mandat sau pe baza 
convenţiilor încheiate cu 
organisme similare din 
străinătate, contracte generale 
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(autorul amendamentului) 
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cu organizatorii de spectacole, 
cu utilizatorii care desfăşoară 
activităţi de comunicare 
publică, cu organismele de 
radiodifuziune ori de 
televiziune sau cu 
distribuitorii de servicii de 
programe prin cablu, având ca 
obiect autorizarea de utilizare 
a repertoriului protejat; 
e) să colecteze sumele 
datorate de utilizatori şi să 
depună toate diligenţele 
necesare pentru repartizarea şi 
plata acestora, în cel mai scurt 
timp, către membrii săi sau 
către alte organisme de 
gestiune colectivă, inclusiv în 
temeiul acordurilor de 
reprezentare, potrivit 
prevederilor din statut; 
f) să ceară utilizatorilor sau 
intermediarilor acestora să 
furnizeze, în format scris şi 
electronic, în termen de 10 
zile de la solicitare, 
informaţiile şi documentele 
solicitate pentru determinarea 
cuantumului remuneraţiilor, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„f) să ceară utilizatorilor sau 
intermediarilor acestora să 
furnizeze, în format scris şi 
electronic, în termen de 30 
zile de la solicitare, 
informaţiile şi documentele 
solicitate pentru determinarea 
cuantumului remuneraţiilor, 
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precum şi informaţii privind 
operele utilizate, ştampilate şi 
semnate de reprezentantul 
legal; 
g) să asigure tratament egal 
membrilor, inclusiv autorilor 
sau titularilor de drepturi ale 
căror drepturi le gestionează 
în temeiul unui acord de 
reprezentare, în privinţa 
comisionului de gestiune şi a 
regulilor privind colectarea, 
repartizarea şi plata 
remuneraţiilor; 
h) să actualizeze în 
permanenţă bazele de date 
conţinând lista de membri şi 
repertoriile acestora; 
i) să asigure accesul propriilor 
membri, fără discriminare, la 
informaţiile privind orice 
aspect al activităţii de 
colectare a sumelor datorate 
de utilizatori şi de repartizare 
a acestora; 
j)  să îndeplinească orice altă 
activitate, conform 
mandatului special primit de 
la membrii săi, în limita 

precum şi informaţii privind 
operele utilizate, ştampilate şi 
semnate de reprezentantul 
legal;” 
(Amendament propus de 
domnul deputat Dinu 
Socotar) 
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Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

obiectului de activitate; 
k) să asigure autorităţilor cu 
atribuţii de control şi 
supraveghere accesul la 
informaţiile privind activitatea 
de colectare şi repartizare a 
remuneraţiilor; 
l) să asigure transparenţa 
activităţii de gestiune 
colectivă în raporturile cu 
membrii săi, autorităţile 
publice şi utilizatorii; 
m) să asigure corespondenţa 
cu membrii, utilizatorii şi cu 
organismele de gestiune 
colectivă cu care are încheiate 
acorduri de reprezentare, prin 
orice mijloace, inclusiv 
electronice; 
n) să protejeze interesele 
membrilor, în ceea ce priveşte 
gestionarea drepturilor 
cuvenite, ca urmare a utilizării 
repertoriului acestora, în afara 
teritoriului României, prin 
încheierea de acorduri de 
reprezentare, în formă scrisă, 
cu organismele similare din 
străinătate; 



 24

Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
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o) să acorde asistenţă de 
specialitate membrilor săi şi 
să îi reprezinte în cadrul 
procedurilor legale, în limita 
obiectului de activitate; 
p) să prezinte în sistemul 
informatic pe care îl deţin date 
şi informaţii actuale, corecte 
şi complete în vederea 
organizării evidenţei şi a 
simplificării plăţii 
remuneraţiilor provenind din 
dreptul de autor şi drepturile 
conexe de către utilizatori, 
precum şi a repartiţiei 
remuneraţiilor colectate. 
Informaţiile existente în 
sistemul informatic al 
organismelor de gestiune 
colectivă sunt stabilite prin 
decizie a directorului general 
al Oficiului Român pentru 
Drepturile de Autor; 
q) să răspundă în scris, în cel 
mai scurt timp posibil, 
plângerilor, în special în ceea 
ce priveşte gestionarea 
drepturilor, revocarea 
mandatului sau retragerea 
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(autorul amendamentului) 
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drepturilor, condiţiile de 
aderare, colectarea sumelor 
datorate autorilor sau 
titularilor de drepturi, 
reţinerile şi repartizarea 
acestora; 
r)  să păstreze separat în 
conturile sale veniturile 
provenite din drepturi sau 
derivate din investirea acestor 
drepturi, precum şi orice 
active proprii pe care le-ar 
putea deţine acesta şi orice 
venituri care provin din aceste 
active, din comisioanele de 
gestiune sau din alte activităţi; 
s) să încheie contracte sau 
acorduri de reprezentare, prin 
care mandatează un alt 
organism de gestiune 
colectivă să gestioneze 
drepturile pe care le 
reprezintă. 
 

9 Art. 181 - (1) Principalele 
atribuţii ale Oficiului Român 
pentru Drepturile de Autor 
sunt următoarele: 
a) reglementează activitatea 

7. La articolul 181 alineatul (1), 
după litera m) se introduce o nouă 
liter ă, lit. m1), cu următorul 
cuprins: 

Nemodificat 
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din domeniu prin decizii ale 
directorului general, potrivit 
legii; 
b) elaborează proiecte de acte 
normative în domeniul său de 
activitate; 
c) ţine evidenţa repertoriilor 
transmise de organismele de 
gestiune colectivă; 
d) organizează şi 
administrează contra cost 
înregistrarea în registrele 
naţionale şi în alte evidenţe 
naţionale specifice, prevăzute 
de lege; 
e) eliberează contra cost 
marcaje holografice utilizabile 
în condiţiile legii în domeniul 
drepturilor de autor şi al 
drepturilor conexe, la valoarea 
preţului de achiziţie la care se 
adaugă un comision de 
administrare de 30%; 
f) avizează constituirea şi 
supraveghează funcţionarea 
organismelor de gestiune 
colectivă; 
g) avizează, ca organ de 
specialitate al administraţiei 
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publice centrale, potrivit legii, 
înscrierea în registrul aflat la 
grefa judecătoriei a 
asociaţiilor şi fundaţiilor 
constituite în domeniul 
drepturilor de autor şi al 
drepturilor conexe, inclusiv în 
ceea ce priveşte asociaţiile 
pentru combaterea pirateriei; 
h) controlează, pe cheltuială 
proprie, din oficiu sau în urma 
unei sesizări scrise, 
respectarea legislaţiei din 
domeniu, funcţionarea şi 
activitatea organismelor de 
gestiune colectivă, inclusiv 
prin permiterea accesului la 
sistemul informatic al 
acestora, şi stabileşte măsurile 
de intrare în legalitate sau 
aplică sancţiuni, după caz; 
i) colaborează cu autorităţile 
similare din statele membre 
ale Uniunii Europene în 
scopul monitorizării aplicării 
prevederilor Uniunii 
Europene referitoare la 
dreptul de autor şi drepturile 
conexe; 
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j)  efectuează contra cost, pe 
cheltuiala inculpaţilor, în 
cazul în care s-a dovedit 
vinovăţia, constatări tehnico-
ştiinţifice cu privire la 
caracterul original al 
produselor purtătoare de 
drepturi de autor sau de 
drepturi conexe, la solicitarea 
organelor de cercetare penală; 
k) efectuează expertize contra 
cost, pe cheltuiala părţilor 
interesate sau la cererea 
organelor judiciare; 
l) desfăşoară activităţi de 
informare privind legislaţia 
din domeniu, pe cheltuiala 
proprie, precum şi activităţi de 
instruire, pe cheltuiala celor 
interesaţi; 
m) desfăşoară activităţi de 
reprezentare în relaţiile cu 
organizaţiile de specialitate 
similare şi cu organizaţiile 
internaţionale din domeniu, la 
care statul român este parte; 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ m1) ţine evidenţa entităţilor 
autorizate să desfăşoare activităţile 
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n) îndeplineşte orice alte 
atribuţii prevăzute de lege. 
……………………………. 

prevăzute la art. 351 alin. (1) lit. b) şi 
furnizează atât Comisiei Europene, 
cât şi punctului de acces la informaţii 
instituit de Biroul Internaţional al 
Organizaţiei Mondiale pentru 
Proprietate Intelectuală, denumirea şi 
datele de contact ale entităţilor 
autorizate, precum şi orice alte date 
colectate în urma comunicării 
voluntare a acestora, de către 
entităţile autorizate.” 

 

10 Art. 185 …………………… 
  
 
 
(4) Titularii de drepturi care 
au instituit măsuri tehnice de 
protecţie au obligaţia de a 
pune la dispoziţia 
beneficiarilor excepţiilor 
prevăzute la art. 35 alin. (1) 
lit. a), c) şi e), art. 35 alin. (2) 
lit. d) şi e) şi la art. 39 
mijloacele necesare pentru 
accesul legal la opera sau la 
oricare alt obiect al protecţiei. 

8. La articolul 185, alineatul (4) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(4) Titularii de drepturi care au 
instituit măsuri tehnice de protecţie 
au obligaţia de a pune la dispoziţia 
beneficiarilor excepţiilor prevăzute la 
art. 35 alin. (1) lit. a), c) şi e), art. 35 
alin. (2) lit. d) şi e), art. 351 şi art. 39 
mijloacele necesare pentru accesul 
legal la opera sau la oricare alt obiect 
al protecţiei. Totodată aceştia au 
dreptul să limiteze numărul copiilor 
realizate în condiţiile de mai sus.” 

Nemodificat 
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Totodată aceştia au dreptul să 
limiteze numărul copiilor 
realizate în condiţiile de mai 
sus.  
……………………………… 

 

11 Art. 190 - Constituie 
contravenţii şi se sancţionează 
cu amendă de la 3.000 lei la 
30.000 lei următoarele fapte: 
a) încălcarea prevederilor art. 
24 alin. (5); 
b) încălcarea prevederilor art. 
89 şi 90; 
c) încălcarea prevederilor art. 
114 alin. (3); 
d) încălcarea prevederilor art. 
149 alin. (4) sau (8); 
e) încălcarea prevederilor art. 
162 lit. b), e), g), i), k), l), p) 
şi q) şi ale art. 172 alin. (1); 
f) fixarea, fără autorizarea sau 
consimţământul titularului 
drepturilor recunoscute de 
prezenta lege, a interpretărilor 
sau a execuţiilor artistice ori a 
programelor de radiodifuziune 
sau de televiziune; 
g) comunicarea publică, fără 
autorizarea sau 

9. La articolul 190, după litera 
g) se introduce o nouă literă, lit. h), 
cu următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 
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consimţământul titularului 
drepturilor recunoscute de 
prezenta lege, a operelor ori a 
produselor purtătoare de 
drepturi conexe. 

 

 

 

 

„h) încălcarea prevederilor art.352 
alin. (2) şi, de către utilizatori, a 
prevederilor art. 162 lit. f).” 

12 Art. 209 - Prezenta lege 
transpune prevederile 
următoarelor acte normative 
comunitare: 
a) Directiva Consiliului 
91/250/CEE din 14 mai 1991 
privind protecţia juridică a 
programelor pentru calculator, 
publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene nr. L 
122 din 17 mai 1991; 
b) Directiva Consiliului 
92/100/CEE din 19 noiembrie 
1992 privind dreptul de 
închiriere şi de împrumut şi 
anumite drepturi conexe 
dreptului de autor în domeniul 
proprietăţii intelectuale, 
publicată în Jurnalul Oficial al 

10.  La articolul 209, după litera 
k) se introduce o nouă literă, lit. l), 
cu următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 
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Comunităţilor Europene nr. L 
346 din 24 noiembrie 1992; 
c) Directiva Consiliului 
93/83/CEE din 27 septembrie 
1993 privind armonizarea 
anumitor dispoziţii referitoare 
la dreptul de autor şi 
drepturile conexe aplicabile 
difuzării de programe prin 
satelit şi retransmisiei prin 
cablu, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor 
Europene nr. L 248 din 6 
octombrie 1993; 
d) Directiva Consiliului 
93/98/CEE din 29 octombrie 
1993 privind armonizarea 
duratei de protecţie a 
dreptului de autor şi a 
anumitor drepturi conexe, 
publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene nr. L 
290 din 24 noiembrie 1993; 
e) Directiva Parlamentului 
European şi a Consiliului 
96/9/CE din 11 martie 1996 
privind protecţia juridică a 
bazelor de date, publicată în 
Jurnalul Oficial al 
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Comunităţilor Europene nr. L 
077 din 27 martie 1996; 
f) Directiva Parlamentului 
European şi a Consiliului 
2001/29/CE din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor 
aspecte ale dreptului de autor 
şi drepturilor conexe în 
societatea informaţională, 
publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene nr. L 
006 din 10 ianuarie 2002; 
g) Directiva Parlamentului 
European şi a Consiliului 
2001/84/CE din 27 septembrie 
2001 privind dreptul de suită 
în beneficiul autorului unei 
opere de artă originale, 
publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene nr. L 
272 din 13 octombrie 2001; 
h) Directiva Parlamentului 
European şi a Consiliului 
2004/48/CE din 29 aprilie 
2004 privind asigurarea 
respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală, 
publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene nr. L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34

Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

157 din 30 aprilie 2004; 
i) Directiva 2011/77/UE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 27 septembrie 
2011 de modificare a 
Directivei 2006/116/CE 
privind durata de protecţie a 
dreptului de autor şi a 
anumitor drepturi conexe, 
publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 
265 din 11 octombrie 2011; 
j) Directiva 2012/28/UE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 25 octombrie 
2012 privind anumite utilizări 
permise ale operelor orfane, 
publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 
299 din 27 octombrie 2012; 
k) Directiva 2014/26/UE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 februarie 
2014 privind gestiunea 
colectivă a drepturilor de 
autor şi a drepturilor conexe şi 
acordarea de licenţe 
multiteritoriale pentru 
drepturile asupra operelor 
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muzicale pentru utilizare 
online pe piaţa internă, 
publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 
84 din 20 martie 2014. 

 

 

 

„l) Directiva (UE) nr. 2017/1564 a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 septembrie 2017 
privind anumite utilizări permise ale 
anumitor opere şi ale altor obiecte ale 
protecţiei prin drept de autor şi 
drepturi conexe în beneficiul 
persoanelor nevăzătoare, cu 
deficienţe de vedere sau cu dificultăţi 
de citire a materialelor imprimate şi 
de modificare a Directivei 
2001/29/CE privind armonizarea 
anumitor aspecte ale dreptului de 
autor şi drepturilor conexe în 
societatea informaţională, publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE), seria L, nr. 242 
din data de 20 septembrie 2017.” 

  Prezenta lege transpune 
Directiva (UE) nr. 2017/1564 a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 septembrie 2017 
privind anumite utilizări permise ale 
anumitor opere şi ale altor obiecte 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 8/1996 Forma adoptată de Senat Text  propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

ale protecţiei prin drept de autor şi 
drepturi conexe în beneficiul 
persoanelor nevăzătoare, cu 
deficienţe de vedere sau cu dificultăţi 
de citire a materialelor imprimate şi 
de modificare a Directivei 
2001/29/CE privind armonizarea 
anumitor aspecte ale dreptului de 
autor şi drepturilor conexe în 
societatea informaţională, publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE), serial L, nr. 242 
din data de 20 septembrie 2017. 
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