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RAPORT COMUN 
privind Cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României  

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

 
 

În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 
în masă şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate cu Cererea de 
reexaminare asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe, transmisă cu nr. Pl x 452/2017/2018, înregistrată la 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu nr.4c -10/36/27.02.2018 şi 
la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr. 4c-11/122/27.02.2018. 

În data de 12 ianuarie 2018, în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată, Preşedintele României a formulat Cererea de reexaminare a actului normativ 
trimis la promulgare. În esenţă, obiecţiile Preşedintelui României se referă la următoarele 
aspecte: definirea entităţilor de gestiune independente ca fiind persoane juridice cu scop 
lucrativ ar contraveni prevederilor Directivei, care stipulează că aceste entităţi nu au scop 
lucrativ; eliminarea a două criterii de negociere a metodologiei cuprinzând drepturile 
patrimoniale din art. 1311 alin. (1) lit. g) şi i), precum şi restricţia prevăzută la art. 1311 
alin. (2) din lege, conform căreia pentru activitatea de radiodifuzare organismele de 
gestiune colectivă pot solicita numai renumeraţii procentuale, nu şi forfetare ar contraveni 
prevederilor Directivei; cele două criterii prevăzute de art. 1311 alin. (3) (valoarea 
economică şi ponderea utilizării drepturilor în cauză, respectiv valoarea economică a 
serviciului prestat de organismul de gestiune colectivă) au caracter exhaustiv în legea 
adoptată, ceea ce contravine Directivei, care stabileşte că acestea trebuie avute în vedere 
printre altele, iar nu în mod exclusiv; abrogarea, de către Camera Deputaţilor, a lit. g) a alin. 
(1) al art. 140 din Legea nr. 8/1996 (potrivit căreia încălcarea prevederilor art. 134 
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă, 
dacă nu există autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de 
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prezenta lege) încalcă principiul bicameralismului. 
În data de 18 ianuarie 2018, dl. Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri 

Europene, a adresat o scrisoare prin care atrage atenţia asupra faptului că termenul pentru 
transpunerea Directivei nr. 2014/26/UE s-a împlinit la data de 10.04.2016 şi, în 
consecinţă, instituţia UE a declanşat procedura de infringement împotriva României, care 
face obiectul cauzei 2016/0452. Din această perspectivă, pentru evitarea sancţiunilor 
pecuniare care ar putea fi impuse pentru netranspunerea Directivei, se solicită 
Parlamentului derularea cu celeritate a procedurilor legislative, astfel încât legea de 
transpunere a Directivei nr. 2014/26/UE să fie adoptată şi publicată în Monitorul 
Oficial al României cât mai curând posibil, cel târziu în luna martie 2018. În Anexa 
scrisorii este făcută o evaluare din perspectiva dreptului UE a argumentelor din Cererea de 
reexaminare formulată de Preşedintele României, concluzia generală fiind că prevederile 
din legea adoptată de Parlament sunt conforme textului Directivei. 

Aceeaşi concluzie este formulată şi în scrisoarea Oficiului Român pentru Drepturile 
de Autor adresată preşedinţilor Comisiilor pentru cultură din cele două Camere ale 
Parlamentului în data de 1.02.2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Cererea de reexaminare şi 
a adoptat Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe, în forma trimisă la promulgare în şedinţa din data de 21 
februarie 2018.  

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisiile au dezbătut Legea pentru modificarea și 
completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe în şedinţe 
separate. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a procedat la 
reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe în şedinţa din 6 martie 2018. La lucrările Comisiei au fost 
prezenţi 12 deputaţi, din totalul de 14 membri. 

În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, la dezbateri au participat, în calitate de invitați, domnul Doru Adrian Păunescu, 
director general al Oficiului Român pentru Drepturi de Autor şi doamna Irina Lucan - 
Arjoca,  director general adjunct.  

Referitor la observaţiile Preşedintelui României în legătură cu definirea entităţilor 
de gestiune independente ca fiind persoane juridice cu scop lucrativ, fapt ce ar putea 
contraveni prevederilor Directivei, domnul Doru Păunescu, director general al Oficiului 
Român pentru Drepturi de Autor, a menţionat faptul că Preşedinţia României a examinat 
varianta în limba română a Directivei 2014/26/UE, aşa cum a fost publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L84/27 din 20.3.2014. Această traducere cuprinde o eroare la 
art. 3 lit. b), punctul ii), în sensul în care, prin adăugarea negaţiei, entităţile de gestiune 
independente nu ar avea sens lucrativ. Astfel, analiza Preşedinţiei României s-a limitat 
numai la definiţia cuprinsă în art. 3 lit. b) punctul ii), fără a avea în vedere şi clarificările 
existente în Recitalul 15 din varianta publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
L84/27 din 220.3.2014, respectiv „Titularii drepturilor ar trebui să aibă libertatea de a 
încredinţa gestiunea drepturilor lor unor entităţi de gestiune independente. Astfel de 
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entităţi de gestiune independente sunt entităţi comerciale care diferă de organismele de 
gestiune colectivă, printre altele, deoarece nu sunt deţinute sau controlate de către titularii 
de drepturi.”  

La finalul dezbaterilor, membrii Comisei au hotărât, cu majoritatea voturilor 
parlamentarilor prezenți, respingerea obiecţiilor formulate de Preşedintele României în 
Cererea de reexaminare şi, în consecinţă, menţinerea legii în forma trimisă la 
promulgare. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au procedat la reexaminarea 
Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe în şedinţa din 6 martie 2018. 

La lucrările Comisiei au fost prezenți conform listei de prezenţă. 
La finalul dezbaterilor, membrii Comisei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, respingerea obiecţiilor formulate de Preşedintele României în 
Cererea de reexaminare şi, în consecinţă, menţinerea legii în forma înaintată în vederea 
promulgării. 

 
În urma dezbaterilor, cele două Comisii au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, respingerea obiecţiilor formulate de Preşedintele României în 
Cererea de reexaminare şi, în consecinţă, întocmirea unui raport prin care se propune 
adoptarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe în forma 
adoptată iniţial de Parlament.  

 
În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea pentru 
modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 
face  parte din categoria legilor organice. 

 
 
 
 

                         PREŞEDINTE,                          PREŞEDINTE,                           
Gigel – Sorinel ŞTIRBU               Eugen NICOLICEA        

 
     

      SECRETAR,                      SECRETAR, 
             Beatrice TUDOR                 Costel Neculai DUNAVA 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                                Consilier parlamentar, 
        Dan Kalber                                  Florica  Manole   
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