CAMERA DEPUTAŢILOR

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

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articol unic. – Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 131 alineatul (2), litera b) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„b) câte un reprezentant al principalelor structuri asociative
mandatate de utilizatori naţionali, numit dintre acestea, cu condiţia ca
acestea să fie declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe
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propria răspundere, câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori
şi câte un reprezentant a două structuri asociative reprezentative ale
utilizatorilor locali sau, în lipsa acestora, a doi reprezentanţi ai
utilizatorilor locali, stabiliţi pe baza cifrei de afaceri şi a cotei de piaţă a
acestora în domeniu, precum şi al societăţilor publice de radiodifuziune
şi de televiziune, după caz, pe de altă parte.”
2. La articolul 1311 alineatul (1) , după litera h) se introduce
o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:
„i) în cazul radiodifuzorilor, remuneraţiile se stabilesc prin
negocieri, în condiţii de predictibilitate şi proporţionalitate, cu potenţialii
receptori ai emisiunilor, astfel încât utilizatorii să poată avea
reprezentarea obligaţiilor de plată la începutul fiecărui an fiscal.”

3. La articolul 154, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
partea din metodologiile prevăzute la art. 131 şi 1311, care priveşte suma
minimă pentru radiodifuzorii locali, se va renegocia pe baza
modificărilor aduse de prezenta lege, pentru a respecta proporţionalitatea
cu potenţialii receptori ai emisiunilor.”

3
Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 7 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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