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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

R A P O R T

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.

124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor ºi

drepturile conexe, prin adoptarea de mãsuri pentru combaterea pirateriei

în domeniul audio ºi video, precum ºi a programelor pentru calculator

În urma examinãrii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele mãsuri privind asigurarea bunurilor

culturale mobile exportate temporar, în ºedinþa din 11 octombrie 2000, Comisia

pentru culturã, arte, mijloace de informare în masã propune, cu unanimitatea voturilor

celor prezenþi, ca acesta sã fie supus spre dezbatere ºi adoptare cu amendamentele

anexate.

Cu aceast proiect de lege, Comisia a fost sesizatã în fond.

În redactarea raportului, Comisia a þinut cont de avizul emis de Consiliul

Legislativ.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 44/2000

referitoare la unele mãsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate

temporar face parte din categoria legilor ordinare.

PREªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HAªOTTI

Experþi,

Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU



Comisia pentru culturã, arte,

mijloace de informare în masã

A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor ºi

drepturile conexe, prin adoptarea de mãsuri pentru combaterea pirateriei în domeniul audio ºi video, precum ºi a programelor pentru calculator

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)

Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Articol unic. – Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr.
124/2000 din 31 august 2000 pentru completarea
cadrului juridic privind dreptul de autor ºi drepturile
conexe, prin adoptarea de mãsuri pentru combaterea
pirateriei în domeniul audio ºi video, precum ºi a
programelor pentru calculator, adoptatã în temeiul
art. 1 lit. K pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi
publicatã în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 427 din
2 septembrie 2000.

Amendament propus de Comisie

Articolul unic se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

Art. I. – Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 124/2000
din 31 august 2000 pentru completarea cadrului juridic
privind dreptul de autor ºi drepturile conexe, prin
adoptarea de mãsuri pentru combaterea pirateriei în
domeniul audio ºi video, precum ºi a programelor
pentru calculator, adoptatã în temeiul art. 1 lit. K pct. 2
din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de
a emite ordonanþe , ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, cu
urmãtoarele modificãri ºi completãri:

Din motive de tehnicã legislativã.

2. Art. 3. – (1) Agenþii economici care produc,
distribuie, comercializeazã sau închiriazã programe
pentru calculator pe teritoriul României vor
comunica Oficiului Român pentru Drepturile de
Autor urmãtoarele:

a) acordul titularului dreptului de autor sau al
producãtorului, dupã caz, pentru activitãþile de
distribuire, comercializare sau închiriere;

b) informaþii referitoare la modul de acordare a

Amendament propus de Comisie

Articolul 3 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

„ Art. 3. – (1) Agenþii economici care produc, distribuie,
comercializeazã sau închiriazã programe pentru
calculator pe teritoriul României vor comunica Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor urmãtoarele:

a) acordul titularului dreptului de autor sau al
producãtorului, dupã caz, pentru activitãþile de

Conþinutul alin. (2) nu este necesar.
El exprimã doar o posibilitate de
care agenþii economici pot sã
beneficieze, oricum. Nu este nevoie
nici ca aceastã posibilitate sã
devinã obligaþie.
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licenþei ºi, dupã caz, modelul licenþei acordate, pe
teritoriul României, utilizatorilor de programe
pentru calculator.

(2) Pot fi comunicate ºi informaþii referitoare la
modul de acordare a licenþei ºi, dupã caz, modelul
licenþei acordate, pe teritoriul altor state,
utilizatorilor de programe pentru calculator.

(3) Documentele prevãzute la alin. (1) vor fi
comunicate, prin scrisoare recomandatã, Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 30
de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanþe sau, dupã caz, de la începerea activitãþii
de producere, distribuire, comercializare sau
închiriere a programelor pentru calculator.

(4) Documentele prevãzute la alin. (1) vor fi
înscrise în Registrul programelor pentru calculator,
înfiinþat ºi administrat de Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor.

distribuire, comercializare sau închiriere;

b) informaþii referitoare la modul de acordare a licenþei
ºi, dupã caz, modelul licenþei acordate, pe teritoriul
României, utilizatorilor de programe pentru calculator.

(2) Documentele prevãzute la alin. (1) vor fi
comunicate, prin scrisoare recomandatã, Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de
zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe sau,
dupã caz, de la începerea activitãþii de producere,
distribuire, comercializare sau închiriere a programelor
pentru calculator.

(3) Documentele prevãzute la alin. (1) vor fi înscrise în
Registrul programelor pentru calculator, înfiinþat ºi
administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de
Autor.“

3. Art. 4. – Agenþii economici care produc, distribuie,
comercializeazã sau închiriazã opere audiovizuale
sunt obligaþi sã solicite Oficiului Român pentru
Drepturile de Autor eliberarea marcajelor
distinctive corespunzãtoare numãrului de exemplare
ale operelor audiovizuale destinate producerii,
distribuirii, comercializãrii sau închirierii.

Amendament propus de Comisie

Articolul 4  se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

„Art. 4. – (1) Agenþii economici care produc, distribuie,
comercializeazã sau închiriazã opere audiovizuale sunt
obligaþi sã solicite Oficiului Român pentru Drepturile de
Autor eliberarea unei adeverinþe, în vederea obþinerii
marcajelor distinctive corespunzãtoare numãrului de
exemplare ale operelor audiovizuale destinate
producerii, distribuirii, comercializãrii sau închirierii.

(2) Adeverinþa va cuprinde date referitoare la titlurile
operelor audiovizuale, precum ºi la numãrul de
exemplare.“

Pentru a face posibilã modificarea
adusã la art. 5. Prin introducerea
adeverinþei, Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor va deþine un
instrument de control asupra
operaþiunilor derulate cu marcajele
distinctive.

4. Art. 5. – (1) Marcajul distinctiv se elibereazã contra
cost de cãtre Oficiul  Român pentru Drepturile de

Amendament propus de Comisie

Articolul 5  se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Administrarea marcajelor
distinctive de cãtre un organism de
drept privat are, pe de o parte,
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Autor.

(2) Cheltuielile pentru realizarea ºi eliberarea
marcajelor distinctive se finanþeazã din bugetul
alocat Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

(3) Sumele încasate de Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor potrivit alin. (1) se varsã la
bugetul de stat .

„Art. 5. – (1) În baza adeverinþei prevãzute la art. 4,
marcajul  distinctiv se elibereazã contra cost de cãtre un
organism de drept privat, de luptã împotriva pirateriei,
desemnat prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea
Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

(2) Costurile pentru realizarea ºi eliberarea marcajelor
distinctive  vor fi suportate de organismul desemnat prin
hotãrâre a Guvernului .

(3) Marcajele distinctive vor fi eliberate în condiþiile
stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor.“

avantajul degrevãrii unei agenþii
guvernamentale de o activitate
bugetivorã (practic, cu
administrarea marcajelor distinctive
ar trebui sã se ocupe personalul
salarizat de la bugetul de stat, al
Oficiului Român pentru Drepturile
de Autor) ºi, pe de altã parte, pe cel
al reducerii volumului unor
operaþiuni financiare care ar
îngreuna bugetul Oficiului (prin
alocarea unor sume de la bugetul de
stat, pentru achiziþionarea
marcajelor. În plus, soluþia propusã
responsabilizeazã exact agenþii
economici cei mai interesaþi de
eradicarea pirateriei.

5. Art. 6. – (1) În vederea eliberãrii marcajului
distinctiv, agenþii economici  vor prezenta Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor urmãtoarele
documente:

a) autorizaþia de funcþionare a agentului economic;

b) certificatul de înmatriculare a operei audiovizuale
în Registrul cinematografiei;

c) numãrul ºi titlul operelor audiovizuale destinate
producerii, distribuirii, comercializãrii sau
închirierii ºi pentru care se solicitã marcajul
distinctiv.

(2) Documentele prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi b)
sunt eliberate de Oficiul Naþional al
Cinematografiei, potrivit prevederilor Ordinului
preºedintelui Oficiului Naþional al Cinematografiei
nr. 21/1998 privind înfiinþarea Registrului
cinematografiei ºi aprobarea Normelor

Amendament propus de Comisie

Articolul 6  se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

„Art. 6. – (1) În vederea eliberãrii adeverinþei prevãzute
la art. 4, solicitanþii  vor prezenta Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor urmãtoarele documente:

a) autorizaþia de funcþionare a agentului economic , în
domeniul audio ºi video;

b) certificatul de înmatriculare a operei audiovizuale în
Registrul cinematografiei;

c) numãrul ºi titlul operelor audiovizuale destinate
producerii, distribuirii, comercializãrii sau închirierii ºi
pentru care se solicitã marcajul distinctiv.

(2) Documentele prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi b) sunt
eliberate de Oficiul Naþional al Cinematografiei, potrivit
reglementãrilor în vigoare cu privire la înfiinþarea
Registrului cinematografiei.“

Pentru realizarea unui sistem
coerent de administrare a
marcajelor distinctive.

Pentru simplificarea textului,
înlãturând detaliile nesemnificative
pentru un text de lege.
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metodologice pentru organizarea ºi funcþionarea
Registrului cinematografiei ºi pentru clasificarea
operelor cinematografice.

6. Art. 7. – Marcajul distinctiv se va aplica pe fiecare
exemplar al operei audiovizuale, înainte de a fi
comercializatã sau închiriatã.

Amendament propus de Comisie

Articolul 7  se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

„Art. 7. – (1) Marcajul distinctiv se va aplica pe fiecare
exemplar al operei audiovizuale, înainte de a fi
comercializat  sau închiriat.

(2) Revânzarea marcajelor distinctive este interzisã.“

Pentru o exprimare corectã.

Pentru a se elimina orice posibilã
administrare ilegalã a marcajelor
distinctive.

7. Art. 8. –

…

c) neîndeplinirea obligaþiilor prevãzute la art. 3 alin.
(1), cu amendã de la 20.000.000 la 40.000.000 lei ºi
confiscarea suporturilor pe care se aflã înregistrate
programele pentru calculator;

Amendament propus de Comisie

Litera c) din alineatul (1) al articolului 8 se modificã
ºi va avea urmãtorul cuprins:

„c) neîndeplinirea obligaþiilor prevãzute la art. 3 alin. (1)
ºi art. 7 alin. (2), cu amendã de la 20.000.000 la
40.000.000 lei;“

Pentru sancþionarea contravenþiei
introduse la art. 7 ºi pentru a nu
sancþiona excesiv neîndeplinirea
obligaþiilor prevãzute.

8. Art. 9. - …

(3) Procesul – verbal de constatare a contravenþiei
va cuprinde menþiuni cu privire la bunurile supuse
confiscãrii, cu indicarea operelor de creaþie
intelectualã ale cãror copii neautorizate au fost
confiscate.

(4) Titularii dreptului de autor ori ai drepturilor
conexe dreptului de autor care au domiciliul ori
sediul social în România sau care au filiale,
sucursale ori reprezentanþi pe teritoriul României au
dreptul de a fi informaþi, la cererea lor, de cãtre
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu
privire la faptele care au adus atingere drepturilor
lor, în termen de 5 zile de la rãmânerea definitivã a
proceselor – verbale de constatare ºi sancþionare a
contravenþiilor.

Amendament propus de Comisie

Alineatele (3) ºi (4) din articolul 9 se modificã ºi vor
avea urmãtorul cuprins:

„(3) Procesul – verbal de constatare a contravenþiei va
cuprinde menþiuni cu privire la bunurile supuse
confiscãrii, cu indicarea operelor ale cãror copii
neautorizate au fost confiscate.

(4) Titularii dreptului de autor ori ai drepturilor conexe
dreptului de autor care au domiciliul  ori sediul social în
România sau care au filiale, sucursale ori reprezentanþi
pe teritoriul României au dreptul de a fi informaþi, la
cererea lor, de cãtre Oficiul Român pentru Drepturile de
Autor cu privire la faptele care au adus atingere
drepturilor lor, în termen de 10 zile de la încheierea
proceselor – verbale de constatare ºi sancþionare a
contravenþiilor. “

Pentru eliminarea unei redundanþe
în exprimare.

Pentru a elimina posibilitatea
prelungirii excesive a termenului de
aducere la cunoºtinþã a proceselor
- verbale de constatare a
contravenþiilor.
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9. Amendament propus de Comisie

Se introduce articolul II, care va avea urmãtorul
cuprins:

Art. II – Ordonanþa Guvernului nr. 124/2000 din 31
august 2000 pentru completarea cadrului juridic privind
dreptul de autor ºi drepturile conexe, prin adoptarea de
mãsuri pentru combaterea pirateriei în domeniul audio ºi
video, precum ºi a programelor pentru calculator, se
republicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu
modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta lege.

Din motive de tehnicã legislativã.

         PREªEDINTE,                                                    SECRETAR,

                    Gabriel ÞEPELEA                    Puiu HAªOTTI  

Experþi,    Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU


