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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind 

dreptul de autor și drepturile conexe 
(PLx. 565/2021) 

 
 
 

 În baza prevederilor art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu adresa nr. PLx. 565 din 15 noiembrie 2021, Comisia pentru învățământ a 
primit, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.  

Proiectul de lege a fost dezbătut în Comisie în ședința din 07 decembrie 2021. 
Comisia, cu 21 voturi pentru și 4 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil cu 

amendamentele admise din Anexă asupra proiectului de lege menționat.  
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 
 
 
 
                   PREŞEDINTE                     SECRETAR 
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            Anexă  
AMENDAMENTE ADMISE 

 

 

Nr. 
Crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare  

1.  Art. 20 -  (4) La stabilirea 
remunerației pentru drepturile cărora 
li se aplică principiul țării de origine 
prevăzut la alin. (3), părțile iau în 
considerare toate aspectele serviciului 
online auxiliar, cum ar fi 
caracteristicile serviciului online, 
inclusiv durata disponibilității online a 
programelor furnizate în cadrul 
serviciului, audiența și versiunile 
lingvistice oferite. 
(5)  Criteriile stabilite la alin. 
(4) nu exclud calcularea 
remunerației pe baza veniturilor 
organismului de radiodifuziune 
sau televiziune. 
 

La articolul 20, alineatul (5) 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
”(5) Criteriile stabilite la alin. 
(4) nu exclud calcularea 
remunerației pe baza 
veniturilor organismului de 
radiodifuziune sau televiziune 
din activitatea serviciului 
online auxiliar.” 
Autor: Deputat UDMR Szabo 

Odon 

 
 
 
 
În stabilirea remunerației 
pentru drepturile cărora li 
se aplică principiul țării 
de origine prevăzut la 
alin. (3), părțile ar trebui 
să aibă în vedere 
veniturile realizate din 
activitatea de comunicare 
publică și nu din 
activitatea de 
radiodifuzare. 
Completarea este de 
natură să elimine riscul 
unei astfel de interpretări. 

2.   
 
 
Art. 44 - (11) În plus față de 
remunerația prevăzută la alin. 
(1), autorul are dreptul de a 
încasa prin intermediul 
organismelor de gestiune 
colectivă, remunerația cuvenită 
din utilizarea reală a operei 
dacă în contractul de cesiune nu 
se prevede în mod expres altfel. 
 

La articolul 44, alineatul (11) 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„(11) În plus față de 
remunerația prevăzută la alin. 
(1), autorul are dreptul de a 
încasa prin intermediul 
organismelor de gestiune 
colectivă, remunerația cuvenită 
din utilizarea reală a operei 
dacă în contractul de cesiune 
nu se prevede în mod expres 
altfel. Prevederea se va aplica 
doar pentru contractele de 
cesiune încheiate după data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi”. 
Autor: Deputat UDMR Szabo 

Odon 
 

 
 
 
 
 
 
În lipsa unei prevederi 
exprese, o astfel de 
modificare poate duce la 
o interpretare diferită a 
contractelor de cesiune 
încheiate de părți prin 
libera negociere în baza 
prevederilor legale 
anterioare. 
 
 


