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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                                  Bucureşti 
şi comunicaţiilor                             10-11 octombrie 2012 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din 10-11 octombrie 2012 

La şedinţele Comisiei din zilele de 10 şi 11 octombrie 2012 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, 
Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Farago Petru, 
Pambuccian Varujan, Mircea Cazan, Florin-Cristian Tătaru, Ibram Iusein; au fost absenţi: Dan Nica 
Matei Radu Brătianu, Valerian Vreme și Gheorghe Zoicaş. 

Lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost conduse 
de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor.  

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 10 octombrie 2012 s-a aflat: 

1. PLx nr.395/2012 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. 
Modificările propuse prin prezenta iniţiativă legislativă au ca obiect, în principal: 

- limitarea excepţiei de la plata drepturilor de autor numai pentru bibliotecile aparţinând instituţiilor 
de învăţământ preuniversitar; 
- trecerea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor din subordinea Guvernului în subordinea 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; 
- sancţionarea organismelor de gestiune colectivă cu amendă, pentru neîndeplinirea obligaţiei de 
plată către titulari a drepturilor cuvenite, în termen de 6 luni; 
- instituirea obligaţiei, pentru organismele de gestiune colectivă, de a comunica membrilor săi, până 
la data de 1 martie a fiecărui an, situaţia sumelor colectate şi care urmează a fi repartizate, pentru 
anul, precedent, provenienţa, modul de calcul al drepturilor cuvenite şi reţinerile aplicate, precum şi 
verificarea concordanţei acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare; 
- diminuarea comisionului de administrare reținut de organismele de gestiune colectivă de la 
membrii săi, pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare, de la maximum 15%, la maximum 10% 
din sumele colectate anual; 
- eliminarea excepţiei de la plata drepturilor de autor pentru retransmiterea prin cablu a programelor 
de televiziune cu retransmitere obligatorie (must carry); 
- eliminarea limitelor de orice fel în negocierile libere dintre utilizatori şi titularii de drepturi, 
conform practicilor europene în materie; 
- clarificarea prevederilor referitoare la succesiunile vacante în cazul drepturilor patrimoniale de 
autor; 
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- introducerea unor dispoziţii legale care să permită facilitarea utilizării, în schimbul unei  
remuneraţii, a produselor purtătoare de drepturi de autor şi conexe, realizate în România sub 
regimul legislaţiilor anterioare (Decretul nr.321/1954), aflate în patrimoniul Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Televiziune, în patrimoniul Electrecord şi în Arhiva Naţională de Film, etc.; 
- facilitarea utilizării operelor literare în cadrul manualelor şcolare, prin introducerea sistemului 
gestiunii colective extinse pentru autorizarea utilizării acestora, în schimbul unei remuneraţii; 
- dezincriminarea faptelor de utilizare prin comunicare publică în scop ambiental a operelor şi a 
obiectelor purtătoare de drepturi de autor şi conexe; 
- corectarea unor erori apărute în procesul de redactare a Legii nr. 329/2006 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Gvemului nr. 123/2005;  
- crearea cadrului juridic necesar pentru identificarea, înregistrarea şi gestionarea operelor orfane, în 
sensul Directivei privind anumite utilizări permise ale operelor orfane Com(2011)289. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 10 octombrie 2012. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a propunerii legislative cu 
amendamente.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 11 octombrie 2012 s-a aflat: 
1. E-42/2012-s - Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și 
acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale 
pentru utilizări online pe piața internă COM(2012)372 
 
În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind procedura de 

lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului asupra proiectelor de acte legislative 
ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, pentru verificarea 
conformării cu principiul subsidiarităţii a Propunerii de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea 
de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața 
internă COM(2012)372. 

Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind gestionarea 
colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru 
drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă propune măsuri de 
modernizare a societăților de gestiune colectivă a drepturilor de autor și  instituie măsuri de 
stimulare pentru încurajarea transparenței și eficienței acestora. 

Societățile de gestiune colectivă acționează ca intermediari între titularii drepturilor de autor 
din industria muzicală, dar și din alte domenii artistice, precum literatura și cinematografia, și 
furnizorii de servicii care intenționează să utilizeze operele acestora. Ele acordă licențe de drepturi 
de autor, încasează redevențe și redistribuie venituri către titularii drepturilor în cazurile în care 
negocierea individuală a licențelor cu fiecare creator în parte nu ar fi practic posibilă și ar presupune 
costuri de tranzacționare ridicate. În UE există peste 250 de societăți de gestiune colectivă care 
gestionează venituri de circa 6 miliarde de euro anual. Utilizarea drepturilor în sectorul muzicii 
reprezintă aproximativ 80 % din totalul veniturilor colectate de societățile de gestiune colectivă. 
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Gestiunea colectivă a drepturilor de autor este de asemenea importantă pentru acordarea de 
licențe prestatorilor de servicii de muzică online (servicii de descărcare a pieselor muzicale, servicii 
de streaming). Acesta este în special cazul drepturilor celor care compun muzică sau scriu textele 
pieselor muzicale. Prestatorii de servicii online doresc deseori să acopere o multitudine de teritorii 
și un catalog de muzică vast. De asemenea, adesea ei doresc să testeze noi modele de afaceri. Toate 
acestea fac ca acordarea de licențe pentru difuzarea online să fie foarte dificilă. Multe societăți de 
gestiune colectivă nu sunt pregătite să facă față acestor provocări și, ca urmare, furnizorii de servicii 
se confruntă cu mari dificultăți atunci când încearcă să obțină licențele necesare pentru a lansa 
servicii de muzică online în întreaga UE. Acest lucru are ca rezultat reducerea numărului de servicii 
de muzică online disponibile pentru consumatorii de pe întreg teritoriul UE și o mai lentă integrare 
a serviciilor inovatoare.  

Directiva propusă contribuie la finalizarea unei piețe unice a proprietății intelectuale și face 
parte din Strategia din 2011 a Comisiei cu privire la proprietatea intelectuală. 
 Elementele cheie ale directivei propuse sunt: 

• Să promoveze o mai mare transparență și o mai bună guvernanță a societăților de gestiune 
colectivă, prin consolidarea obligațiilor de raportare și a controlului titularilor de drepturi 
asupra activităților lor, astfel încât să se stimuleze oferirea de servicii mai inovatoare și de 
mai bună calitate. 

• Pe baza celor de mai sus, mai precis, să încurajeze și să faciliteze acordarea de licențe 
multiteritoriale și multirepertoriale pentru utilizarea online în UE/SEE a lucrărilor muzicale 
protejate prin drepturi de autor. 

• Titularii de drepturi ar putea interveni direct în gestionarea drepturilor lor, ar fi remunerați 
mai rapid, iar posibilitatea de a-și alege societatea de gestiune colectivă cea mai eficientă 
pentru scopurile lor ar fi consfințită prin lege. Aceasta ar duce la o mai bună protecție a 
intereselor titularilor de drepturi, precum și la îmbunătățirea accesului consumatorilor la 
conținutul cultural. 

• Noile reguli ar urma să schimbe modul în care societățile de gestiune colectivă lucrează la 
nivel european, prin noi cerințe precum îmbunătățirea gestionării repertoriului, plăți mai 
rapide către membri, claritate în ceea ce privește fluxurile de venituri din exploatarea 
drepturilor, un raport anual privind transparența și informații suplimentare furnizate direct 
titularilor de drepturi și partenerilor de afaceri (de exemplu, alte societăți de gestiune 
colectivă). Statele membre ar trebui să dispună de mecanisme pentru soluționarea litigiilor 
între societățile de gestiune colectivă și titularii drepturilor de autor. Îmbunătățirea 
standardelor și a proceselor ar trebui să ducă la o mai bună funcționare a societăților de 
gestiune colectivă și la creșterea încrederii în activitățile acestora.  

• Acordarea de licențe multiteritoriale pentru utilizarea fără granițe pe internet a muzicii 
protejate prin drepturi de autor ar fi facilitată, dar și condiționată de demonstrarea capacității 
tehnice de a îndeplini în mod eficace această sarcină. Acest lucru ar fi deopotrivă benefic 
pentru autori, pentru furnizorii de servicii de internet și pentru cetățeni. 

De-a lungul anilor, în domeniul drepturilor de autor a fost adoptat un acquis considerabil pentru 
a facilita funcționarea pieței unice. Acest acquis se referă aproape exclusiv la definirea drepturilor, a 
limitărilor și a excepțiilor, precum și la dispozițiile conexe. Foarte puține dispoziții ale directivelor 
în domeniul drepturilor de autor se referă la gestiunea drepturilor,  niciuna nu instituie un cadru 
pentru funcționarea societăților de gestiune colectivă; 
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Abordarea reglementărilor privind gestiunea colectivă a drepturilor diferă de la un stat membru 
la altul, iar în ultimii ani s-a dovedit că nu există suficiente pârghii de control asupra funcționării 
societăților de gestiune colectivă. S-a constatat că, titularii de drepturi, inclusiv titularii de drepturi 
din străinătate, nu sunt suficient informați cu privire la activitățile societăților lor și nu pot avea un 
control semnificativ asupra acestora, în special în ceea ce privește colectarea, tratarea și distribuirea 
redevențelor. Există, de asemenea, dovezi în sensul unei proaste gestiuni financiare a anumitor 
societăți mai ales în ceea ce priveşte redevențele datorate titularilor de drepturi care se colectează 
defectuos și/sau nu sunt bine gestionate. Dintre asociațiile de autori, editorii, utilizatorii comerciali 
și consumatorii consultați, mulți susțin că sunt necesare măsuri specifice, axate pe guvernanță și pe 
transparență, în timp ce societățile de gestiune colectivă consideră că autoreglementarea ar fi 
suficientă. Pentru titularii de drepturi, performanțele slabe ale societăților de gestiune colectivă 
înseamnă oportunități (de acordare de licențe) ratate și deduceri excesive din veniturile lor din 
redevențe. Pentru utilizatori, insuficienta transparență și responsabilizare conduc la servicii de o 
calitate mai slabă și, în unele cazuri, la licențe mai costisitoare. 

Guvernul României, prin Ministerul Afacerilor Europene, a transmis Nota referitoare la 
proiectul de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite gestionarea 
colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale 
pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă, prin care se 
apreciază, cu titlu preliminar, că România are o evaluare generală favorabilă asupra reglementării 
pe această temă. MAEur va solicita puncte de vedere instituţiilor responsabile (MCPN, ORDA), în 
scopul formulării poziţiei naţionale.  

Pentru toate societățile de gestiune colectivă, o parte semnificativă a veniturilor colectate 
provine din repertoriul străin, deoarece acestea reprezintă drepturi ale titularilor străini. Protejarea 
intereselor titularilor de drepturi din UE presupune ca toate fluxurile de încasări din redevențe, 
inclusiv fluxurile transfrontaliere, să fie transparente și contabilizate. Este, de asemenea, în interesul 
utilizatorilor comerciali din întreaga UE ca societățile să funcționeze eficient. Acest lucru nu poate 
fi realizat decât prin norme de bază comune care să reglementeze colectarea și distribuirea 
redevențelor într-un mod coerent în întreaga UE. De asemenea, facilitarea acordării de licențe 
multiteritoriale pentru utilizarea operelor muzicale în serviciile online și agregarea repertoriului este 
prin natura sa o problemă transfrontalieră și poate fi, în mod evident, soluționată mai bine la nivelul 
UE. Un cadru european trebuie să garanteze că utilizatorii, titularii de drepturi și consumatorii pot 
beneficia de oportunitățile oferite de piața unică digitală. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în şedinţa din 11 octombrie 
2012, analizând textul reglementării, documentele de lucru ale serviciilor Comisiei Europene 
privind analiza de impact SWD (2012) 204 final şi SWD (2012) 205 final, au admis că măsurile la 
nivel european se justifică prin natura transnațională a problemei, astfel încât propunerea legislativă 
europeană îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.4, alin.(2) şi art.5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană precum şi în Protocolul nr.1 şi nr.2 anexate TUE şi au hotărât, cu unanimitate de voturi a 
membrilor prezenţi, că propunerea este conformă cu principiul subsidiarităţii.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                 Relu Fenechiu 


	SINTEZA

