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SINTEZA 
 şedinţelor Comisiei din 8-10 noiembrie 2005 

 
La lucrările Comisiei din 8-10 noiembrie au fost prezenţi 9 deputaţi. 
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:  Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe – aviz 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor 
prezenţi. La dezbateri au participat ca invitaţi din partea Ministerului Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei dl. secretar de stat Aurel Neţin şi dna. expert Laura Riteş şi din 
partea Ministerului Culturii şi Cultelor dl. secretar de stat Ion Onisei. 

Dl. secretar de stat Ion Onisei a făcut o prezentare a Ordonanţei de urgenţă care are ca 
scop transpunerea şi adaptarea Directivei 2004/48/CE privind respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală, eliminarea limitelor de negociere în cazul transmiterii prin cablu 
precum şi în cazul efectuării de copie privată precum şi alinierea la ultimele două Tratate 
adoptate de OMPI. S-a precizat că eliminarea limitelor procentuale existente în vechea lege a 
fost făcută la solicitarea Uniunii Europene 

Dl. secretar de stat Aurel Neţin a dorit să aducă unele precizări şi anume: 
- în dezbaterea publică ce a avut loc pe marginea proiectului de lege, în luna iulie s-a 

hotărât de comun acord să se elimine limitele procentuale maxime ale remuneraţiilor pe care 
operatorii de cablu le plătesc organismelor de gestiune colectivă pentru drepturile de autor şi 
drepturile conexe aferente programelor de televiziune retransmise prin cablu pentru 
armonizare cu acquis-ul comunitar, iar referitor la remuneraţia compensatorie pentru copia 
privată, se vor păstra limitele procentuale prevăzute de legea în vigoare, iar negocierile se vor 
iniţia la expirarea unui termen de minimum 3 ani de la data ultimei negocieri, dacă există 
solicitarea unei părţi în acest sens; 

- deşi subiectul ordonanţei o impunea, M.C.C. nu a solicitat avizul M.C.T.I.; 
- în Europa există numeroase modele privind mecanismul de stabilire şi colectare a 

remuneraţiei compensatorii pentru copia privată ceea ce infirmă o eventuală luare de poziţie 
restrictivă faţă de ţara noastră (prin solicitarea expresă de eliminare a limitelor de negociere): 

- nu există nici o Directivă care să interzică fixarea limitelor procentuale în vederea 
negocierii între părţi pentru stabilirea listei de suporturi şi aparate şi a cuantumului 
remuneraţiei compensatorii. 

Dl. preşedinte V. Pambuccian făcând referire la art.81 al Tratatului CE, din Capitolul 
I al Titlului VI, „Reguli privind concurenţa” a precizat că impunerea unor limite minime şi 
maxime ale remuneraţiei compensatorii pentru copia privată ar preveni şi abuzul de poziţie 
dominantă al organismelor de gestiune colectivă, care, prin cererea de remuneraţie 
compensatorie pentru copia privată, impun, în mod indirect, creşterea preţului de vânzare a 
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echipamentelor către consumator. De asemenea, prin potenţiale cereri abuzive, organismele 
de gestiune colectivă pot limita inclusiv accesul consumatorului la tehnologie, pentru că o 
remuneraţie mare, chiar şi cu câteva procente, pentru copia privată generează o creştere a 
preţului tehnologiei şi, mai departe, limitarea accesului consumatorului la aceasta. 

În replică, dl secretar de stat I. Onisei a subliniat că organismele de gestiune colectivă 
s-au adresat Consiliului Concurenţei care a stabilit că acestea nu au poziţie dominantă pe 
piaţa românească. La solicitarea dlui deputat Dan Nica de a vedea Tabelul de concordanţă, 
reprezentantul M.C.C. a dorit să aducă la cunoştinţă celor prezenţi următoarele: nu ştia că 
trebuie să vină la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi Comunicaţiilor ci credea că merge 
doar la Comisia de cultură, nu ştia că trebuie să prezinte Tabelul de concordanţă, nu cunoştea 
amendamentele membrilor Comisiei. 

În acest context s-a hotărât ca următoarea şedinţă să se ţină luni, 14.11.2005 ora 16,30 
ocazie cu care Ministerul Culturii şi Cultelor va prezenta Tabelul de concordanţă. 

În discuţiile care au urmat pe marginea acestui proiect s-au hotărât următoarele 
principii generale: 
- „aparatele” nu vor face obiectul legii şi deci nu vor fi percepute remuneraţii 
compensatorii producătorilor sau importatorilor deoarece aceasta ar constitui o taxare dublă 
ţinând cont şi de taxarea ce se efectuează pe suporturi (propunerea dlui deputat D. Nistoran) 
- reintroducerea limitelor procentuale deoarece, după cum sublinia dl deputat Dan Nica 
există o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene prin care s-a stabilit că pentru 
prevenirea exceselor în negociere orice procent care este mai mare decât media pe Uniunea 
Europeană este interzis ca fiind în defavoarea consumatorului; 
- stabilirea unei metodologii unice, negociată între organismele de gestiune colectivă, 
pe de o parte, şi structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, pe de altă parte, deoarece 
este practic imposibil să se negocieze 7  metodologii diferite cu fiecare din cele 7  organisme 
de gestiune colectivă în parte  
- admiterea faptului că din moment ce o televiziune a obţinut autorizarea de la titularii 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe pentru emiterea programelor sale, această autorizare 
include şi autorizarea pentru retransmiterea prin cablu 
- recunoaşterea principiului potrivit căruia remuneraţia trebuie calculată corespunzător 
ponderii utilizării repertoriului protejat în activitatea utilizatorilor 
- definirea unui nou mecanism de control deoarece, după cum preciza dl preşedinte V. 
Pambuccian, organismele acestea de gestiune colectivă care gestionează o plata efectuată de 
privaţi către privaţi, nu au fost controlate de nimeni.  
- definirea unui sistem nou de arbitraj deoarece arbitrajul nu poate fi organizat de un 
organ al administraţiei de stat cum este ORDA ci este necesar ca arbitrajul să fie organizat de 
o instituţie permanentă de arbitraj şi să se desfăşoare după reguli procedurale consacrate. 

În şedinţa următoare se vor formula amendamente concrete în sensul principiilor 
adoptate de către Comisie cu această ocazie. 

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. Varujan Pambuccian         Monica Mihaela Ştirbu 
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