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AL 
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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe, trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. PL-x 68/2019.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

            PREŞEDINTE,                                              PREŞEDINTE, 
 

           Nicuşor HALICI                                     Gigel Sorinel ȘȘȘȘTIRBU 
         

 

 

 



 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTA

COMISIA JURIDIC Ă
DE DISCIPLIN Ă ŞI IMUNIT

Nr. 4c-13/155                                 
 

 

asupra proiectului de Lege 
privind dreptul de autor 

 
 
În temeiul dispoziţ

republicat, cu modificări şi complet
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în mas
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
nr.8/1996 privind dreptul de autor 
nr. PL-x 68/2019.  

Senatul, în şedin
Potrivit prevederilor art. 75

art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputa
şi completări, Camera Deputaţ

Consiliul Legislativ
nr.1058 din 7 noiembrie 2018

Comisia pentru drepturile omului, culte 
naţionale şi Comisia pentru 
proiectul de lege în data de 5 martie 2019.
comunicaţiilor a avizat favorabil în 

Consiliul Economic si Social a transmis 
23 octombrie 2018 puncte de vedere.

Proiectul de leg
completarea Legii nr.8/1996, în sensul instituirii, sub sanc
obligaţiei organismelor de gestiune colectiv

2

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI  

CAMERA DEPUTA ŢILOR  
 

Ă, 
ŞI IMUNIT ĂŢI  

                                 

COMISIA PENTRU CULTUR
MIJLOACE DE INFORMARE ÎN 

Nr. 4c -12/49 

Bucureşti,

                                                    

     RAPORT COMUN 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe 

dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputa
ă şi completări, Comisia juridică, de disciplină ş
ă, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizat
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, trimis 

edinţa din 18 februarie 2019, a adoptat proiectul de Lege.
rivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicat

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modific
ri, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă

8.  
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorit

i Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au avizat favorabil 
de 5 martie 2019. Comisia pentru tehnologia informa

iilor a avizat favorabil în şedinţa din 27 martie 2019. 
Consiliul Economic si Social a transmis cu adresa nr. 5287 din 

23 octombrie 2018 puncte de vedere. 
lege are ca obiect de reglementare 

completarea Legii nr.8/1996, în sensul instituirii, sub sancţiune contraven
iei organismelor de gestiune colectivă de a publica trimestrial, prin afi

COMISIA PENTRU CULTUR Ă, ARTE, 
MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ 

 
Bucureşti, 15.04.2019  

 
                                                     

i completarea Legii nr.8/1996 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
, de disciplină şi imunităţi  și 

fost sesizate spre 
şi completarea Legii 

trimis cu adresa                               

, a adoptat proiectul de Lege. 
ia României, republicată, şi ale 

ilor, republicat, cu modificări 

iativa legislativă prin avizul 

i problemele minorităţilor 
i sport au avizat favorabil 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

adresa nr. 5287 din                           

 modificarea şi 
ţiune contravenţională, a 

 de a publica trimestrial, prin afişare la 
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sediul acestora, precum şi în format electronic, pe pagina proprie de internet, 
informaţii privind sumele colectate pe categorii de utilizatori, sumele reţinute, costul 
gestiunii şi sumele repartizate pe categorii de titulari, provenienţa acestora, modul de 
calcul al drepturilor, precum şi reţinerile aplicate. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a 
desfăşurat lucrările în şedinţa din 12 martie 2019. Din numărul total de 15 membri ai 
Comisiei au participat la şedinţă 14 deputaţi. 

În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă au hotărât, cu unanimitatea voturilor 
parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a proiectului 
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe, cu un amendament admis, redat în anexa la raport. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din data de      
15 aprilie 2019. La şedinţă au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât să-ţi însuşească raportul 
preliminar de adoptare, cu un amendament admis, transmis de Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă. 

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu un amendament admis, redat în anexa 
la raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  

 
 
 
 

        PREŞEDINTE, 
       Nicuşor HALICI 

PREŞEDINTE, 
 Gigel Sorinel ŞTIRBU 

 
 
 

  
         SECRETAR,  
Aida-Cristina CĂRUCERU                           

SECRETAR, 
Beatrice TUDOR 

                    
 
 
 
 

 

Consilier parlamentar Roxana David                                                                                   Consilier parlamentar Dan Kalber 

 



Anexă: amendament admis 
 

Nr. 
crt. 

Legislaţie în vigoare 
Legea nr.8/1996 

Text Senat Amendamente Motivare 

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

Nemodificat   

2.  Articol unic.- Legea nr.8/1996 
privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.489 
din 14 iunie 2018, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 
 

Nemodificat   

3.  1. La articolul 170, după 
alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alin.(21) cu următorul 
cuprins: 
„(21) Organismele de gestiune 
colectivă au obligaţia de a publica 
trimestrial, prin afişare la sediul 
acestora, precum şi în format 
electronic, pe pagina proprie de 
internet, începând cu data de 1 
ianuarie, pentru trimestrul anterior, 
sumele colectate pe categorii de 

1. După alineatul (2) al 
articolului 170, se introduce un 
nou alineat, alin.(21), cu 
următorul cuprins: 
„(21) Organismele de gestiune 
colectivă, începând cu data de 
1 ianuarie, au obligaţia de a 
publica trimestrial, până în 
ultima zi a primei luni ce 
urmează trimestrului de 
referin ţă, prin afişare la sediul 
acestora, precum şi în format 
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Nr. 
crt. 

Legislaţie în vigoare 
Legea nr.8/1996 

Text Senat Amendamente Motivare 

utilizatori sau alţi plătitori, sumele 
reţinute, costul gestiunii şi sumele 
repartizate pe categorii de titulari, 
provenienţa acestora, modul de 
calcul al drepturilor precum şi 
reţinerile aplicate.” 
 

electronic, pe pagina proprie de 
internet, pentru trimestrul 
anterior, sumele colectate pe 
categorii de utilizatori sau alţi 
plătitori, sumele reţinute, costul 
gestiunii şi sumele repartizate 
pe categorii de titulari, 
provenienţa acestora, modul de 
calcul al drepturilor precum şi 
reţinerile aplicate.” 
Autor: Comisia pentru cultură 
 

4.  
 
 
e) încălcarea prevederilor 
art.162 lit. b), e), g), i), k), l), p) 
şi q) şi ale art. 172 alin. (1); 

2. La articolul 190, litera e) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,e) încălcarea prevederilor art.162 
lit.b), e), g), i), k), 1), p) şi q), ale 
art.170 alin.(21) şi ale art.172 
alin.(l);”  
 

Nemodificat  
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