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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

PLx nr.512/2015 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor 
și drepturile conexe 

 
În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre 
avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.8/1996 
privind dreptul de autor și drepturile conexe(PLx nr.512/2015). 

Proiectul de lege are ca obiect completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, în scopul transpunerii Directivei 
2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite 
utilizări permise ale operelor orfane.  

Ca urmare a depășirii termenului de transpunere a acestei directive, respectiv data de 29 
octombrie 2014, Comisia Europeană a înaintat României, în data de 28 mai 2015, avizul motivat 
pentru neîndeplinirea obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a Directivei 
2012/28/UE.  

Proiectul de lege urmărește stabilirea cadrului legal privitor la utilizările operelor orfane, 
din perspectiva necesității de aliniere a legislației naționale de profil la normele și exigențele 
europene incidente în materie, în contextul îndeplinirii obligațiilor asumate de România în calitate 
de stat membru UE. 

Actul normativ are scopul de a face posibilă digitalizarea, reproducerea și punerea la 
dispoziția publicului, de către biblioteci, instituţii de învăţământ, muzee, arhive, instituţii ale 
patrimoniului cinematografic sau fonografic, instituțiile publice de radiodifuziune şi de televiziune, 
a „operelor orfane”. În absența noilor prevederi, digitalizarea, reproducerea și punerea la 
dispoziția publicului a „operelor orfane” nu ar fi fost posibilă în condiții legale, având în vedere că 
drepturile exclusive ale titularilor drepturilor de autor în ceea ce privește reproducerea și punerea 
la dispoziția publicului, implica acordul prealabil al autorilor acestora. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform 
avizului nr.169/25.02.2015. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 23.06.2015. 
În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 

ordinare și urmează a fi votat în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituția 
României.  

Potrivit dispozițiilor art.75 alin. (1) din Constituția României, republicată, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul de lege şi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a acestuia.  

 
             

                                                 
 PREŞEDINTE,   

 
Daniel Vasile Oajdea 
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