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SINTEZA
activităţii Comisiei din 21 noiembrie 2017
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au
fost prezenți 10 deputați: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Popescu
Mariana-Venera, Moagher Laura-Mihaela, Popescu Pavel, Anton Anton, Pop Andrei,
Socotar Gheorghe-Dinu, Zamfira Constantin-Cătălin. Au fost absenţi: Apjok Norbert,
Pambuccian Varujan, Pop Rareș-Tudor, Sămărtinean Cornel-Mircea, Varga Glad-Aurel.
Pe ordinea de zi s-a aflat:
1.

PLx 452/2017 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.
La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului
Culturii și Identității Naționale, domnul Mădălin Voicu – Secretar de stat și doamna
Adriana Pop – director cabinet, din partea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
doamna Irina Lucan – Arjoca – director general adjunct și doamna Daniela Vișoiu - Șef
serviciul Registre Naționale, iar din partea Uniunii Producătorilor de Fonograme din
România, doamna Raluca Constantin, domnul Dan Moraru, doamna Ioana Fesnic,
doamna Adina Scrioșteanu și doamna Andreea Statula.
1.

PLx 452/2017 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia
informației și comunicațiilor a prezentat proiectul de lege.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților
Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru a-și expune punctul de vedere.
Reprezentații Ministerului Culturii și Identității Naționale au precizat că termenul
de transpunere a Directivei 2014/26/UE în dreptul intern a fost depășit, în momentul de
față România se află în procedură de infringement, în faza precontencioasă. Având în

vedere acest lucru Ministerul Culturii și Identității Naționale susține adoptare proiectului
de lege în forma adoptată de Senat.
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, Comisia pentru Tehnologia
Informației și Comunicațiilor a fost sesizată pentru a da un aviz pe partea de specialitate.
Potrivit legii, organismele de gestiune colectivă pentru a acorda licențe multiteritoriale
trebuie să se asigure că au capacitatea de prelucrare electronică a datelor necesare pentru
administrarea licențelor și pentru că trebuie să asigure posibilitatea de raportare
electronică de către prestatorii de servicii online a utilizării efective a drepturilor online
asupra operelor muzicale.
Reprezentații Uniunii Producătorilor de Fonograme din România au precizat că
modificările legislative pe care le susțin nu produc schimbări majore în procesul de
colectare și distribuire a drepturilor conexe, fiind în cea mai mare parte clarificări de
natură legală a conceptelor utilizate în industria de profil. În opinia Uniunii
Producătorilor de Fonograme din România industria de IT are relevanță în ceea ce
privește copia privată. Prevederile legale în vigoare (art.34 și 107 din legea nr.8/1996)
privind excepția copiei private pentru uzul personal au generat probleme de interpretare
în ceea ce privește persoana căreia îi incubă obligația de plată a remunerației
compensatorii pentru copia privată ca urmare a aderării României la UE și, implicit, ca
urmare a modificării noțiunii de ”importator” din Codul fiscal. Dispozițiile legale actuale
nu permit recuperarea despăgubirilor datorate de utilizatorii de rea-credință care refuză să
plătească drepturile patrimoniale datorate pentru utilizarea creațiilor și a produselor
purtătoare de drepturi conexe, nici chiar în cazul obținerii de către titulari sau de
reprezentanții acestora a unor hotărâri judecătorești definitive. Uniunea Producătorilor de
Fonograme din România propune modificarea Legii nr.8/1996 în sensul precizării
faptului că sunt debitori ai obligației de plată a remunerației compensatorii pentru copia
privată atât fabricanții și importatorii din România, cât și operatorii economici care
introduc pe teritoriul României astfel de suporturi și aparate provenite din Piața Internă și
Spațiul Economic European. Mecanismul propus are nu numai rol de garanție a
recuperării prejudiciului produs, ci și caracter preventiv în ceea ce privește faptele de
încălcare a drepturilor de autor și drepturile conexe prin omisiunea plății către persoanele
îndreptățite a drepturilor patrimoniale datorate. În ceea ce privește ”punerea la dispoziția
publicului” și ”comunicarea publică”, se impune definirea separată a celor două noțiuni
pentru a evita asimilarea dreptului patrimonial exclusiv de punere la dispoziția publicului
a produselor purtătoare de drepturi conexe cu dreptul la remunerație echitabilă pentru
comunicarea publică a acestora.
Domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar a menționat că membrii Comisiei pentru
cultură, arte, mijloace de informare în masă, al cărei membru este au solicitat Biroului
permanent al Camerei Deputaților prelungirea termenului de depunere a amendamentelor
până data de 27 noiembrie 2017, iar a termenului de depunere a raportului data de 5
decembrie 2017, având în vedere că acest proiect de lege este voluminos și foarte tehnic.
Reprezentații Ministerului Culturii și Identității Naționale au precizat că
modificările propuse de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România și alte
clarificări legate de Legea 8/1996 vor face obiectul unui alt proiect de lege.
Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că din dezbateri rezultă două
posibilități, respectiv: amânarea pentru o săptămână a dezbaterilor proiectului de lege
pentru a analiza modificările propuse de Uniunea Producătorilor de Fonograme din

România, având în vedere faptul că membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă au cerut Biroului permanent prelungirea termenului de depunere a
raportului sau adoptarea unui aviz favorabil fără amendamente.
Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea de amânare pentru o
săptămână a dezbaterilor proiectului de lege. Cu 3 voturi pentru și 7 voturi împotrivă
propunerea a fost respinsă. În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot
propunerea de adoptare a unui aviz favorabil fără amendamente asupra proiectului de
lege. Cu 7 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 1 abținere membrii Comisiei au hotărât
avizarea favorabilă a proiectului de lege.

PREŞEDINTE,
Cătălin Drulă

