
Lege nr. 329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 

privind dreptul de autor si drepturile conexe 

  
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 657 din data de 31 iulie 2006  
  
  
Articol unic  
  
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 843 din 19 septembrie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:  
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
26.La articolul I punctul 29, articolul 107 va avea urmatorul cuprins:  
  
"Art. 107  
  

(1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin inregistrari sonore sau audiovizuale pe orice tip de 
suport, precum si cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hartie, direct ori indirect, in conditiile 
prevazute la art. 34 alin. (1), au dreptul, impreuna cu editorii, producatorii si cu artistii interpreti sau 
executanti, dupa caz, la o remuneratie compensatorie pentru copia privata, conform art. 34 alin. (2). 
Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privata nu poate face obiectul unei renuntari din partea 
beneficiarilor.  
  
(2) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se plateste de fabricantii si/sau importatorii de 
suporturi de aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), indiferent daca procedeul folosit este unul analogic sau 
digital.  
  
(3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), sunt obligati sa se inscrie 

la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in Registrul National al Copiei Private, si pot desfasura 
activitatile respective de import sau de productie numai dupa obtinerea de la Oficiul Roman pentru 
Drepturile de Autor a certificatului de inregistrare. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Roman pentru 
Drepturile de Autor, pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a Certificatului unic de 
inregistrare la registrul comertului, in termen de 5 zile de la depunerea acestora.  
  
(4) Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia 
privata, precum si cuantumul acestei remuneratii se negociaza din 3 in 3 ani, daca una dintre parti o cere, in 
cadrul unor comisii constituite din:  
  
a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza pentru cate o 

categorie de drepturi, pe de o parte;  
  
b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricantii si importatorii de 
suporturi si aparate, numit de respectivele structuri asociative, si cate un reprezentant al primilor 3 
fabricanti si importatori majori de suporturi si aparate, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata din 
domeniul respectiv, cu conditia ca acestea sa fie declarate in acest scop la Oficiul Roman pentru Drepturile 
de Autor pe propria raspundere, pe de alta parte.  
  
(5) in vederea initierii negocierilor potrivit procedurilor prevazute la art. 131 alin. (2) -(4), organismele de 
gestiune colectiva sau structurile asociative ale fabricantilor si importatorilor de suporturi si aparate vor 
depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere continand lista suporturilor si aparatelor, cerere 
ce va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului 

Roman pentru Drepturile de Autor, precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmeaza sa fie negociate. Lista 
se elaboreaza in mod distinct pentru aparatele si suporturile din domeniul sonor si audiovizual si pentru 
aparatele si suporturile din domeniul grafic si se negociaza in doua comisii.  
  



(6) Remuneratiile sunt procentuale si se calculeaza la valoarea in vama, in cazul importatorilor, si, respectiv, 
la valoarea fara TVA, cu ocazia punerii in circulatie a produselor de catre producatori, si se plateste in luna 
urmatoare importului sau datei de facturare.  
  
(7) Remuneratiile negociate de parti sunt procentuale si sunt datorate pentru aparatele si suporturile 
prevazute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hartie pentru copiator format A4 si suporturi digitale.  

  
(8) Remuneratia compensatorie pentru copia privata reprezinta o cota procentuala din valoarea specificata 
la alin. (6), dupa cum urmeaza:  
  
a) coli de hartie pentru copiator, format A4: 0,1%;  
  
b) alte suporturi: 3%;  
  
c) pentru aparate: 0,5%.  
  
(9) Negocierile pentru stabilirea listei aparatelor si suporturilor pentru care se datoreaza remuneratia 
compensatorie se convoaca de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 15 zile de la 

publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a cererii de negociere, si se desfasoara potrivit 
procedurilor prevazute la art. 131^2."  
  
27.La articolul I punctul 30, articolul 107^1 va avea urmatorul cuprins:  
  
"Art. 107^1  
  
Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza de catre un organism de gestiune colector 
unic pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore si audiovizuale si de catre un alt organism de 
gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hartie, in conditiile prevazute la art. 133 alin. (6)-(8). 
Cele doua organisme de gestiune colectiva, cu atributii de colector unic, sunt desemnate prin obtinerea 
votului majoritatii organismelor de gestiune colectiva beneficiare, la prima convocare, sau prin obtinerea 

celui mai mare numar de voturi la o a doua convocare, indiferent de numarul celor prezenti. Organismele de 
gestiune colectiva desemnate prin vot vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor procesul-
verbal prin care au fost desemnate. in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii, Oficiul Roman pentru 
Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general, care se publica in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I."  

 


