
LEGE nr. 74 din 22 martie 2018
pentru modificarea 9i completarea t*egii nr" 8 / tg?fi privind dreptul de autor 9i drepturile conexe
EMITENT PARTAMHNTUT ROMANIEI

Publicatin MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 27 martie 201g

Parlamentul Rom6niei adopt5 prezenta lege.
Articolul I
: ']/rir'':i i'ir ::1,' ; ';r11 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicatd in Monitorul
Oficial al RomAniei, Partea I, nr, 60 din 26 martie 1996, cu modiiic;rile gi complet5rile
ulterioare, se modificd 9i se completeazE dupE cum urmeazE:
1. La..:riic*ll.tl -1, *t:p8 *iin*ntL.rl (3) se introduc dou5 noi alineate, alineatele (4) 9i (5), cu
urmEtorul cuprins:

(4) Sunt recunoscu!i gi protejati ca titulari ai dreptului de autor persoanele fizice sau juridice, care au dob6ndit aceast5calitate prin mostenire sau cesiune, in conditiile legii, precum si editorii de opere mlzicale si de opere scrise, pentru
drepturile care le-au fost transferate in baza unor acorduri individuale 5i care au dreptul cel putin la o parte dinveniturile provenite din drepturi.
(5) Este considerat utilizator orice persoanE fizicS sau juridic5 care intreprinde actiuni conditionate de autorizarea dec5tre autori sau titularii de drepturi, de remunerarea aces ora sau de plata unor compensatii citre acestia 9i care nuactroneazi in calitate de consumator.

2. La.:i.iri.r;ri,:i t,i::,,.,.:jirr*.t.,tti.,i r7-; se modificb gi va avea urmEtorul cuprins:
(2) se pot incheia contracte generale de reprezentare teatralE sau de
organismelor de gestiune colectivS, in conditiile prev5zute la art. 130 lit. d).

3. La rtiicoli,rl ,i.i|){s'nT, ,lun;i aline*ful {a) se introduce un
u rm5toru I cu prins :

execulie muzical5 gi prin intermediul

nou alineat, alineatul (5), cu

comercial atunci cSnd este pus5 la dispozitia
oricine s5 poati avea acces la ea in locul pi la

(5) in sensul prezentei legi, o fonogramS se consider5 publicat5 in scop
publicului prin vanzare sau prin mijloace cu fir sau fJrE fir, in aga fel incat
momentul ales in mod individual,

O. t: ;"t;i t.r;ju" ',i':1, zt:itst::tsi*1'": i$j gi (tl) se modificE 9i vor avea urm5torul cuprins:
v5zute la art. 131 alin. (2)-(5), organismele de gestiune
torilor de suporturi si aparate vor depune la Oficiui RomSn

lor si aparatelor, cerere ce va fi publicat5 in Monitorul
al Oficiului Rom6n pentru Drepturile de Autor, precum 9ista se elaboreazE in mod distinct pentru aparatele si
ele si suporturile din domeniul grafic si se negociazd in

(9) Negocierile pentru stabilirea lislei aparatelor 9i suporturilor pentru care se datoreazi remunera[ia compensatorieconvoac; de Oficiul RomSn pentru Drepturile de Autor, in termen de 15 zile Oe ta puOticarea in Monitorul oficialRom6niei, Partea I, a cererii de negociere.

5. La arlicr:lul i)-3, allne r:t;.t.sl (1 ] se modific5 si va avea urm5torul cuprins:

SC

al

Articolu! 123
(1) Autorul sau titularul dreptului de autor sau drepturilor conexe igi exerciti drepturile recunoscute prin prezenta
lege in mod individual sau colectiv, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

6. La *r'liiillt:i 12:i, clui:5 *llnt*lill i3) se introduc cinci noi alineate, alineatele(4)-(B), cu
u rmStoru I cu prins :

(4) Autorul sau titularul dreptului de autor sau drepturilor conexe are urmStoarele drepturi ce se cuprind obligatoriu instatutul organismelor de gestiune colectivd:

a) de a alege pentru.ce drepturi, categorii de drepturi sau tipuri de opere, de alte obiecte protejate sau teritoriiautorizeazS, pe bazd de mandat scris, un organism de gestiune colectiv5 p"iti, j"itionu."u acestora, indiferent denalionalitate, de regedin!5 sau de locul de stabilire a organismului de gestiune colectiv; iiu a titularului de drepturi;
b) de a acorda lrcente pentru utiliz5rile necomerciale ale oricdror drepturi, categorii de drepturi sau tipuri de opere side alte obiecte protejate;

c) de a revoca mandatul de gestiune sau de a retrage organismului de gestiune colectivS, la alegere, orice drepturi,categorii de drepturi, tipuri de opere sau alte obiecte proteJate, cu un prelviz rezonabil care nu trJbuie s5 dep5geascd



6luni;

d) de a incasa remunerafiile ce ise cuvin pentru actele de exploatare care s-au produs inainte de intrarea in vigoare a
revocirii sau restrangerii mandatului de gestiune.
(5) Organismele de gestiune colectivS nu pot restr6nge exercitarea drepturilor prev5zute la alin. (4) prin impunerea
condifiei ca gestiunea drepturilor, categoriilor de drepturi sau tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate, care l'ac
obiectul revocSrii sau al retragerii, s5 fie incredintate unui alt organism de gestiune colectivS.
(6) in cazul in care autorize5zi un organism de gestiune coleitivS, autor-ii sau titularii de drepturi isi dau acordul, in
formE scrisS, pentru fiecare drept, categorie de drepturi sau tip de opere gi alte obiecte protejate,
(7) Autorii sau titularii de drepturi care nu sunt membri ai unui organism de gestiune colectlvS, dar care au o leg5tur5
juridicE directS cu acesta, prin lege, cesiune, licen!5 sau printr-un alt tiI de contract decSt cel de mandit, au
urmEtoarele drepturi :

a) de a comunica, inclusiv prin mijloace electronice, cu organismul de gestiune colectivS, in scopul exercit5rii
drepturilor din a cEror exploatare este indreptitit sE primeasc5 remuneratii;

b) de a fi informati cu privire la operele, tipurile de opere sau alte obiecte protejate, drepturile pe care acesta le
gestioneaz5 in mod direct sau prin acorduri de reprezentare si teritoriile acoperite;

c) de a primi r5spuns in scris, motivat si in cel mai scurt timp posibil, la pl6ngerile formulate, referitoare la autorizatra
de gestionare a drepturilor si revocarea sau retragerea acestora, colectarea, repartizarea si plata remuneratiilor,
retinerile aplicate inclusiv in cazul drepturilor online asupra operelor muzicale, conform procedurilor instituite la nivelul
organismului de gestiune colectivE.
(8) Organismul de gestiune colectiv5 informeazd autorii sau titularil de drepturi in privin[a drepturilor prev5zute la alin,
@) si (7), precum si in privinfa condiliilor aferente dreptului prev5zut la alin. (4) lit. b), inainte de a obtine acordul
acestora pentru gestionarea oricirui drept, a oricErei categorii de drepturi sau a oric5rui tip de opere si de alte obiecte
p rotejate.

7. La,ttttcalul 1?-3"3 ;:lis ,c*ttul il), litcra t) se modific5 9i va avea urm5torul cuprins:
f) dreptul la remunera!ie echitabilS recunoscut artigtilor interpreli 9i producEtorilor de 1'onograme pentru comunicarea
publicS si radiodifuzarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora;

8. La .,rlii iliit1 i'23t'x tilirrt:ati.sl 1,1), tltea litorfi ir) se introduce o nou5 literS, litera i), cu
urm5torul cuprins:

i) dreptul de licentiere multiteritorialS online a utilizErilor operelor muzicale.

9. La arTi{:Dlul l2'3'.? alinsatul ii), liter.i l) se abrogS.
1O. La ;i{11{.{}lL.}l li7"-)^2", *i:*t:*i..t,.t (.>:) se modificE 9i va avea urmStorul cuprins:

(2) Pentru categoriile de drepturi prev5zute la alin. (1) organismele de gestiune colectivJ ii reprezintS numai pe titularii
de drepturi care le-au acordat mandat 9i elaboreaz5 metodologii, in limita repertoriului gestionat, dacd sunt indeplinite
conditiile prev5zute la art. 130 lit. a), sau negociazd direct cu utilizatorii contractele de licen!5. Organismele de gestiune
colectivE vor permite, la cererea utilizatorilor, accesul prin mijloace electronice la repertoriul de opere gestiona[, dintre
cele utilizate de solicitant, in forma prev5zut5 la art. 126 alin. (2), precum 9i la lista titularilor de drepturi de autor 9i de
drcpturi conexe, romSni si str5ini, pe care ii reprezintS. Aceast5 activitate de gestiune colectivE se aflS sub
supravegherea 9i controlul Oficiului Rom6n pentru Drepturile de Autor, in calitate de garant al aplicErii legii.

11. )''tpi:t. firlicalul '12.3,.4 se introduce un nou articol, articolul 123^5, cu urm5torul
cupflns:

Articolul 123^5
(1) Autorii sau titularii de drepturi pot incredin!a, prin contract, gestiunea drepturilor lor unor entitS[i de gestiune
i ndependente.
(2) EntitS[ile de gestiune independente sunt persoane juridice cu scop lucrativ, ce funcfioneazE potrivit
reglementErilor legale privind societEtile 9i al cSror obiect de activitate unic sau principal ori unul dintre obiectele de
activitate principale il reprezint5 gestionarea drepturilor de autor sau drepturilor conexe.
(3) Entititile de gestiune independente nu pot fi detinute sau controlate, direct sau indirect, total sau partial, de
autori sau titularii de drepturi 9i nu li se transfer5 sau nu li se transmit drepturi de autor si drepturi conexe ori
utilizarea acestora.
(4) Entititile de gestiune independente au obligalia ca in termen de 15 zile de la infiintare s5 informeze Oficiul RomSn
pentru Drepturile de Autor asupra acestui lucru, in vederea luSrii in evidentS.
(5) Producdtorii de opere audiovizuale, produc5torii de inregistriri sonore gi audiovizuale, organismele de
radiodifuziune 9i televiziune, editorii, managerii sau impresarii nu pot functiona sau ac!iona ca entitS[i de gestiune
i ndependente.
(6) Entit5tile de gestiune independente pot incheia contracte de reprezentare cu autorii sau titularii de drepturi de
autor sau drepturi conexe, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(7) Entit5tile de gestiune independente sunt autorizate sE reprezinte autorii sau titularii de drepturi in relatia cu
organismele de gestiune colectivS, pe baza contractelor prevSzute la alin. (6) 9i in limitele impuse de prezenta lege.
(B) Entititile de gestiune independente au urmStoarele obligatii:

a) si colecteze sumele datorate de utilizatori ;i si le plSteascS autorilor sau titularilor de drepturi, potrivit
prevederi lor contractuale ;

b) s5 furnizeze informatii autorilor sau titularilor cu privire la gestionarea drepturilor acestora;

c) si furnizeze informatii organismelor de qestiune colectiv5 si altor entitdti de gestiune colectivE, la solicitarea
acestora, cu privire la repertoriul gestionat;

d) s5 acorde licenfe pentru utilizarea drepturilor online asupra operelor muzicale, in limita repertoriului gestionat;



e) si depund la Oflciul RomAn pentru Drepturile de Autor o dare de seam5 anual! in formatul stabilit prin decizie a
directorului general al Oficiului Rom6n pentru Drepturile de Autor;

f) sE intocmeascS un raport anual privind numirul, modalitatea si termenul de solutionare a pl6ngerilor, pe care il
publicd pe pagina proprie de internet;

g) s5 asigure autorilor sau titularilor de drepturi 9i autoritS!ilor cu atribu!ii de control gi supraveghere accesul lainformatiile prlvind orice aspect al activit5!ii de colectare a sumelor datorate de utilizatori si de platS-a acestora c5tre
autori sau titularii de drepturi ;

h) s5 acorde asistentS de specialitate autorilor sau titularilor de drepturi 9i sE ii reprezinte in cadrul procedurilor
legale, in limita obiectului de activitate, la cererea acestora.
(9) Oficiul Rom6n pentru Drepturile de Autor verificE indeplinirea obliga!iilor prev!zute la alin. (g).

12' ,Artir"rlirl .1 )4 se modificd 9i va avea urm5torul cuprins:
Articolul 124
(1) Organismele de gestiune colectivi sunt, in sensul prezentei le dice constituite prin liberi asocrere,
av6nd drept obiect de activitate, unic sau principal, gestiunea dre sau drepturilor conexe dreptului deautor, categortilor de drepturi, tipurilor de opere sau de alte obie re le este incredinfat5 de i;tre maimulti autori sau titulari de drepturi de autor, in beneficiul colectiv
(2) organlsmele de gestiune t activitate utilizarea repertoriului protejat pentru careau primit un mandat de ges i datului, in conditiile prezentei legi; oiganismelor de
g^e-strune colectivS nu li se tra s de autor 9i drepluri conexe ori utilizarea acestora.(3) In sensul alin. (1), gestiu d :ategoriilor de drepturi, tipurilor alte obiectcprotejate i licente, monitorizarea utilizdrii drepturilor sau tipurilor de , asigurarearespectSrii lectarea, repartizarea si plata sumelor cuvenite autorilor drepturi deautor sau provenite din remuneraliile plStite pentru exploatarea d ate sau dininvestirea in drepturi.

13. [;':1:.i *ili{*i,* 12fi se introduc trei noi articole, articolele 126^L-126^3, cu urmEtorul
cupflns:

Articolul 126^ 1
(1) Toli membrii organismului de gestiune colectivE au dreptul de a participa Si dreptul de a vota in cadrul adunJriigenerale a membrilor.
(2) Convocarea adunErii generale se face cu cel
informatiilor privind data, locul si ordinea de zi, atet
in mas5, inclusiv electronic.

putin 30 de zile inainte de data desfSgurErii, prin publicarea
pe pagina de internet, c6t 9i prin orice alt mijloc de comunicare

(3) in cazul in care la data stabiliti pentru adunarea generalE nu se
se va reconvoca in termen de cel mult 15 zile. HotSr6rile adunSrii
simplS a membrilor care 9i-au exprimat votul.
(4) Adunarea general5 decide cel pu[in in privinfa urmEtoarelor

intruneste cvorumul statutar, adunarea generali
generale reconvocate se vor lua cu majoritatea

aspecte:
a) politica general5 de repartizare a sumelor datorate autorilor sau titularilor de drepturi;
b) politica generalS privind utilizarea sumelor care nu pot fi repartizate;

c) politica generalS de investilii, in ceea ce priveste veniturile provenite din drepturi si orice venituri derivate din
i nvesti rea veniturilor provenite d in drepturi ;

d) politica generalS privind retinerile din veniturile provenite din drepturi si din orice venituri derivate din investrreaveniturilor provenite din drepturi;

e) politica de gestiune a riscurilor;

f) aprobarea oric5rei achizi!ii, v6nz5ri sau ipotec5ri a unor bunuri imobile;
g) aprobarea fuziunilor gi a alian!elor, a infiintSrii de filiale, a achizitiilor de alte entitS!i ori de p5rfi sociale saudrepturi in atte entitSti;

h) apro^barea propunerilor de contractare de imprumuturi, de acordare de imprumuturi sau de constituire de garantiipentru imprumuturi;

i) aprobarea ddrii de seamS anuale;

j) aprobarea salariilor sau pl5!ilor cuvenite directorului general, membrilor consiliului director si membrilor comisiilor
i nte rne.
(5) Adunarea generalS poate delega organului care exercit5 functia de supraveghere, prin hot5rSre, competenteleprev5zute la alin. (4) lit. e)-h).

Articolul 126^2
(1) organismul de gestiune colectiv5 are obligatia de a asigura posibilitatea particip5rii 9i exprimErii votului pentrutoti membrii s5i in cadrul adunirii generale.
(2) Fiecare membru al organismului de gestiune colectivS are dreptul de a desemna, printr-o imputernicire, o altipersoan5 sau entiLate, pentru a participa 9i vota in numele sEu, in cadrul adunSrii gen'erale, cu conditia ca aceastjdesemnare sE nu conducd la un conflict de interese.
(3) Condi!iile de participare gi instruc!iunile de exercitare a votului sunt prev5zute expres in ?mputernicire, aceastafiind^valabil5 pentru o singur5 adunare generali.
(4) In cadrul adunErii generale, reprezentantul se bucurS de aceleagi drepturi pe care le-ar avea membrul care l-adesemnat.

Articolul 126^3
(1) Darea de seam5 anual5 se intocmeste in maximum 8 luni de la sfSrgitul exercitiului financiar din anul precedent.



(2) Darea de seamS anualS se public5 pe pagina proprie de internet a organismului de gestiune colectivi, unde
rEmSne la dispozitia publicului minimum 5 ani,9i confine cel pu[in urmStoarele informalii:

a) bilanful contabil, contul de venituri 5i cheltuieli $i o situalie a fluxurilor de trezorerie;

b) un raport al activitdfilor din exercitiul financiar;

c) informa[ii privind refuzurile de acordare a licenfelor, conform dispozi[iilor art. 130 lit. b);

d) lista organelor de conducere centrale gi locale, componen[a comisiilor interne 9i lista reprezentanlilor locali;

e) informatii privind valoarea totalS a sumelor plStite directorului general, membrilor consiliului director, precum si
ale membrilor comisiilor interne, precum gi alte beneficii acordate acestora;

f) informatiile privind remuneraliile colectate, defalcate pe categorii de drepturi gestionate gi pe tipuri de utilizdri;
g) informatii financiare privind comisionul retinut autorilor sau titularilor de drepturi pentru acoperirea cheltuielilor
ocazionate de colectarea, repartizarea si plata remuneratiilor, care sI con[in5 cel putin date cu privire la costurile
reale, defalcate pe categorii de drepturi gestionate, gi acolo unde costurile sunt indirecte gi nu pot fi atribuite uneia
sau mai multor categorii de drepturi, justific5ri cu privire la acestea, inclusiv veniturile provenite din investirea,
plasamentele si depozitele bancare ale comisionului;

h) informafii financiare privind suma totalS repartizat5 9i suma totalS pl5titd autorilor sau titularilor de drepturi,
defalcate pe categorii de drepturi gestionate gi pe tipuri de utilizare, inclusiv datele la care au fost efectuate pl5tile,
cu del"alcarea acestora pe perioade de colectare/repartifie;

i) informatii financiare privind suma totalS colectati si nerepartizatS, precum si cu privire la suma total5 repartizatS
si nepl5titS titularilor de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi gestionate si pe tipuri de utilizare, cu indicarea
perioadelor in care au fost colectate aceste sL.rme, a motivelor intirzierilor 9i a modului de evidenfiere a sumelor;
j) informatii financiare privind sumele ce nu pot fi repartizate, precum si modul utilizSrii acestora;

k) informalii financiare privind sumele primite de la alte organisme de gestiune colectivS cu care se afli in raporturi
;uridice prev5zute de prezenta lege, precum si comisioanele de gestiune 9i alte retineri din aceste sume, defalcate pe
categorii de drepturi, pe tipuri de utiliz5ri si pe organisme de gestiune colectivS;

l) informatii financiare privind sumele colectate, repartizate si plStite altor organisme de gestiune colectivE cu care se
aflE in raporturi juridice prevSzute de prezenta lege, precum 9i comisioanele de gestiune 9i alte relineri din aceste
sume, defalcate pe categorii de drepturi, pe tipuri de utilizEri si pe organisme de gestiune colectivS, cu indicarea
perioadei de colectare/repartifie ;

m) informa!ii financiare privind sumele colectate, repartizate 9i plStite in mod direct autorilor sau titularilor de
drepturi, defalcate pe categorii de drepturi, pe tipuri de utilizSri, cu indicarea perioadei de colectare/repartifie;

n) un raport special, daci este cazul, cu privire la sumele retinute in scopul prest6rii de servicii sociale, culturale si
educationale, defalcate pe categorii de drepturi gestionate 9i pe tipuri de utilizEri, precum si modalitatea de utilizare a
acestora.
(3) Sumele prevEzute la alin. (2) referitoare la comision si alte relineri se prezinti at6t ca valoare, c5t 9i ca procent,
comparativ cu remuneratiile colectate in exercitiul financiar in cauz5, defalcate pe categorii de drepturi.
(4) Informatiile contabile si financiare prezentate in darea de seami se verificS de organul care indeplinegte funcfia
de supraveghere, cu cel putin 30 de zile inaintea desfdgurSrii adun5rii generale anuale, iar raportul intocmit, inclusiv
rezervele exprimate in acesta, se reproduc integral in darea de seami.

L4. i',,i\ttDtru1 1"2"1 se modificE si va avea urmbtorul cuprins:
Articolul 127
(1) Statutul organismului de gestiune colectivE cuprinde cel putin dispozitii cu privire la:

a) conditiile de aderare si cazurile de refuz privind acordarea calitSlii de membru;

b) condifiile in care se realizeazE gestionarea drepturilor autorilor sau titularilor drepturilor de autor, pe baza
principiului egalitS!ii de tratament;

c) modalitatea de revocare a mandatului de gestiune, de retragere a oricEror drepturi, categorii de drepturi, tipuri de
opere sau de alte obiecte protejate, precum si data intr5rli in vigoare a revocErii sau a retragerii;

d) drepturile si obligaliile membrilor in raporturile cu organismul de gestiune colectivS;

e) modalitatea de stabilire 9l de achitare a taxei de aderare si a cotizatiilor, in cazul in care acestea sunt prev5zute in
sarcina membrilor;

f) modalitatea de stabilire a sumelor ce urmeazE a fi repartizate membrilor si regulile aplicabile rcpartiz5rii
remuneraliilor colectate, proportional cu utilizarea realS a repertoriului autorului sau titularului de drepturi, precum st
cele aplicabile drepturilor colectate pentru care nu se poate stabili utilizarea real5;

g) nivelul minim de la care se poate face plata in cazul in care sumele repartizate sunt mai mici dec6t costurile
gestiu nii;

h) reguli privind regimul sumelor care nu au putut fi repartizate sau care nu au fost revendicate;

i) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmeazE a fi negociate cu utilizatorii, inclusiv
reprezentarea in cadrul negocierilor;

j) modalitdfile de stabilire a comisionului datorat de autori sau titularii de drepturi, pentru acoperirea cheltuielilor
necesare functionSrii ;

k) modalit5!ile de verificare a gestiunii economice gi financiare de c5tre membri;

l) regulile generale privind utilizarea veni[urilor provenite din drepturi gi a veniturilor derivate din inves[irea
veniturilor provenite din drepturi ;



m) prevederi referitoare la exercitarea funcliei de supraveghere;

n) prevederi referitoare la numirea si eliberarea din funcfie a organelor de conducere.
(2) Orice propunere de modificare a statutulul se supune avizErii Oficiului Rom6n pentru Drepturile de Autor, cu dou5
luni inainte de adunarea generalS a organismului de gestiune colectiv5 in cadrul cdreia modificarea urmeazd sE fie
supusd aprob5rii.
(3) Oficiul Rom6n pentru Drepturile de Autor elibereaz5 avizul previzut la alin. (2) in termen de 10 zile lucritoare de
la solicitare. In cazul in care avizul este negativ, acesta trebuie motivat.
(4) in termen de 10 zile de la data Oesi5guiSrii adundrii generale in cadrul cEreia modificarea a fost aprobat5,
organismul de gestiune colectivi are obliga[ia de a depune modificarea statutului, avizul si hoti16rea adunErii
generale la instanta judec5toreascS, in vederea inregistr5rii modific5rii.
(5) HotSrSrile judec5toregti definitive privind inregistrarea modific5rilor la statut se depun la Oficiul Rom6n pentru
Drepturile de Autor in termen de 5 zile de la data comunic5rii.
(6) Orice modificare a statutului efectuat5 si inregistrati la instanta judec5toreasci fSri avizul Oficiului RomAn pentru
Drepturile de Autor este nulS de drept.

15. A.riir.lili L2i.i se modific5 si va avea urmStorul cuprins:
Articolul 129
(1) Mandatul de gestiune colectivd este acordat direct, prin contract scris, de citre autor sau titularul de drepturi deautor sau drepturi conexe.
(2) Exercitarea gestiunii colective incredintate prin contractul de mandat nu poate restrSnge in niciun fel drepturilepatrimoniale ale autorului sau titularului de drepturi.
(3) Poate fi membru al unui organism de gestiune colectivS autorul, titularul de drepturi
gestiune independent5 sau alte organisme de gestiune colectiv5 si asociatii de autori sau
indeplinesc condifiile de aderare prev5zute in statut.
(4) Organismul respectiv este obligat sE accepte gestionarea
obiectului siu de activitate.
(5) Organismul de gestiune colectivE poate refuza acordarea calitStii de membru in cazul ?n care titularul:
a) nu face dovada drepturilor pretinse;

b) nu depune repertoriul de opere, interpret5ri 9i execufii artistice, fonograme, videograme 9i alte obiecte protejate;
c) nu indicd ce drepturi patrimoniale, tipuri de opere sau alte obiecte protejate alege s5 ii fie gestionate de
organismul de gestiune colectiv5;

d) este membru al altui organism de gestiune colectivS pentru aceleagi drepturi asupra aceloragi opere, interpret5ri
si execufii artistice, fonograme, videograme gi alte obiecte protejate pentru care solicit5 gestionarea;
e) a pierdut anterior calitatea de membru al organismului de gestiune colectivi prin excludere;
f) a fost condamnat, printr-o decizie rEmasi definitivS, la pedeapsa cu amend5 pena15 sau cu inchisoarea, pentru
infracliuni prevSzute de legislatia din domeniul propriet5lii intelectuale.
(6) In cazul in care situatia p n. (5) lit. f) intervine ulterior aderSrii, organismul de gestiune colectiv5poate hotSri asupra mentinerii alit5tii de membru.
(7) Statutul organismelor de g v5 poate cuprinde si alte motive de refuz al acordSrii calit5fii de membru,cu conditia ca acestea s5 fie nsparente gi nediscriminatorii. Refuzul acordSrii calit5;ii Ju ,"-1., r"motiveazE in scris.
(B) Calitatea de membru al unui organism de gestiune colectiv5 nu se mogtenegte.

16. ,'.,.,i;r,.iL;i ..)ri' .L se modificd si va avea urm;torul cuprins:
Articolul 129^ 1
(1) in cazul gestiunii colective obligatorii, daci un autor sau un titular de drepturi de autor nu este asociat la niciunorganlsm de gestiune colectiv5, competenta revine organismului din domeniu cu cel mai mare numir de membri,desemnat ca atare de c5tre Oficiul RomSn pentru Drepturile de Autor, prin decizia directorului general.(2) in cazul in care sumele datorate autorilor sau titularilor de drepturi nu pot fi repartizate, deoarece nu au putut fiidentificafi sau localizali, iar exceptia de la acest terme r nu se aplicS, aceste ru." r" inicriu i"purut-inlJnturile
organismului de gestiune colectivS.
(3) Revendicarea sumelor prevdzute la alin. (2) de c5tre autori sau titularii de drepturi se poate face in termen de 3ani de la data notificSrii.
(4) Notificarea sumelor nerepartizate sau nerevendicate se face in scris gl electronic, inclusiv pe pagina proprie dcinternet a organismului de gestiune colectivS, in termen de 3luni de la incheierea exercitiului financiaiin care'au fostcolectate, si va contine urmitoarele informafii, daci sunt cunoscute:
a) titlul operei sau al obiectului protejat;

b) elementele de identificare a artigtilor interpreti si executanli, a fonogramelor sau a videogramelor;
c) numele editorului sau al produc5torului respectiv;

d) orice alte informafii care ar putea facilita identificarea titularului de drepturi.
(5) Pentru identificarea si localizarea autorilor sau titularilor de drepturi, in termen de 3luni de la data efectuEriirepartitiei, organismul de gestiune colectiv5 pune informa[ii privind operele si alte obiecte protejate la dispozitia:
a) membrilor pe care ii reprezinti sau a entititilor care reprezint5 titulari de drepturi;
b) organismelor de gestiune colectivd din domeniul respectiv, precum 9i celor cu care a incheiat acorduri dereprezentare, dupS caz;

c) publicului, pe pagina proprie de internet.
(6) Pentru ldentlficarea 9i localizarea autorilor sau titularilor de drepturi, organismul de gestiune colectivd areobligafia s5 verifice toate evidentele la care are acces.

de autor, o entitate de
titulari de drepturi, carc

acestor drepturi pe baza gestiunii colective in limita



L7. }upi -attir.alui 129^1 se introduc douS noi articole, articolele 129^2 9i 129^3, cu
urm5torul cuprins:

Articolul L29^2
(1) Drepturile, obligatiile, responsabilitStile Si incompatibllitS!ile directorului general, ale membrilor consiliului director
si ale membrilor celorlalte comisii care functioneazE in cadrul organismului de gestiune colectivS se stabilesc prin
statut. Directorul general este membru al consiliului director si prezideazS gedinlele acestuia.
(2) Membrii organismului de gestiune colectivJ nu au dreptul la remuneratii pentru functiile detinute, altele dec6t cele
prevSzute la alin. (1).
(3) Directorul general si membrii consiliului director au obligafia s5 completeze si s5 prezinte adunErii generale o
declara!ie individualS anual5, cu respectarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal, care sE
confinS urm5toarele informafii :

a) orice interese avute in organismul de gestiune colectiv5,

b) orice sumS primit5 de la organismul de gestiune colectivE pe durata exercitiului financiar anterior, inclusiv sub
formS de salarii, plSti compensatorii sau alte beneficii de naturE pecuniar5 9i nepecuniarS;

c) orice sumS primitd din partea organismului de gestiune colectivi pe durata exercitiului financiar anterior, in
calitate de autor sau titular de drepturi;

d) orice conflict existent sau potential intre interesele personale si cele ale organismului de gestiune colectivS sau
dintre obligatiile fa!5 de organismul de gestiune colectivE si indatoririle fa!5 de altS persoanE fizic5 sau luridic5.
(4) Directorul general nu poate define alte funclii, remunerate sau neremunerate, dup5 cum urmeaz5:

a) in cadrul altui organism de gestiune colectivS;

b) in cadrul unei entit5ti de gestiune independentS;

c) in calitate de membru al unui grup de interes economic cu activitate in domeniul de gestiune al organismului de
g esti u ne.
(5) Declaralia prevdzut5 la alin. (3) se depune la adunarea generalS 9i se inscrie intr-un registru special.
(6) Formatul declara!iei previzute la alin. (3) se stabilegte prin decizie a directorului general al Oficiului Rom6n
pentru Drepturile de Autor.

Articolul L29^3
(1) in scopul supravegherii si monitorizSrii permanente a activitStii desfSgurate de organismul de gestiune colectivS,
de directorul general si de consiliul director, la nivelul fiecSrui organism de gestiune colectivE functioneaz5 un organ
cu functie de supraveghere, format dintr-un numir impar de membri.
(2) In cadrul organului de supraveghere, reprezentarea diverselor categorii de membri ai organismului de gestiune
colectivi trebuie s5 fie echitabil5 si echilibratS.
(3) Fiecare membru al organului de supraveghere are obligatia complet5rii declaratiei prevdzute la art. 129^2 alin.
(3), in termen de 10 zile de la numire.
(4) Organul de supraveghere se intrunegte periodic  i are cel pu[in urmEtoarele atributii:
a) exercitarea atribufiilor ce i-au fost delegate de adunarea generalS, conform art. 126^1 alin. (5);

b) monitorizarea activitS[ii si a indeplinirii obligaliilor de cStre directorul general 9i consiliul director, inclusiv punerea
in aplicare a hot516rilor adunSrii generale, in special a politicilor prev5zute la art. 126^1 alin. (4) lit. d);

c) orice alte atributii prevAzute prin statut.
(5) Organul de supraveghere intocmegte un raport anual asupra activit5tii sale, il prezintd adunSrii generale si il
comunic5 Oficiului RomSn pentru Drepturile de Autor.

t8. k;t"ir:t:l*l j'3C se modific5 9i va avea urm5torul cuprins:

Articolul 130

Organismele de gestiune colectiv5 au urm5toarele drepturi 9i obligatii:

a) sE actioneze in interesul membrilor pe care ii reprezint5 gi s5 nu impun5 acestora obligalii care nu sunt necesare
in mod obiectiv pentru proteclia drepturilor si a intereselor lor sau pentru gestionarea eficientE a drepturilor acestora;

b) sE acorde autorizatii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuatS inainte de utilizarea repertoriului
protejat, in schimbul unei remuneratii. Organismele de gestiune colectivi rispund in termen de maximum 10 zile la
cererea acestora, indic6nd orice alte informatii necesare acordirii licentei. in cazul in care organismul de gestiune
colectivi nu inten!ioneazi s5 acorde licenta neexcluslvS pentru un anumit serviciu, va motiva refuzul in scris;

c) sE elaboreze metodologii pentru domeniile de activitate, cuprinz6nd drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie
negociate cu utilizatorii in vederea plStii acestor drepturi, in cazul in care modul de exploatare face imposibilS
autorizarea individualS de c5tre autorii sau titularii de drepturi;

d) s5 incheie, in numele membrilor care le-au acordat mandat sau pe baza conventiilor incheiate cu organisme
similare din strSin5tate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, cu utilizatorii care desfSsoard activit6ti de
comunicare publicE, cu organismele de radiodifuziune ori de televrziune sau cu distribuitorii de servicii de programe
prin cablu, av6nd ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;

e) sE colecteze sumele datorate de utilizatori 9i si depunE toate diligenfele necesare pentru repartizarea 9i plata
acestora, in cel mai scurt timp, c5tre membrii sEi sau citre alte organisme de gestiune colectivS, inclusiv in temeiul
acordurilor de reprezentare, potrivit prevederilor din statut;

f) sE ceard utilizatorilor sau intermediarilor acestora sd furnizeze, in format scris si electronic, in termen de 10 zile de
la solicitare, informaliile gi documentele solicitate pentru determinarea cuantumului remuneratiilor, precum 9i
informatii privind operele utilizate, gtampilate si semnate de reprezentantul legal;

g) s5 asigure tratament egal membrilor, inclusiv autorilor sau titularilor de drepturi ale ciror drepturi le gestioneazd
in temeiul unui acord de reprezentare, in privinfa comisionului de gestiune si a regulilor privind colectarea,



repartizarea gi plata remuneraliilor;

h) sE actualizezein permanent5 bazele de date contin6nd lista de membri gi repertoriile acestora;
i) si asigure accesul propriilor membri, f5rd discriminare, la informatiile privind orice aspect al activitbtii de colectare
a sumelor datorate de utilizatori si de repartizare a acestora;
j) sd indeplineascS orice alt5 activitate, conform mandatului special primit de la membrii s5i, in limita obiectului de
activitate;

k) s5 asigure autoritSlilor cu atribulii de control 9i supraveghere accesul la informatiile privind activitatea de
colectare gi repartizare a remunerafiilor;

l) s5 asigure transparenfa activitS[ii de gestiune colectivE in raporturile cu membrii sEi, autoriti!ile publice 5iutilizatorii;

m) sE asigure corespondenta cu membrii, utilizatorii 9i cu organismele de gestiune colectiv5 cu care are incheiate
acorduri de reprezentare, prin orice mijloace, inclusiv electronice;

n) s5 protejeze interesele membrilor, in ceea ce privegte gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizirii
repertoriului acestora, in afara teritoriului RomSniei, pri incheierea de acorduri de reprezentare, in formE scrisE, cu
organismele similare din strSindtate;

o) s5 acorde asisten[5 de specialitate membrilor s5i gi sd ii reprezinte in cadrul procedurilor legale, in limita obiectului
de activitate;

p) s5 prezinte in sistemul informatic pe care il detin date si inforrnafii actuale, corecte gi complete in vederea
organizirii evidentei 9i a simplificErii plStii remuneraliilor provenind din dreptul de autor si drepturile conexe de cEtreutilizatori, precum ti a reparti!iei remunera!iilor colectate. Informatiile existente in sistemul informatic al
organismelor de gestiune colectivS sunt stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Rom6n pentru
Drepturile de Autor;

q) si rispundd in scris, in cel mai scurt timp posibil, pl6ngerilor, in special in ceea ce priveste gestionarea
drepturilor, revocarea mandatului sau retragerea drepturilor, conditiile de aderare, colectarea sumel5r datorate
autorilor sau titularilor de drepturi, refinerile si repartizarea acestora;

r) s5 pSstreze separat in conturile sale veniturile provenite din drepturi sau derivate din investirea acestor drepturi,
precum 5i orice active proprii pe care le-ar.putea deline acesta gi orice venituri care provin din aceste active, din
comisioanele de gesiiune sau din alte activit5!i;

s) sE incheie contracte sau acorduri de reprezentare, prin care mandateaz5 un alt organism de gestiune colectiv5 sd
gestioneze drepturile pe care le reprezint5.

19. Ar'l.lr,:rl*t .i;jl se modifici 9i va avea urm5torul cuprins:
Articolul 131
(1) tn vederea ini[ierii procedurilor de negociere a metodologiilor, organismele de gestiune colectivd, utilizatorii saustructurile asociative ale utilizatorilor prevSzuti la alin. (3) lit, b) Si c) trebuie sE depun5 la oficiul RomAn pentru
Drepturile de Autor o. cerere, insolitS de lista pErfilor propuse pentru negociere gi elementele de identificare aleacestora, metodologiile propuse a fi negociate, precum 9i dovada noiificSrii acestora in vederea negocierii.
Nedepunerea listei sau depunerea unei liste incomplete, precum si lipsa dovezii notificErii atrag respingerea cererii de
inifiere a procedurilor de negociere.
(2) Metodologiile se negociazS in cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Rom6npent.ru Drepturile de Autor, emis6 in termen de 15 zile de la primirea cererii de initiere a procedurilor de negociere.
Decizia directorului general al Oficiului Rom6n pentru Drepturile de Autor se publici in Monitorul Oficial al Ro-maniei,
Partea I, pe cheltuiala entitS!ii solicitante.
(3) Comisia de negociere a metodologiilor este constituitE din:
a) cSte un reprezentant al fiecSrui organism de gestiune colectiv5, care Funclioneaz5 pentru c6te un domeniu decreatie si pentru o categorie de drepturi;

b) c6te un reprezentant al structurilor asociative reprezentative ale utilizatorilor, la nivel nafional, si c6te unreprezentant al primilor 3 utilizatori majori, stabiliti pe baza cifrei de afaceri, cu condiiia ca acestea sE fie declarate laOficiul Rom6n pentru Drepturile de Autor, pe propria r5spundere. Institutiile publice, inclusiv societ5file puOtice O"radiodifuziune 9i de televiziune, care fac parte din comisia de negociere, suni exceptate de la declararea cifrei deafaceri;

c) c6te un reprezentant al structurilor asociative reprezentative ale utilizatorilor la nivel local sau, in lipsa acestora, areprezentanfilor a 2 utilizatori locali notifica[i de organismele de gestiune colectiv5 9i care depun la Oficiul Rom6npentru Drepturile de Autor acordul de participare in respectiva comisie.
(4) In funclie de propunerea primit5 in vederea emiterii deciziei de constituire a comisiei de negociere, Oficiul RomEnpentru Drepturile de Autor poate convoca si desemna in comisia de negociere orice entitate care are un intereslegitim.
(5) Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunicS pSrtilor prin scrisoare recomandat5, impreun5 cupropunerea de metodologii depus5 de entitatea solicitant5,

20. it: i,r..,:iul :31"" j se modific5 9i va avea urmatorul cuprins:
Articolul 131^1
(1) Metodologia se negociazd de citre organismele de gestiune colectivi cu reprezentantii prev5zuti la art. 131 alin.(3) lit. b) 9i c), [iniindu-se seama de urmEtoarele criterii principale:

a) categoria titularilor de drepturi, tipurile de opere gi alte obiecte protejate 9i domeniul pentru care se poartd
negocierea;



b) categoria de utilizatori pe care ii reprezintS la negocieri structurile asociative sau ceilal!i utilizatori desemnati sE
ne9ocreze;

c) repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivS, pentru membrii proprii, precum si pentru membrii altor
organisme str5ine similare, in baza contractelor de reciprocitate;

d) proporlia utilizSrii repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectivS;

e) propo4ia utilizdrilor pentru care utilizatorul a indeplinit obliga[iile de plat5 prin contracte dtrecte cu titularii de
d reptu ri ;

f) veniturile oblinute de utilizatori din activitatea care utilizeaz5 repertoriul pentru a cErui utilizare se negociaz5
metodologiile;

g) practica european5 privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori si organismele de gestiune colectivi.
(2) Organismele de gestiune colectivE pot solicita in negocieri, de la aceeagi categorie de utilizatori, fie remunera[ii
forfetare, fie remuneratii procentuale stabilite ca parte procentualS din veniturile oblinute de fiecare utilizator prin
activitatea in cadrul cireia se utilizeazE repertoriul sau, in lipsa veniturilor, din cheltuielile ocazionate de utilizare.
Pentru activitatea de radlodifuzare, organismele de gestiune colectivE pot solicita numai remuneralii procentuale,
diferen[iate prin direct5 proporlionalitate cu ponderea utilizErii de c5tre fiecare utilizator - organism de televiziune sau
de radiodifuziune, a repertoriului gestionat colectiv in aceastS activitate.
(3) Remuneratiile prev5zute la alin. (2) trebuie sE fie rezonabile in raport cu valoarea economicS si ponderea utiliz5rii
drepturilor in cauz5, tinAnd seama de caracteristicile si de sfera de utilizare a operelor si a altor obiecte protejate,
precum 9i de valoarea economic5 a serviciului prestat de organismul de gestiune colectivS. Organismele de gestiune
colectiv5 9i utilizatorii motiveaz5 modul de stabilire a acestor remuneratii.
(4) Remuneratiile forfetare sau procentuale previzute la alin. (2) pot fi solicitate numai dac5 si in m5sura in care sunt
utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afl5 in termenele de protectie
prevSzute de lege.
(5) In cazul in care gestiunea colectivE este obligatorie conform prevederilor art. 123^1, metodologiile se negociaz5
firS a se tine seama de criteriile prevSzute la alin. (1) lit. c) si e), repertoriile fiind considerate reperforii extinse.

2I. hrr.ir:o lLrl 1-l l/,'?_ se modificS si va avea urm5torul cuprins:
Articolul 131^2
(1) in cazul in care pErfile nu pot stabili metodologii prin negociere, acestea pot recurge la mediere.
(2) Negocierea metodologiilor se desfSgoarS conform programulul stabilit intre cele doui p5rfi, pe o
maximum 60 de zile de la data constituirii comisiei.
(3) intelegerea pirlilor cu privire la metodologiile negociate se consemneazE intr-un protocol care se
Oficiul RomSn pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publicS in Monitorul Oficial al RomSniei, partea I, pe
entititii care a initiat procedura de negociere, prin decizie a directorului general al Oficiului Rom6n pentru
de Autor, emisi in termen de l0 zile de la data depunerii.
(4) Pot face obiectul unei medieri litigiile care privesc un organism
multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor opere muzicale, cum

a) litigii cu un furnizor de servicii muzicale online existent sau poten!ial referitoare la dispozi!iile art. 136^1 alin. (4),
art. 136^2, art. 136^3 alin. (1) lit. a)-c);i e) Si alin. (3);

b) litigii cu unul sau mai multi titulari de drepturi referitoare la dispoziliile art. 136^1alin. (4) si art. 136^2-136^6;
c) litigii cu un alt organism de gestiune colectivE referitoare la dispozitiile art, 136^2-136^5.
(5) In termen de 30 de zile de la finalizarea procedurii de mediere, pErlile au obligatia notificirii Oficiului Rom6n
pentru Drepturile de Autor asupra rezultatului obtinut, cu respectarea regulilor aplicabile notific5rii actelor juridice.
(6) In cazul in care p5(ile nu au convenit asupra metodologiei prin negociere sau mediere, pot s5 se adreseze, in
termen de 15 zile de la expirarea termenelor prev5zute la alin. (2) sau (5), instantei judecitorepti.
(7) Hotd16rea definitiv5 cu privire la metodologii se comunic5 pErtilor, Oficiului RomSn pentru Drepturile de Autor si
se publicE in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Rom6n pentru Drepturile de Autor, prin
decizie a directorului general emisd in termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt
opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat gi nu se pot acorda reduceri la plata
remuneraliilor datorate, altele dec5t cele prev5zute in metodologiile publicate,
(B) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (2)-(6) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data
declangSrii procedurii de negociere a metodologiilor se afl5 in curs de negociere directS a unui contract de licentS sau
au incheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectivd,
(9) Metodologiile stabilite conform prevederilor alin. (3) sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care
s-a negociat ti tuturor importatorilor gi fabricanlilor de suporturi 9i aparate pentru care se datoreaz5 remuneratia
compensatorie pentru copia privatS, conform art. 107.
(10) Sunt interzise clauzele oricErui contract-licentS neexclusivE gi ale oricJrei metodologii publicate in Monitorul
Oficial al RomAniei, Partea I, care incalcE regulile de concuren!d prev5zute de articolele 101 si 102 din Tratatul privind
funclionarea Uniunii Europene, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justifie a Uniunii Europene, in special cele
care:

a) stabilesc si impun utilizatorilor remuneratii inechitabile sau orice alte conditii de tranzactionare a licentelor
neexclusive inechitabile;

b) aplicS, in raporturile cu utilizatorii, remunera!ii inegale sau alte condi!ii inegale la presta[ii echivalente, cre6nd
astfel acestora un dezavantaj concurenfial;

c) condi[ioneazE incheierea contractelor-licen[5 neexclusivE de acceptarea de c;tre utilizatori a unor prestatii
suplimentare care, prin natura lor sau in conformitate cu dispozitiile legale, nu au legsturE cu obiectul acestor
contracte.

22. La arltu)1*l 13L/'i, altrtrlaTclc (1) ;i (2) se modifici si vor avea urm;torul cuprins:
Articolul 131^3

duratJ de

depune la
cheltu ia la
Dreptu rile

de gestiune colectivd care acordd licente
ar fi :



(1) Organismele de gestiune colectivS, utilizatorii sau structurile asociative ale utilizatorilor prevEzu[i la art. ] 3l alin.(3) lit' b) 9i c) pot formula o nouS cerere de iniliere a procedurilor de negociere a tarifelor 9i me[odologiilor numai
Oung : ani de la data public5rii lor in form5 definitiv5 in Monitorul Oficial al i.om6niei, partea I.
(2) In cazul negocierilor prev5zute la art. 107 alin. (4), oricare dintre pErli poate formula o nouS cerere de initiere a
procedurilor de negociere a metodologiilor numai dup5 3 ani de la data public5rii acestora in formd definitiv5 in
Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea I.

23. La *rticoltri 133, alineat.ele tZj, {5} gi (8) se modific5 9i vor avea urm5torul cuprins:
(2) in situalia in care existS mai multe organisme de gestiune colectivi pentru acelasi domeniu de creatie, organismele
beneficiare stabilesc printr-un protocol care se depune la Oficiul Rom5n pentru Drepturile de Autor, in veOerea-fublicErii
in Monitorul oficial al RomSniei, Partea I, pe cheltuiala acestora, urmEtoarele:

a) criteriile repartiz5rii intre organisme a remuneratiei;

b) organismul de gestiune colectiv5 care urmeazS sd fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general aloficiului Rom5n pentru Drepturile de Autor, drept colector in domeniul respectiv;

c) modalitatea de evidentiere gi justificare a cheltuielilor privind acoperirea real5 a costurilor de colectare ale
organismului de gestiune colector.

(5) La expirarea termenului de 30 de zile prev5zut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectiv5 poate
recurge la mediere sau se poate adresa instantei judecitoresti.

(8) Prevederile art. 134 alin. (1) lit. c) se aplicS in mod corespunzdtor si organismelor de gestiune colectivi care sunt
colectori unici.

24. i:',r tii.{,}ii;l I34 se modificE si va avea urmdtorul cuprins:
Articolul 134
(1) Gestiunea colectiv5 se exercitS potrivit urm5toarelor reguli:
a) deciziile privind metodele gi regulile de colectare a remuneratiilor 9i a altor sume de la utilizatori, cele de
repartizare a acestora cEtre autori sau titularii de drepturi, precum gi cele privind aspecte importante ale gestiunii
colective se iau de membri, in cadrul adunErii generale, potrlvit statutului;
b) remunera!iile incasate de organismele de gestiune colectiv5 nu sunt gi nu pot fi asimilate veniturilor acestora;
c) sumele rezultate din plasamentele remuneratiilor nerevendicate si nerepartizate, aflate in depozite bancare sau
obtinute din alte operatiuni efectuate in limita obiectului de activitate, precum si cele obfinute cu titlu de despEgubiri,
ca urmare a inc5lcSrii dreptului de autor ori drepturilor conexe se cuvin gi se repartizeazd titularilo1. Ou Oi"pirii 9i n,pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectivE;

d) sumele colectate de un o-rganism de gestiune colectiv5 se repartizeazS 9i se plStesc membrilor s5i, proportional cuutilizarea repertoriului fiecSruia, in cel mai scurt termen posibil, dar nu mai tSrziu de 9 luni de la inchererea
exerciflului financiar in care au fost colectate, cu exceptia cazului in care aceste termene nu pot fi respectate dinmotive obiective, care Iin in special de raport5rile din partea utilizatorilor, de identificarea drepturilor, a titularilor dedrepturi sau de stabilirea corespondenlelor dintre informafiile privitoare la opere 9i alte obiecte protejate, pe de oparte, si titularii de drepturi, pe de alta, sau in cazul in care membrii s5i sunt impiedicafi de motivele prev5zute mai
sus s5 respecte acest termen;

e) nivelul minim de la care se poate face plata se prevede in statut;
f) dispozitia prev5zutE la lit. e) se aplicE inclusiv in relatia dintre organismul de gestiune colectivE desemnat colector
unic 9i organismele beneficiare;

g) in cazul contractelor de reprezentare, sumele colectate de un organism de gestiune colectiv5 se repartizeaz5 in celmai scurt termen posibil, dar nu mai t6rziu de 9 luni de la incheierea exercitiului financiar in care au fost colectateremuneratiile, cu excepfia cazului in care organismul de gestiune colectivE este impiedicat s5 respecte acest i"r;n"ndin motive obiective, care tin in special de raport5rile din partea utilizatorilor, de identificarea drepturilor sau atitularilor de drepturi;

h) comisionul de gestiune reprezintd procentul retinut autorilor sau titularilor de drepturi, din veniturile provenite dindrepturi sau din orice venit derivat din investirea veniturilor provenite din drepturi, pentru acoperirea cheltuielilor
ocazionate de colectarea,.repartizarea 5i plata remunera!iilor. Comisionul datorai de membri si de titularii de drepturi
care au o leg5turd direct5 cu organismul de gestiune colectivE se retine la momentul efectuSrii 1.upi,tigi"i s-n, pout"
dep59i 15olo din sumele repartizate individuall

i) comisionul refinut de organismul de gestiune colectiv5 care este colector unic, cumulat cu comisionul retinutpropriilor membri de organismele de gestiune colectivE beneficiare, nu poate fi mai mare de 15yo din sumele
repa rtizate fiecS ruia ;

j) comisionul relinut de organismul de gestiune colectivd care este colector unic se retine din sumele repartizate
fiecSrui organism de gestiune colectivE beneficiar la momentul efectuSrii plStii;

k) comisionul de gestiune se aplicS pentru fiecare drept gestionat;

l) comisioanele sunt stabilite pe bazS contractualS in cazul drepturilor gestionate pe bazS de mandat special, precum
si in cazul contractelor de reprezentare;

m) organismele de gestiune colectiv5 pot decide ca revocarea sau retragerea mandatului de gestiune colectiv5 adrepturilor, categoriilor de drepturi sau tipuri de opere gi de alte obiecG protejate sE intre in vigoare numai la
sf6rgitul exercitiului financiar.
(2) Organismele de gestiune colectivi pEstreazE separat in conturi :



a) sumele colectate, evidenliate in conturi analitice distincte pentru flecare surs5 de colectare;

b) orice venituri prevdzute in statut, inclusiv comisionul de gestiune, activele proprii, taxele de aderare, cotizatiile,
donatiile, sponsorizdrile, dob6nzile 9i dividendele rezultate din plasarea veniturilor, evidenfiate in conturi analitice
d isti n cte;

c) sumele nerevendicate, evidenliate 9i pEstrate, de c5tre organismul reprezentativ, in conturi analitice distincte timp
de 3 ani de la data notificdrii.
(3) DupE expirarea termenului prev5zut la alin. (2) lit. c), sumele nerevendicate se utilizeazd conform prevederilor
din statut.
(4) Organismele de gestiune colectivi nu au dreptul de a utiliza veniturile provenite din drepturi sau orice venituri
derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi in alte scopuri dec6t repartizarea c5tre autori sau titularii de
drepturi, cu exceplia refinerii comisioanelor de gestiune 9i a serviciilor prevSzute la alin. (6).
(5) In cazul in care un organism de gestiune colectiv5 investeste veniturile provenite din drepturi sau orice venituri
derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi, acest lucru trebuie sE se realizeze in interesul comun al
membrilor s5i, in conformitate cu politica prev5zut5 la art. 126^1 alin. (4) lit. c) 9i e) si cu respectarea urmdtoarelor
reguli:

a) dacS existS un potenfial conflict de interese, organismul de gestiune colectivS se asigurE cE investitia se realizeazE
exclusiv in interesul membrilor s5i;

b) activele se investesc intr-un mod care s5 asigure siguranfa, calitatea, lichiditatea si profitabilitatea portofoliului in
intregul sEu;

c) activele sunt diversificate in mod corespunz5tor, pentru a se evita dependent.a excesiv5 de un anumit activ si
acumulSrile de riscuri la nivelul intregului portofoliu.
(6) in cazul in care, prin statut, se prevede posibilitatea ca un organism de gestiune colectivE si poat5 presta servicii
sociale, culturale sau educalionale finantate prin intermediul retinerilor din veniturile provenite din drepturi sau din
orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi, aceste servicii se presteaz5 pe baza unor
criterii echitabile, in special in ceea ce priveste accesul la aceste servicii si amploarea lor.
(7) Utilizatorii au obligatia sE furnizeze organismelor de gestiune colectivd in termenul si in formatul convenit sau
prestabilit informa!iile pertinente aflate la dispozilia lor cu privire la utilizarea drepturilor reprezentate de organismul
de gestiune colectivS, care sunt necesare pentru colectarea veniturilor provenite din drepturi si pentru repariizarea si
plata c5tre autori sau titularii de drepturi a sumelor datorate. Organismele de gestiune coiectiv5 si utilizatorii tin
seama, in mdsura posibilului, de standardele facultative de la nivel de sector, cu privire la formatul in care trebuie
puse la dispozilie aceste informatii.

25. l),it"tcoltrl l'Jr:tr^i se modific6 si va avea urm5torul cuprins:
Articolul 134^ 1
(1) Orice membru are dreptul de a solicita, in nume personal sau prin reprezentant autorizat, informatii detaliate 9i
documente privind sumele ce i-au fost repartizate in ultimele 12 luni, provenienfa, modul de calcul al drepturilor 9i
retinerile aplicate, precum si verificarea concordantei acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare.
(2) Organismele de gestiune colectiv5 au obligalia s5 publice, pe pagina proprie de internet, cel pufin urm5toarele
informatii actualizate :

a) statutul;

b) lista membrilor, a organelor de conducere centrale si locale, componen[a comisiilor interne 9i lista responsabililor
locali;

c) metodologiile in baza cErora colecteazi remuneratiile cuvenite membrilor, precum gi deciziile prin care organismul
de gestiune colectivE a fost desemnat colector;

d) denumirea colectorului unic, in cazul in care remuneratiile sunt colectate prin intermediul acestuia;

e) contractele standard de acordare a autorizatiilor neexclusive;

f) lista acordurilor de reprezentare incheiate cu alte organisme de gestiune colectivS, denumirea acestora, precum si
lista contractelor de reprezentare incheiate cu organismele similare din str5inState;

g) modalit5tile de colectare si repartizare a sumelor datorate autorilor sau titularilor de drepturi, precum si
persoanele responsabile de aceast5 activitate, pe plan local si central;

h) procedurile de solutionare a pl6ngerilor si situa!ia litigiilor si a medierilor;

i) informa!ii privind adunErile generale desfSgurate in ultimii 5 ani, cum ar fi : data si locul convocSrii, ordinea de zi si
hot516rile adoptate, dupd caz;

j) darea de seam5 anual6.
(3) Organismele de gestiune colectivS au obligafia si pun5 la dispozi[ia organismelor de gestiune colectivE cu care au
incheiate acorduri de reprezentare, prin orice mijloace, inclusiv electronice, cel putin o dat5 pe an, la sf6rsitul
exercitiului financiar, gi la cerere, ori de c6te ori ii este solicitat, cel pu[in urmStoarele informatii, pentru perioada la
care se referE informaf iile:

a) sumele repartizate, sumele plStite, defalcate pe categorii de drepturi gestionate gi pe tipuri de utiliz6ri pentru
drepturile pe care le gestioneazE in temeiul unui acord de reprezentare, precum gi orice sume repartizate 9i neplStite,
pentru orice perioad5;

b) comisionul de gestiune retinut si orice alte retineri stabilite prin acordul de reprezentare.
(4) Contractele de reprezentare incheiate de organismele similare din strSinEtate, previzute la alin. (2) lit. f), se
incheie in formd scrisS, cu mentionarea modului de realizare a schimbului de informatii privind repertoriul pSrtilor, a
drepturilor gestionate, a duratei 9i a modalitSlilor de plat5.
(5) Organismele de gestiune colectivS au obligatia s5 punE la dispozitia autorilor sau titularilor de drepturi cSrora le-
au repartizat venituri provenite din drepturi sau in beneficiul c5rora au efectuat pl5ti in perioada la care se refer5



infclrmatiile, cel putin^o dat5 pe an, prin orice mijloace, inclusiv electronice, la sf6rsitul exerciliului financiar, si la
cerere, ori de c6te ori ?i este solicitat, cel pulin urmEtoarele informafii:
a) orice date de contact pe care organismul de gestiune colectiv5 a fost autorizat de cStre autor sau titularul de
drepturi sE le utilizeze pentru identificarea si localizarea sa;

b) sumele repartizate membrului respectiv, defalcate pe categorii de drepturi gestionate 9i pe tipuri de utilizdri;
c) cuantumul sumelor plStite de organismul de gestiune colectiv5 membrului respectiv, defalcate pe categorii de
drepturi gestionate 9i pe tipuri de utilizdri;

d) perioada in care au avut loc utilizSrile care corespund sumelor repartizate si plStite membrului respectiv, cu
excepfia cazurilor in care organismul de gestiune colectiv5 nu poate furniza aceste informalii din ratiuni obiective,
legate de raportdrile efectuate de citre utilizatori;

e) comisionul de gestiune retinut, defalcat pe categorii de drepturi gestionate si pe tipuri de utilizEri;

f) orice retineri in scopul prestirii de servicii sociale, culturale sau educafionale;

g) orice remuneratii.sau venituri provenite din drepturi repartizate autorului sau titularului de drepturi si nepl5tite,
pentru orice perioadS.
(6) Organismele de gestiune colectivE au obliga!ia si punE la dispozi[ia titularilor de drepturi nemembri, dar care au o
leg5tur5 directS cu organismul de gestiune, precum si organismelor de gestiune colectiv5 cu care au incheiate
acorduri de reprezentare, prin orice mijloace, inclusiv electronice, cel puIin o dati pe an, la sfSrgitul exercifiului
financiar, gi la cerere, ori de c6te ori ii este solicitat, cel pufin urmStoarele informatii:
a) veniturile provenite din drepturi repartizate, sumele pl5tite de organismul de gestiune colectiv5 defalcate pe
categorii de drepturi gestionate gi pe tipuri de utiliziri pentru drepturile pe care le gestioneazi in temeiul unui acord
de reprezentare, precum gi orice venituri provenite din drepturi repartizate pentru orice perioadS, care sunt
neach itate;

b) retineri operate in contul comisioanelor de gestiune;

c) orice retineri in scopul prest5rii de servicii sociale, culturale sau educationale;

d) informalii privind orice licenle acordate sau refuzate cu privire la opere si alte obiecte protejate care fac obiectul
acordului de reprezentare;

e) hotirSrr adoptate de adunarea general5 a membrilor, in m5sura in care aceste hot6rSri sunt pertinente pentru
gestiunea drepturilor in temeiul acordului de reprezentare.
(7) intr-un interval de 30 de zile inainte de adunarea generalS, orice membru are dreptul s5 consulte, la sediul
organismului de gestiune colectivS sau prin mijloace electronice, cu respectarea prevederilor legale privind protectia
datelor cu caracter personal, urm5toarele:

a) darea de seamS anual5;

b) rapoartele anuale intocmite de directorul general, consiliul director, comisia permanenti specialS privind accesul la
informatii, comisiile interne gi de organul de supraveghere

c) textul si expunerile de motive ale fiec5rui proiect de hot5rAre ce urmeaz5 a fi supus aprob5rii adunErii generale;

d) salariile individuale ale angajaIilor;

e) situatia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor si a dob6nzilor obtinute la inchiderea ultimului exercitiu
[inanciar;

f) situafia privind categoriile de utilizatori, numErul notificSrilor, numErul plStitorilor din fiecare categorie si suma
globalS colectatS de la fiecare categorie;

g) situa!ia litigiilor;

h) orice tranzactie sau egalonare de plati a utilizatorilor aprobat5 de consiliul director;
i) declaratiile de incompatibilitate si venituri.
(8) Accesul la informatiile prev5zute la alin. (7) se face pe bazS de cerere scris5 9i cu limitarea accesului la datele
personale ale angajatilor organismului de gestiune colectivS.
(9) In cadrul unui organism de gestiune colectivE functioneazS comisia permanent! special5 privind accesul la
informafii, desemnati de adunarel generalS, formatS din 5 membri, care nu sunt angajati si nu fac parte din
organele de conducere sau de supraveghere.
(10) Persoanele care considerE cE li s-ar fi incSlcat dreptul de acces la informatiile solicitate pot sesiza, in termen de 3
zile, comisia_ previzut5 la alin. (9). Comisia este obligat5 sE rJspundS, in termen de 7 zile, at6t celui care a formulat
sesizarea, c6t gi directorului general.
(11) Comisia prev5zutS la alin. (9) intocmegte un raport anual asupra activit5lii sale, pe care il inainteazi adunErii
generale si Oficiului Rom6n pentru Drepturile de Autor.
(12) Organismul de gestiune colectlvE pune cel pu[in urmStoarele informafii, prin mijloace electronice si firE int5rzieri
nejustificate, la dispozifia oricdrui organism de gestiune :olectivi in numele cSruii gestioneazS drepturi in temeiul
unui acord de reprezentare sau a oric5rui titular de drepturi ori a oricirui utilizator:
a) operele sau alte obiecte protejate pe care le reprezintS, drepturile pe care le gestioneazS in mod direct sau prin
acorduri de reprezentare si teritoriile acoperite;

b) in cazul in care, din cauza domeniului activit6tii desfSgurate de organismul de gestiune colectiv5, astfel de opere
sau alte obiecte protejate nu pot fi stabilite, tipurile de opere sau alte obiecte protejate pe care le reprezint5,
drepturile pe care le gestionea25 9i teritoriile acoperite.

26. l)iji)i rt-lt{#iul l3r.i^l se introduce un nou articol, articolul L34^2, cu urmStorul
cu pn ns:



Articolul L34^2
Entit;tile de gestiune independente au obligafia si puni la dispozi!ia autorilor sau titularilor de drepturi cErora le
gestioneazi drepturile, prin orice mijloace, inclusiv electronice, o datd pe an, la sf6rgitul exerciliului financiar gi, la
cerere/ orl de c5te ori ii este solicitat, cel putin urmetoarele informatii:
a) orice date de contact pe care entitatea a fost autorizatS de cStre autor sau titularul de drepturi s5 le utilizeze
pentru identificarea gi localizarea acestuia;

b) sumele repartizate autorului sau titularului de drepturi;

c) cuantumul sumelor plStite de entitatea de gestiune independent5 autorului sau titularului de drepturi, defalcate pe
categorii de drepturi gestionate gi pe tipuri de utiliziri;
d) perioada in care au avut loc utiliz5rile care corespund sumelor repartizate si plStite autorului sau titularului de
drepturi, cu excepfia cazurilor in care entitatea de gestiune independenti nu poate lurniza aceste informatii din
ratiuni obiective legate de raportdrile efectuate de c5tre utilizatori;

e) sumele retinute pentru activitatea de gestiune a drepturilor de autor sau drepturilor conexe;

f) orice remunera!ii repartizate autorului sau titularului de drepturi si neplStite, pentru orice perioadS.

27. tt:i:trt:it.;l 1t35 se modificS si va avea urm5torul cuprins:
Articolul 135
(1) Organismele de gestiune colectiv5 au obligatia s5 depunE la Oficiul Rom6n pentru Drepturile de Autor, in termen
de 15 zile de la desfSgurarea adunSrii generale:

a) darea de seamE anualS;

b) repertoriul actualizat;

c) contractele de reprezentare cu organismele similare din strSinState.
(2) Documentele prev5zute la alin. (1) lit. a) 9i b) se depun la Oficiul Rom6n pentru Drepturile de Autor, in formatul
stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului.

28. La tsti,;i [1"1i *tr*it"]lt.'l 1, dtspli $fi(tiun*n a 1Il-* se introduce o nou5 Sectiune, Sectiunea
a IV-a, cuprinzend articolele 136^1-136^7, cu urm5torul cuprins:

Sectiunea a IV-a Acordarea de licenfe multiteritoriale pentru drepturile online asupra
operelor muzicale de citre organismele de gestiune colectivi
Articolul 136^ 1
(1) in sensul prezentei legl, prin licen!5 multiteritorialS se intelege o licentd privind dreptul de reproducere 9i
dreptul de comunicare publicS, care include gi dreptul de punere la dispozitia publicului, pe internet sau alte retele
de calculatoare, 9i care acoperd teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene. Cele dou5 drepturi pot fi
gestionate separat.
(2) Drepturi online asupra operelor muzicale inseamnS oricare dintre drepturile prev5zute la alin. (1) 9i care sunt
necesare pentru prestarea unui serviciu online.
(3) Prin operi muzicalS licentiatE multiteritorial pentru drepturile online se intelege orice operE muzicalS, inclusiv
cele cuprinse in operele audiovizuale. Sunt exceptate de la prevederile prezentului titlu operele muzicale sub l'orma
pa rtitu rilor.
(4) Prin furnizor de servicii muzicale online, denumit in continuare furnizor, se intelege orice persoanS fizici sau
juridicS, care este responsabilS de continutul serviciului muzical online, prin intermediul cSruia sunt reproduse in
scopul comunicSrii publice opere muzicale. Furnizorii sunt obligati s5 raporteze cu exactitate utilizarea realS a
acestor opere.
(5) Organismul de gestiune colectivE care acordi licenle multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor
muzicale trebuie s5 indeplineasc5 urm5toarele condilii:

a) are capacitatea de a identifica cu exactitate, integral sau partial, operele muzicale, teritoriile acoperite,
drepturile 5i autorii sau titularii de drepturi corespunzEtori pentru fiecare operS muzical5 sau fiecare parte a
acesteia, pe care este autorizat s5 le gestioneze;

b) are capacitate de prelucrare electronicS a datelor necesare pentru administrarea licentelor, de identificare si
monitorizare a utilizErii repertoriului, de colectare, repartizare si platE a remuneratiilor datorate membrilor sEi si de
emitere a facturilor cdtre utilizatori;

c) utilizeazE coduri unice pentru identificarea autorilor sau titularilor de drepturi si a operelor muzicale, !in6nd cont
de standardele si practicile din domeniu, elaborate pe plan international sau in cadrul Uniunii Europene;

d) utilizeazS mijloace adecvate pentru a solufiona cu rapiditate si eficacitate neconcordantele identificate intre
datele 9i informa!iile definute de acesta 9i alte organisme de gestiune colectivE care acordE licente multiteritoriale
pentru drepturile online asupra operelor muzicale.

Articolul 136^ 2
(1) La cererea furnizorilor, a altor organisme de gestiune colectivB sau a membrilor pe care ii reprezintS,
organismul de gestiune colectivd care acord5 licen!e multiteritoriale furnizeazS, prin mijloace electronice, informatii
actualizate care s5 permitE identificarea repertoriului muzical online pe care il gestioneazS, inclusiv:

a) operele muzicale gestionate;

b) drepturile gestionate integral sau partial;

c) teritoriile acoperite.
(2) Organismul de gestiune colectivd care acordS licenfe multiteritoriale adopt5 mSsuri pentru a proteja acuratetea
gi integritatea datelor detinute, pentru a controla reutilizarea acestora 9i pentru a proteja informatiile sensibile din



punct de vedere comercial.
(3) Organismul de gestiune colectivl care acordS licenfe multiteritoriale permite membrilor, altor organisme degestiune colectivE si furnizorilor s5 solicite o rectificare a datelor prevSzute la alin. (1), atunci c5nd acestia
considerJ cE datele sunt inexacte. in cazul in care aceste solicitEri sunt justificate, organismui de gestiune colec[ivd
corecteazS, in regim de urgentS, datele sau informatiile d, tinute.
Articolul 136^3
(1) Cu privire la gestionarea drepturilor online asupra operelor muzicale licentlate multiteritorial, organismul degestiune colectiv5 care acord5 licenfe multiteritoriale are urm5toarele obligatii:
a) sd monitorizeze utilizarea operelor muzicale pe care le gestioneazS, integral sau parlial, de citre furnizorii
c5rora le-a acordat o licen[5 multiteritorialS pentru drepturile respective;

b) s5 asigure mijloacele electronice necesare furnizorilor, pentru raportarea utilizirii reale a operelor muzicale
licentiate multiteritorial pentru drepturile respective. Pentru schimbul electronic al acestor date, se utilizeazi celputin o metod; de raportare care !ine cont de standardele sau practicile facultative din domeniu elaborate pe plan
international sau in cadrul Uniunii Europene;

c) dupb raportarea utilizSrii reale de c5tre furnizori, s5 emit5 facturile si s5 le transmitS acestora, in cel mai scurttimp, inclusiv prin mijloace electronice, utiliz6nd cel putin un format care !ine cont de standardele sau de practicile
facultative din domeniu elaborate pe plan internafional sau in cadrul Uniunii Europene;

d) s5 repartizeze si s5 plSteasc5, cu exactitate si f5rE int5rzieri, remuneratiile datorate autorilor sau titularilor dedrepturi ale c5ror opere muzicale au fost utilizate in temeiul acestor licenfe, furnizSnd la fiecare plat; informatiidespre perioada si teritoriile in care au avut loc aceste utilizSri, sumele colectate de la fiecare furnizor sirepaftizate, comisionul si alte retineri aplicate;

e) s5 asigure m ce prin care autorii sau titularii de drepturi ale c5ror opere muzicale sunt inclusein propriul repe cei care i-au incredinfat gestiunea drepturilor online, si ii furnizeze informi;iiprivind operele drepturile apartin6nd acestora, precum 9i teritoriile pentru care mandateazE
organismul de g
(2) Dispozifiile alin. (1) lit. d) se aplic5 9i in cazul in care un organism de gestiune colectiv5 mandateaz5 un altorganism de gestiune colectivi sE acorde licente multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor operemuzicale in conformitate cu prevederile art. 136^4. Organismul de gestiune colectivS care mandateazE- Literesponsabil pentru repartizarea ulterioar5 a acestor sume c5tre autori sau titularii de drepturi si pentru informarea
acestora, cu exceptia situaIiei in care organismele de gestiune colectivE convin altfel.(3) Dispozitiile alin. (1) lit. e) se aplic5 si in cazul in care un organism de gestiune colectiv5 mandateaz5 un altorganism de gestiune colectivi sE acorde licen!e multiteritoriale in conforhitat" cu prevederile art. 136^4 si136^5, cu excepfia cazului in care acestea convin altfel.
(4) Organismul de gestiune colectivS poate refuza sE accepte rapoarte transmise de furnizori ?ntr-un formatprotelat prin drepturi exclusive dacd organismul permite utilizarea pentru raportare a unui standard acceptat lanivel de sector pentru schimbul electronic de date.
(5) Furnizorul nu poate re-fuza sE accepte factura din cauza formatului acesteia in cazul in care organismul degestiune colectivE utilizeazS un standard acceptat la nivel de sector.

indS date exacte si cel pu!in titlul operelor si drepturilc
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ndateazi un alt organism de gestiune colectiv5 si acordelicente multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor opere muzicile, organiimul de gestiune colectiv5mandatat repartizeazS remuneratiile colectate cu exactitate si f5r5 intdrziere.

Articolul 136^4
(1) Orice acord de reprezentare in baza cErula un organism de gestiune colectivS mandateaz5 un alt organism sEacorde licenle multiteritoriale pentru drepturile online asupra opJrelor muzicale din propriul repertoriu ari caracterneexclusiv. Organismul de gestiune colectiv5 mandatat gestioneaz5 aceste drepturi in m'od nediscriminatoriu.(2) Organismul de gestiune colectivS care mandateazS igi informeaz5 membrii in privin;i principalelor conditii aleacordului de reprezentare, inclusiv in privinta duratei acestuia 9i a costului serviciilor prestate de organismul degestiune colectiv5 mandatat.
(3) organismul de gestiune c t are obligafia inform5rii organismului de gestiune colectiv5 caremandateaz5 cu privire la cond acordate Iicentele multiteritdriale pentru dr-epturile onllne, inctuiivnatura utilizirii, toate dispozi a comisionul de acordare a licentei sau care influenteaz5 acestcomision, durata licentei, perio teritoriile vizate.
Articolul 136^5
(1) in cazul in care un organism de gestiune colectiv6 nu acordS licenfe multiteritoriale pentru drepturile onlineasupra unor opere muzicale aflate in propriul repertoriu, acesta solicitS incheierea unui acord de reprezentare unuialt organism de gestlune colectivi care:

a) agregi alte repertorii 9i nu acordS licen!e multiteritoriale exclusiv pentru propriul repertoriu;
b) nu se limiteazS la agregarea de drepturi privind aceleagi opere in scopul acord5rii de licenle comune pentrudreptul de reproducere si dreptul de comunicare publicE.
(2) organismul de gestiune colectiv5 c5ruia ise adreseaz5 solicitarea are urmEtoarele obligafii:
a) s5 accepte cererea,.dacE acord5 deja licente multiteritoriale pentru aceeagi categorie de drepturi online asupraunor oPere muzicale aflate in repertoriul unuia sau mai multor organisme de gestiun6 colectiv5;
b) sE rSspundE in scris, ?n cel mai scurt timp posibil, organismului de gestiune colectivi solicitant;
c) sd gestioneze repertoriul organismului de gestiune colectivE solicitant in aceleagi conditii pe care le aplicE incazul gestion5rii propriului repertoriu ;

d) sd includi repertoriul organismului de gestiune colectivS solicitant in toate ofertele pe care le adreseazd
f u rn izo rilor.



(3) Comisionul de gestiune re!inut organismului de gestiune colectivJ solicitant nu poate depSgi costurile rezonabile
suportate de organismul de gestiune colectiv5 cSruia ise adreseazi solicitarea.
(4) Organismul de gestiune colectiv5 solicitant pune la dispozitia organismului de gestiune colectiv5 ciruia ise
adreseazE solicitarea repertoriul si informa!iile necesare pentru acordarea de licen[e multiteritoriale pentru
drep^turile online.
(5) In cazul in care informaliile prev5zute la alin, (4) sunt insuficiente sau furnizate intr-o form5 care nu permite
organismului de gestiune colectivE c5ruia ise adreseazi solicitarea sd se conformeze cerinfelor prezentului articol,
acesta din urm5 are dreptul si factureze costurile contractate in limite rezonabile pentru indeplinirea acestor
cerinte sau sE excludS operele pentru care informa!iile sunt insuficiente sau nu pot fi utilizate.

Articolul 136^6
(1)Autorii sau titularii de drepturi care au autorizat un organism de gestiune colectivi s5 le gestioneze drepturile
online asupra operelor muzicale pot retrage mandatul acordat, in cazul in care acesta nu acordS licente
multiteritoriale sau nu solicit5 altui organism de gestiune colectivi incheierea unui acord de reprezentare in acest
SCNS.
(2) in cazul prev5zut la alin. (1), autorii sau titularii de drepturi au posibilitatea de a acorda ei ingisi sau prin
intermediul unei alte sau altor p5rfi licentele multiteritoriale, retr5g6ndu-gi drepturile din organismul de gestiune
colectivS ini[ial, in m5sura necesarE 9i avAnd posibilitatea sE lase aceleasi drepturi pentru acordarea de licente
monoteritoriale.

Articolul 136^7
(1) Dispozitiile prev5zute la art. 136^1-136^6 nu se aplicS in cazul licentelor multiteritoriale acordate de
organismele de gestiune colectiv5 pentru:

a) opere muzicale necesare unei societ5ti de radiodifuziune pentru a comunica sau a pune la dispozitia publicului
programele sale de radio sau de televiziune simultan sau ulterior acestei transmisii;

b) orice material online produs de societatea de radiodifuziune sau pentru aceasta, care are un caracter auxiliar
fa[5 de transmisia inilial5, in scopul complet5rii, previzualizirii sau revizualizErii programului, inclusiv
avanpremierele.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplici dacJ conduc la denaturarea concurentei cu alte servicii care oferJ
consumatorilor acces online la opere muzicale sau individuale 9i nu trebuie sE conducS la practici restrictive, cum ar
fi impErtirea piefei sau a clientilor.

29. La arTi...*i;:1 L3{.} ,siine*t*l i3.}, litereie l"r} gi i'1 se modifici gi vor avea urmEtorul
cuprins:

h) controleaz6, pe cheltuialS proprie, din oficiu sau in urma unei sesizEri scrise, respectarea legisla!iei din domeniu,
funcfionarea 9i activitatea organismelor de gestiune colectivS, inclusiv prin permiterea accesului la sistemul informatic
al acestora, gi stabileste mEsurile de intrare in legalitate sau aplici sanctiuni, dup5 caz;

i) colaboreazi cu autoritEtile similare din statele membre ale Uniunii Europene in scopul monitorizirii aplicirii
prevederilor Uniunii Europene referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe;

l,Q. i:zt1;s.;.r.;1t"tt i38. 3 se modific5 si va avea urm5torul cuprins:
Articolul 138^3
(L) in cazul in care Oficiul Rom6n pentru Drepturile de Autor constatS, in urma unui control programat sau a unei
sesiz5rl, cE organismul de gestiune colectiv5 nu respectE obligaliile impuse prin prezenta lege, cu exceptia celor a
cEror incElcare se pedepseste contravenfional sau penal, dispune mEsurile necesare intr5rii in iegalitate 9i acordE prin
decizie a directorului general al Oficiului Rom6n pentru Drepturile de Autor un termen de 3luni pentru indeplinirea
acestora.
(2) M5surile dispuse conform alin. (1) trebuie s5 fie clare, precise gi cu indicarea temeiului legal pe care se bazeazS.
(3) La expirarea termenului prev5zut la alin. (1), Oficiul Rom6n pentru Drepturile de Autor verifici indeplinirea
m5surilor dispuse, iar in cazul in care constatE ci acestea nu au fost indeplinite decide suspendarea activitS[ii
organismului de gestiune colectivS, prin decizie a directorului general al Oficiului RomSn pentru Drepturile de Autor.
(4) Impotriva deciziel prev5zute la alin. (3) se poate face pl6ngere prealabilS, conform l,.t1;,, ,.,1.,1, r1, r,;c1,1.-1
.',i';,",1ti't'1'/;1,,1/ ,)r. ';..i"1i,i.t\i.;:1, cu modificErile gi completErile ulterioare.
(5) MEsura suspend5rii se revoci prin decizie a directorului general al Oficiului Romiin pentru Drepturile de Autor,
dupd indeplinirea mdsurilor dispuse conform alin. (1).
(6) Dispozitiile alin. (1)-(5) se aplicJ in mod corespunz5tor 9i in cazul entit;tilor de gestiune independente, pentru
prevederile legale care vizeazd aceste entit5ti.

31. Arircrsl,.:l 1'l8," tI se abrogS,
32. i,.u.,,,r::1iti i -3Q^ ] se modific5 Si va avea urm5torul cuprins:

Articolul L39^2
Constituie contravenfii si se sanctioneazi cu amendS de la 3.000 lei la 30.000 lei urmEtoarele fapte:

a) incJlcarea prevederilor arl. 2l alin. (5);

b) inc5lcarea prevederilor art. 88 9i B9;

c) incElcarea prevederilor art. 107 alin. (3);

d) inc5lcarea prevederilor art. 123^5 alin. (4) sau (8);

e) incdlcarea prevederilor art. 130 lit. b), e), g), i), k), l), p) Si q) ;i ale art. 135 alin. (1);

f) fixarea, firE autorizarea sau consim!5m6ntul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretbrilor
sau a execufiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune;



3J"',.:i:Il[uJ"n,iJl?L!] l',Hr1"lfl?JTr#,fftJt',lmr6mantur 
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33. La articolul L3g^4, alineatul (2) se abrog6.
34' La afticolul t39^4, alineatu! (3) se moolrlc5 9i va avea urm5torul cuprins:

:?,tii51J"rl"i:'rff#:'Jtlljl t#:": a rezurtat srvsrerrea rnrracflunror prevrzute ra
acttvtttfttsiu.a L-nera arntr" iairriei ,H}t'iy?",i^i:mplementari 

de suspendare a

35' La articolul 139^5, alineatul (2) se modific5 gi va avea urm5toru! cuprins:
v5zute la art' 139^2 91 139^4 se constat5 gl se. a.pllc5 de persoanele imputernlclte de dlrectorulm6n pentru Dreprurite de Rutor siu oJinri"rir ;rt ;t;;fiil'a-"-iorrgi" din cadru! potirtei tocate sauor Interne cu competenle in domenlu.

36. La articolul 140 arineatur (1), ritera g) se abrog5.
37'La articolul L5!^2, dup5 litera h) sJintroduce o nou5 liter5, litera h^1), cu urm5torulcuprins:

hal) Directiva ZolL/77lUE a Parlamentulul 
.European gl a conslllulul dln 27 septembrle 2011 de modlflcarea Directlvei 2006/tt6/cE prlvlnd durata g" pr*q+li. i-o-iitirr oe iutoi ila'"^r.iio. drepturr conexe, pubrcat. inJurnalulofrcrarar unrunil Europene, serta t, dr. zot'orn rio'aJmorre zorr;

38' La articolul 151^2, dupS litera i) se lntroduce o nou5 llter6, litera j), cu urm5torulcuprins:

J) Directiva 2ot4/26/uE a Parlamentutui European gi a conslliului din 26 februarie 2014 privlnd gestiunea colecHvE adrepturilor de autor. gl a drepturtlor ionexe si-ico'iLiei-ae irilnr".mrrtrt"irtoir"[ f*t, drepturre asupra opererormuzicale pentru utlllzare onllne pe plaga lnteriil;;rtlt.,FJI; jrln.'trt oflctai"i-unruniiiuropene, serta L, nr.84 dtn 20martle 2014.

Artlcolu! II
pturilor de autor gi a drepturilor conexe au
evederile cuprinse la art. i, in termen de L2

ege.a nr, g/1996 prlvlnd dreptul de autor 9it5rile ulterioare, r5m6n in vigoai. pang tu
A
L.

e conexe, publicat6 in Monitorul
6, cu modific5rile gi comptet5rile
e va republica in Monitorul Oficial

ua numerotare.
AceastS lege a fost adoptatS de Parlamentul Rom6niei, ?n condiliile art. 77 alin, (2), curespectarea prevederilor art. 75gi ate art. 76 atin. 1rj- di; constitufia Rom6niei,republicatS.
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