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CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 442
din 26 octombrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 220 alin. 1 din Codul penal
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Iuliana Nedelcu
Cristina C„t„lina Turcu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 220 alin. 1 din Codul penal, excep˛ie
ridicat„ de Antonie Lupulescu Ón Dosarul nr. 122/2004 al
Judec„toriei F„get.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, motiv‚nd c„
textul de lege criticat ocrote∫te cu mijloacele dreptului penal
starea de posesie, f„r„ a Ónc„lca dispozi˛iile constitu˛ionale
invocate de autorul excep˛iei.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 25 mai 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 122/2004, Judec„toria F„get a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 220 alin. 1 din Codul penal. Excep˛ia a
fost ridicat„ de Antonie Lupulescu Ón dosarul cu num„rul
de mai sus, av‚nd ca obiect pl‚ngerea penal„ formulat„
de acesta Ómpotriva inculpatului Toma Lupulescu, pentru
s„v‚r∫irea infrac˛iunii de tulburare de posesie.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
sus˛ine c„ prevederile legale criticate Óncalc„ dispozi˛iile
art. 44 alin. (2) teza Ónt‚i din Constitu˛ie, deoarece
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garantarea prin Legea fundamental„ a dreptului de
proprietate privat„ presupune implicit ∫i garantarea
atributelor acestuia — posesia, folosin˛a ∫i dispozi˛ia, or,
proprietarul care dore∫te s„ foloseasc„ bunul s„u, Ón
situa˛ia Ón care acesta se afl„ Ón posesia unui ter˛, risc„
s„ fie sanc˛ionat penal.
Judec„toria F„get opineaz„ Ón sensul c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t prin textul
criticat s-a urm„rit ocrotirea posesiei legitime asupra
bunurilor, ceea ce nu aduce atingere dreptului de
proprietate garantat de Constitu˛ie.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ dispozi˛iile art. 220 din Codul
penal trebuie interpretate Ón corela˛ie cu celelalte dispozi˛ii
legale prin care se ap„r„ dreptul de proprietate. Textul de
lege criticat constituie expresia voin˛ei legiuitorului de a
ap„ra dreptul men˛ionat prin mijloacele dreptului penal,
puse la dispozi˛ie persoanelor Ón scopul ap„r„rii Ómpotriva
atacurilor Óndreptate asupra patrimoniului lor. îŒn ipoteza Ón
care un ter˛ ocup„ un imobil care face obiectul dreptului
de proprietate al altei persoane, pe l‚ng„ mijloacele de
drept penal instituite prin dispozi˛iile art. 220 din Codul
penal, titularul dreptului de proprietate are la Óndem‚n„
ac˛iunea Ón revendicare pentru a redob‚ndi posesia,
Óntruc‚t este de principiu c„ nim„nui nu-i este permis s„
Ó∫i fac„ singur dreptate.“
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, motiv‚nd c„
dispozi˛iile legale criticate ap„r„ ∫i ocrotesc posesia
legitim„ asupra bunurilor imobile, prin incriminarea faptei de
tulburare de posesie. Acestea constituie, totodat„, expresia
voin˛ei legiuitorului de a ap„ra, prin mijloace de drept
penal, drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale consfin˛ite prin
Constitu˛ie, printre care se num„r„ ∫i dreptul de proprietate
privat„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:

Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i celor ale art. 1 alin. (2) ∫i ale art. 2,
3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 220 alin. 1 din Codul penal, republicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie
1997, av‚nd urm„torul cuprins: îOcuparea, Ón Óntregime sau
Ón parte, f„r„ drept, a unui imobil aflat Ón posesia altuia, se
pedepse∫te cu Ónchisoare de la o lun„ la 2 ani sau cu amend„.“
Aceste dispozi˛ii sunt considerate de autorul excep˛iei ca
fiind neconstitu˛ionale Ón raport cu prevederile art. 44
alin. (2) teza Ónt‚i din Constitu˛ie, potrivit c„rora
îProprietatea privat„ este garantat„ ∫i ocrotit„ Ón mod egal de
lege, indiferent de titular“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine c„, potrivit art. 1.846 alin. 2 din Codul civil,
îPosesiunea este de˛inerea unui lucru sau folosirea de un
drept, exercitat„, una sau alta, de noi Ón∫ine sau de altul Ón
numele nostru“.
Œn sistemul Codului civil posesiunea constituie baza
drepturilor reale ∫i este semnul exterior al existen˛ei lor.
Este, a∫adar, o institu˛ie deosebit de important„, ocrotirea
sa constituind, Ón primul r‚nd, garantarea dreptului de
proprietate. Se explic„ astfel ocrotirea posesiei at‚t prin
mijloace de drept civil — ac˛iunile posesorii —, c‚t ∫i prin
sanc˛ionarea penal„ a actelor de tulburare de posesie, Ón
condi˛iile prev„zute de art. 220 din Codul penal.
Faptul c„ Ónsu∫i proprietarul bunului poate fi subiect
activ al infrac˛iunii de tulburare de posesie nu Óncalc„
prevederile art. 44 alin. (2) teza Ónt‚i din Constitu˛ie privind
garantarea ∫i ocrotirea Ón mod egal de lege a dreptului de
proprietate privat„, indiferent de titular, a∫a cum f„r„ temei
sus˛ine autorul excep˛iei, ci constituie aplicarea consecvent„
a principiului ordinii de drept, potrivit c„ruia nim„nui nu-i
este permis s„-∫i fac„ singur dreptate.
Proprietarul care consider„ c„ posesia exercitat„ de o alt„
persoan„ asupra unui bun al s„u este nelegitim„ are
posibilitatea s„-∫i apere dreptul de proprietate prin ac˛iunea Ón
revendicare ∫i prin celelalte mijloace prev„zute de legea civil„.
Curtea Constitu˛ional„ s-a mai pronun˛at asupra
constitu˛ionalit„˛ii textului de lege criticat, prin Decizia
nr. 124 din 21 mai 1997, r„mas„ definitiv„ prin Decizia
nr. 714 din 19 decembrie 1997, ambele publicate Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 105 din
6 martie 1998, ∫i prin Decizia nr. 31 din 31 ianuarie 2002,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 125
din 15 februarie 2002, resping‚nd de fiecare dat„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate ridicat„.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3,
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 220 alin. 1 din Codul penal, excep˛ie ridicat„ de
Antonie Lupulescu Ón Dosarul nr. 122/2004 al Judec„toriei F„get.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 26 octombrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu
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CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 541
din 7 decembrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 96 lit. c) ∫i d)
din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Irina Loredana L„p„dat

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 96 lit. c) ∫i d) din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îLeo Burnett &
Target Advertising“ — S.A. din Bucure∫ti Ón Dosarul
nr. 2.035/2003 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a
civil„.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, prin
avocat, precum ∫i p„r˛ile Adriana Doina ™chiopu, prin
avocat, Societatea Comercial„ îPagini Aurii“ — S.A., prin
consilier juridic, ∫i Societatea pentru Drepturi de Autor Ón
Cinematografie — Audiovizual Dacin Sara, prin avocat.
Lipsesc p„r˛ile Societatea Comercial„ îMessages Media Pro
Pictures“ — S.A., precum ∫i Centrul Rom‚n pentru
Administrarea Drepturilor Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM),
fa˛„ de care procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Curtea dispune a se face apelul ∫i Ón dosarele
nr. 399D/2004 ∫i nr. 400D/2004, av‚nd acela∫i obiect ca ∫i
Dosarul nr. 365D/2004. Excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
fost ridicat„ de acela∫i autor Ón Dosarul nr. 243/2002 al
Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a IV-a civil„ ∫i, respectiv,
Ón Dosarul nr. 245/2002 al aceleia∫i instan˛e.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, prin
avocat, precum ∫i p„r˛ile Mircea Diaconu, prin avocat,
Valeria Cotescu, prin avocat, Societatea Comercial„ îPagini
Aurii“ — S.A., prin consilier juridic, ∫i Societatea pentru
Drepturi de Autor Ón Cinematografie — Audiovizual Dacin
Sara, prin avocat. Lipsesc p„r˛ile Societatea Comercial„
îMessages Media Pro Pictures“ — S.A., precum ∫i Centrul
Rom‚n pentru Administrarea Drepturilor Arti∫tilor Interpre˛i
(CREDIDAM), fa˛„ de care procedura de citare a fost legal
Óndeplinit„.
Curtea, av‚nd Ón vedere c„ excep˛iile de
neconstitu˛ionalitate care fac obiectul dosarelor
nr. 365D/2004, nr. 399D/2004 ∫i nr. 400D/2004 au con˛inut
identic, pune Ón discu˛ie, din oficiu, problema conex„rii
cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
m„sura conex„rii, pentru acelea∫i considerente.
P„r˛ile prezente nu se opun m„surii conex„rii cauzelor.
Fa˛„ de aceste sus˛ineri, Curtea, Ón temeiul art. 53
alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, dispune conexarea

dosarelor nr. 399D/2004 ∫i nr. 400D/2004 la Dosarul
nr. 365D/2004.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, pre∫edintele acord„
cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
sus˛ine admiterea acesteia astfel cum a fost formulat„. Œn
esen˛„, arat„ c„ dispozi˛iile art. 96 lit. c) din Legea
nr. 8/1996, reglement‚nd un drept conex dreptului de autor,
Ómpiedic„ Ón fapt exploatarea atributelor dreptului de autor
Ón cazul operelor colective, l„s‚nd la aprecierea titularului
dreptului conex posibilitatea utiliz„rii operei respective.
Partea Adriana Doina ™chiopu, prin avocat, sus˛ine
respingerea excep˛iei ca neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„
prevederile legale criticate trebuie corelate cu cele
prev„zute de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, potrivit
c„rora pot beneficia de protec˛ia acordat„ autorului,
persoanele fizice ∫i persoanele juridice, altele dec‚t autorul,
Ón cazurile expres prev„zute de lege. Se mai arat„ c„
recunoa∫terea Ón favoarea arti∫tilor interpre˛i sau executan˛i
a unor drepturi morale nu este de natur„ a Ómpiedica
exercitarea atributelor dreptului de autor, Óntre care ∫i acela
de a pretinde paternitatea operei.
Partea Mircea Diaconu, prin avocat, arat„ c„ prevederile
art. 96 lit. d) din Legea nr. 8/1996 au fost abrogate expres
prin Legea nr. 285/2004, astfel Ónc‚t excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a devenit inadmisibil„. Œn ceea ce
prive∫te prevederile art. 96 lit. c), solicit„ respingerea
excep˛iei ca neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ acestea nu Óncalc„
dispozi˛iile constitu˛ionale referitoare la dreptul de
proprietate privat„ ∫i la obliga˛ia statului de a asigura
protec˛ia dreptului de autor. Se sus˛ine, Ón acest sens, c„
orice drept recunoscut prin lege trebuie exercitat cu bun„credin˛„, iar instituirea unor drepturi conexe dreptului de
autor Ón favoarea arti∫tilor interpre˛i sau executan˛i nu este
de natur„ a restr‚nge dreptul regizorului, titular al dreptului
de autor al unei opere cinematografice.
Partea Valeria Cotescu, prin avocat, sus˛ine respingerea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 96 lit. c)
din Legea nr. 8/1996 ca fiind neÓntemeiat„. Se arat„ c„
dispozi˛iile art. 44 din Constitu˛ie se refer„ la dreptul de
proprietate privat„, inclusiv la proprietatea intelectual„. Œn
mod corespunz„tor, dispozi˛iile art. 135 alin. (2) lit. c) din
Constitu˛ie, utiliz‚nd sintagma îdrept de autor“, au Ón
vedere at‚t drepturile de autor, c‚t ∫i drepturile conexe.
Prevederile art. 96 lit. c) din Legea nr. 8/1996,
reglement‚nd anumite drepturi personale nepatrimoniale ale
titularului dreptului conex dreptului de autor, respectiv ale
artistului interpret sau executant, delimiteaz„ sfera de
aplicare ∫i Óntinderea exerci˛iului dreptului de autor
apar˛in‚nd regizorului sau produc„torului unei opere
cinematografice. Fa˛„ de aceste considerente nu se poate
sus˛ine c„ orice limitare a unui drept, prin recunoa∫terea
legal„ a unor dezmembr„minte ori a unor drepturi conexe,
este neconstitu˛ional„. Prevederile art. 96 lit. c) din Legea
nr. 8/1996 reprezint„ un mod de determinare a Ónsu∫i
con˛inutului dreptului de autor ∫i a limitelor de exercitare a
acestui drept, Ón deplin„ concordan˛„ cu art. 44 alin. (1)
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teza a doua din Constitu˛ie. Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile
art. 135 alin. (2) lit. c) din Constitu˛ie, se arat„ c„ acesta
asigur„ o protec˛ie suplimentar„ a drepturilor de autor, Ón
contextul obliga˛iei statului de a proteja valorile culturale ∫i
artistice, iar prevederile legale criticate sunt Ón deplin„
concordan˛„ cu aceste dispozi˛ii constitu˛ionale.
Reprezentantul Societ„˛ii Comerciale îPagini Aurii“ —
S.A. solicit„ admiterea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
ar„t‚nd c„ prevederile legale criticate Óncalc„ dispozi˛iile
art. 44 alin. (1) ∫i ale art. 135 alin. (2) lit. c) din
Constitu˛ie.
Societatea pentru Drepturi de Autor Ón Cinematografie —
Audiovizual Dacin Sara, prin avocat, sus˛ine admiterea
acesteia astfel cum a fost formulat„ prin notele scrise
depuse la dosar.
Reprezentantul Ministerului Public arat„ c„ prevederile
art. 96 lit. d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor
∫i drepturile conexe au fost abrogate expres prin dispozi˛iile
art. I pct. 57 din Legea nr. 285/2004, astfel Ónc‚t excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a devenit inadmisibil„. Œn ceea ce
prive∫te dispozi˛iile art. 96 lit. c) din Legea nr. 8/1996,
pune concluzii de respingere a acesteia ca neÓntemeiat„,
ar„t‚nd c„ dreptul de autor ∫i drepturile conexe dreptului
de autor coexist„, f„r„ a aduce vreo atingere dispozi˛iilor
art. 135 alin. (2) lit. c) din Constitu˛ie. Se mai arat„ c„
dispozi˛iile constitu˛ionale cuprinse Ón art. 44 nu sunt
incidente Ón cauz„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierile din 17 mai 2004 ∫i din 25 iunie 2004,
pronun˛ate Ón dosarele nr. 2.035/2003, nr. 243/2002 ∫i
nr. 245/2002, Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a
civil„ ∫i Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a IV-a civil„ au
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 96 lit. c) ∫i d) din
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile
conexe.
Excep˛ia a fost ridicat„, Ón toate cele trei dosare, de
c„tre Societatea Comercial„ îLeo Burnett & Target
Advertising“ — S.A.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ prevederile art. 96 lit. c) ∫i d) din
Legea nr. 8/1996 Óncalc„ dispozi˛iile art. 44 alin. (1) ∫i ale
art. 135 alin. (2) lit. c) din Constitu˛ie. Se arat„ c„
protec˛ia dreptului de autor, prev„zut„ ca obliga˛ie a
statului Ón dispozi˛iile art. 135 alin. (2) lit. c) din Constitu˛ie,
reprezint„ o aplicare, Ón materia dreptului de autor, a
prevederilor generale privind protec˛ia propriet„˛ii cuprinse
Ón art. 44 alin. (1) din Constitu˛ie. Œn esen˛„, se sus˛ine c„
textul legal criticat, ce reglementeaz„ un drept conex al
dreptului de autor, respectiv acela prin care artistul interpret
sau executant se poate opune oric„rei utiliz„ri a presta˛iei
sale, de natur„ a prejudicia grav onoarea ori reputa˛ia sa,
sau de a aduce prejudicii grave persoanei sale, Óncalc„
dreptul exclusiv al autorului operei de a decide cu privire
la utilizarea acesteia.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„
consider„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca fiind
neÓntemeiat„. Se arat„ c„ îprotec˛ia dreptului de autor Ó∫i
g„se∫te deplin„ garan˛ie Ón dispozi˛iile constitu˛ionale
conferind titularului dreptului conex posibilitatea de a
pretinde respectarea acestui drept“.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a IV-a civil„ consider„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca fiind neÓntemeiat„. Se

arat„ c„ scopul Legii nr. 8/1996 este de a aplica principiile
generale constitu˛ionale Ón domenii speciale, iar dispozi˛iile
legale criticate ocrotesc Ón egal„ m„sur„ at‚t drepturile
patrimoniale ∫i drepturile morale ale autorului operei, c‚t ∫i
drepturile arti∫tilor interpre˛i sau executan˛i.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierile de sesizare au fost comunicate pre∫edin˛ilor
celor dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i
Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de
vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ textul legal criticat
reglementeaz„ unele drepturi personal nepatrimoniale pe
care le are artistul interpret sau executant, drepturi ce nu
au valoare patrimonial„, astfel Ónc‚t nu se poate re˛ine
Ónc„lcarea art. 44 alin. (1) din Constitu˛ie.
De asemenea, se arat„ c„ nu este Ónc„lcat nici art. 135
alin. (2) lit. c) din Constitu˛ie, deoarece, prin exercitarea
unui drept moral conex dreptului de autor, nu se aduce
atingere atributelor de ordin material pe care le comport„
dreptul de autor.
Avocatul Poporului arat„ c„ lit. d) a art. 96 din Legea
nr. 8/1996 a fost abrogat„ expres prin art. I pct. 57 din
Legea nr. 285/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe,
astfel Ónc‚t excep˛ia de neconstitu˛ionalitate referitoare la
acest text de lege a devenit inadmisibil„.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 96 lit. c) din Legea nr. 8/1996, se
consider„ c„ acestea dau expresie îprincipiului
constitu˛ional al garant„rii dreptului de proprietate, element
esen˛ial Ón cadrul economiei de pia˛„, bazat„ pe libera
ini˛iativ„ ∫i concuren˛„“, astfel Ónc‚t excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ilor, concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
prevederile art. 96 lit. c) ∫i d) din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 60 din
26 martie 1996.
Prevederile legale criticate au urm„torul con˛inut:
— Art. 96: îArtistul interpret sau executant are urm„toarele
drepturi morale:
...........................................................................................
c) dreptul de a pretinde respectarea calit„˛ii presta˛iei sale
∫i de a se opune oric„rei deform„ri, falsific„ri sau altei
modific„ri substan˛iale a interpret„rii ori execu˛iei sale sau
oric„rei Ónc„lc„ri a drepturilor sale, care ar prejudicia grav
onoarea ori reputa˛ia sa;
d) dreptul de a se opune oric„rei utiliz„ri a presta˛iei sale,
dac„ prin aceast„ utilizare se aduc prejudicii grave persoanei
sale.“
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
aceste prevederi legale contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale
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cuprinse Ón art. 44 alin. (1) ∫i art. 135 alin. (2) lit. c) din
Constitu˛ie, prevederi care au urm„torul con˛inut:
— Art. 44 alin. (1): îDreptul de proprietate, precum ∫i
crean˛ele asupra statului, sunt garantate. Con˛inutul ∫i limitele
acestor drepturi sunt stabilite de lege.“ ;
— Art. 135 alin. (2) lit. c): î(2) Statul trebuie s„ asigure:
...........................................................................................
c) stimularea cercet„rii ∫tiin˛ifice ∫i tehnologice na˛ionale, a
artei ∫i protec˛ia dreptului de autor;“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine urm„toarele:
I. Ulterior sesiz„rii Cur˛ii Constitu˛ionale prin Óncheierile
din 17 mai 2004 ∫i din 25 iunie 2004, prevederile art. 96
lit. d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i
drepturile conexe au fost abrogate expres prin dispozi˛iile
art. I pct. 57 din Legea nr. 285/2004 pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i
drepturile conexe, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 587 din 30 iunie 2004. Prin urmare,
dispozi˛ia legal„ criticat„ de autorul excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate nu mai este Ón vigoare. Pe cale de
consecin˛„, Ón temeiul art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a devenit
inadmisibil„ ∫i urmeaz„ a fi respins„.
II. Œn ceea ce prive∫te neconstitu˛ionalitatea dispozi˛iilor
art. 96 lit. c) din Legea nr. 8/1996, autorul excep˛iei
sus˛ine c„, prin reglementarea dreptului artistului interpret
sau executant de a se opune îoric„rei deform„ri, falsific„ri
sau altei modific„ri substan˛iale a interpret„rii ori execu˛iei
sale sau oric„rei Ónc„lc„ri a drepturilor sale, care ar
prejudicia grav onoarea ori reputa˛ia sa“, este Ónc„lcat
dreptul exclusiv al autorului de a decide cu privire la
utilizarea operei sale.
Aceste sus˛ineri nu pot fi primite, deoarece textul de
lege criticat este Ón deplin„ concordan˛„ cu obliga˛ia
statului de a asigura protec˛ia dreptului de autor, protec˛ie
prev„zut„ de dispozi˛iile art. 135 alin. (2) lit. c) din
Constitu˛ie, deci ∫i a drepturilor conexe, ai c„ror titulari
sunt arti∫tii interpre˛i sau executan˛i. Nu se poate sus˛ine
c„ prin protec˛ia acordat„ titularului unui drept conex
dreptului de autor se Óncalc„ drepturile autorului, a c„ror
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protec˛ie este reglementat„, Ón egal„ m„sur„, prin
dispozi˛iile actului normativ Ón cauz„ (art. 10). De altfel,
Legea nr. 8/1996, modificat„ ∫i completat„, precizeaz„
expres, prin dispozi˛iile art. 92 alin. (1) c„ îDrepturile
conexe dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor autorilor.
Nici o dispozi˛ie a prezentului titlu nu trebuie interpretat„ Ón
sensul unei limit„ri a exerci˛iului dreptului de autor“. Mai mult,
chiar exist„ o corelare perfect„ Óntre cele dou„ texte ale
Legii nr. 8/1996, respectiv a art. 10 lit. d) ∫i a art. 96
lit. c), texte ce reglementeaz„ protec˛ia drepturilor personale
nepatrimoniale ale titularului dreptului de autor sau ale
mo∫tenitorilor acestuia [art. 11 alin. (2) din Legea
nr. 8/1996] ∫i, respectiv, protec˛ia acordat„ titularilor
drepturilor conexe dreptului de autor ∫i succesorilor
acestora [art. 97 alin. (2) din lege] ∫i care sunt Ón
concordan˛„ cu dispozi˛iile art. 135 alin. (2) lit. c) din
Constitu˛ie, referitoare la obliga˛ia statului de a asigura î(...)
protec˛ia dreptului de autor“, deci ∫i a drepturilor conexe
ale arti∫tilor interpre˛i sau executan˛i, pentru ap„rarea
onoarei ori reputa˛iei acestora.
Nu se poate re˛ine nici Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 44
alin. (1) din Constitu˛ie. Aceste dispozi˛ii constitu˛ionale,
reglement‚nd garantarea dreptului de proprietate, se refer„
implicit ∫i la garantarea dreptului de proprietate intelectual„,
care include dreptul de autor ∫i drepturile conexe, precum
∫i proprietatea industrial„. Obiectul dreptului de autor Ól
constituie operele de crea˛ie intelectual„ din domeniul
literar, ∫tiin˛ific ∫i artistic, iar titularul crea˛iei intelectuale are
at‚t drepturi patrimoniale, c‚t ∫i drepturi morale,
(personale-nepatrimoniale), ceea ce face ca dreptul de
autor s„ fie calificat ca un drept complex. Autorul excep˛iei
se refer„ Óns„, Ón mod expres, la un drept personal
nepatrimonial al artistului interpret sau executant,
reglementat prin prevederile art. 96 lit. c) din Legea
nr. 8/1996, ∫i anume dreptul de a se opune oric„rei
modific„ri substan˛iale a interpret„rii ori execu˛iei sale sau
oric„rei Ónc„lc„ri a drepturilor sale, care ar prejudicia grav
onoarea ori reputa˛ia sa, ∫i nu la un drept patrimonial, cum
ar fi cel prev„zut de art. 98 din Legea nr. 8/1996. Prin
urmare, dispozi˛iile art. 44 alin. (1) din Constitu˛ie nu au
inciden˛„ Ón cauz„.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

1. Respinge ca devenit„ inadmisibil„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 96 lit. d) din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îLeo Burnett & Target
Advertising“ — S.A. din Bucure∫ti, Ón Dosarul nr. 2.035/2003 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„ ∫i Ón
dosarele nr. 243/2002 ∫i nr. 245/2002 ale Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a IV-a civil„.
2. Respinge ca neÓntemeiat„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 96 lit. c) din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, excep˛ie ridicat„ de acela∫i autor Ón acelea∫i dosare ale acelora∫i instan˛e.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 7 decembrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Irina Loredana L„p„dat
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A C T E A L E C O N S I L I U L U I N A fi I O N A L A L A U D I O V I Z U A L U L U I
CONSILIUL NAfiIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
pentru modificarea ∫i completarea Deciziei pre∫edintelui Consiliului Na˛ional al Audiovizualului
nr. 249 din 1 iulie 2004 privind protec˛ia copiilor Ón cadrul serviciilor de programe
Av‚nd Ón vedere dubla calitate a Consiliului Na˛ional al Audiovizualului, de garant al interesului public ∫i de unic„
autoritate de reglementare Ón domeniul programelor audiovizuale,
˛in‚nd seama de necesitatea adapt„rii reglement„rii Ón domeniul protec˛iei minorilor la noile condi˛ii tehnice de
distribu˛ie digital„ a serviciilor de programe, de pe platformele satelitare de televiziune DTH — Direct To Home,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) lit. e) ∫i ale art. 17 alin. (1) lit. d), coroborate cu dispozi˛iile art. 39 din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
membrii Consiliului Na˛ional al Audiovizualului adopt„ urm„toarea decizie:
Articol unic. — Decizia pre∫edintelui Consiliului Na˛ional
al Audiovizualului nr. 249 din 1 iulie 2004 privind protec˛ia
copiilor Ón cadrul serviciilor de programe, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 668 din 26 iulie
2004, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 24 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Serviciile de programe care con˛in produc˛iile
audiovizuale prev„zute la art. 19 lit. f), denumite Ón
continuare servicii de programe restric˛ionate copiilor, pot fi
retransmise de c„tre distribuitorii de servicii Ón condi˛iile
prev„zute la alin. (3) ∫i (5), Ón cazul retransmisiei de tip
analogic, respectiv la alin. (4) ∫i (5), Ón cazul retransmisiei
de tip digital.“
2. Dup„ alineatul (2) al articolului 24 se introduc
alineatele (3), (4) ∫i (5) cu urm„torul cuprins:
î(3) Serviciile de programe restric˛ionate copiilor pot fi
retransmise analogic numai Ón intervalul orar 1,00—5,00,
codat, ∫i Ón cadrul pachetelor op˛ionale.
(4) Serviciile de programe restric˛ionate copiilor pot fi
retransmise digital, cu respectarea urm„toarelor condi˛ii
tehnice ∫i de informare a abonatului:
a) receptorul abonatului trebuie s„ fie prev„zut cu un
sistem de blocare a accesului, denumit Ón continuare
sistem de control parental, diferit de sistemul de control al
accesului la pachetele de servicii oferite;
b) sistemul de control parental trebuie s„ permit„
accesul la serviciile de programe restric˛ionate copiilor, Ón
baza unui cod personal format din cel pu˛in 4 cifre; cifrele
nu trebuie s„ fie vizibile pe ecran Ón momentul tast„rii;

c) sistemul de control parental trebuie s„ fie perfect
sincronizat cu programele din aceast„ categorie, trebuie s„
r„m‚n„ activ pe toat„ perioada Ón care se ofer„ aceste
categorii de programe, iar accesul trebuie s„ fie reblocat Ón
orice situa˛ie Ón care se modific„ contextul vizion„rii
(schimbarea programului, trecerea sistemului de recep˛ie Ón
stare de veghe, la schimbarea decodorului sau a cartelei
de acces, dup„ realimentarea cu tensiune);
d) Ón cadrul instruc˛iunilor de utilizare, distribuitorul de
servicii trebuie s„ explice, Ón termeni simpli ∫i clari, modul
de func˛ionare a sistemului de control parental, necesitatea
stabilirii codului personal de acces ∫i p„strarea
confiden˛ialit„˛ii acestuia;
e) Ón momentul punerii Ón func˛iune a sistemului de
recep˛ie, distribuitorul de servicii are obliga˛ia s„
stabileasc„, Ómpreun„ cu abonatul, codul personal de acces
pentru fiecare dintre serviciile de programe restric˛ionate
copiilor; se recomand„ evitarea stabilirii codului «1234» sau
a unui cod format din aceea∫i cifr„;
f) introducerea Ón oferta de servicii a unui nou serviciu
de programe restric˛ionat copiilor va fi adus„ la cuno∫tin˛„
abona˛ilor cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte de modificarea
ofertei, preciz‚ndu-se «Program interzis persoanelor sub
18 ani».
(5) Produc˛iile audiovizuale prev„zute la art. 19 lit. f) vor
fi Ónso˛ite permanent de semnul de avertizare reprezent‚nd
un cerc, iar Ón interiorul acestuia, num„rul 18 de culoare
alb„, pe fond ro∫u; se interzice retransmiterea produc˛iilor
audiovizuale care prezint„ imagini cu copii av‚nd un
comportament explicit sexual.“

Pre∫edintele Consiliului Na˛ional al Audiovizualului,
Ralu Filip

Bucure∫ti, 18 ianuarie 2005.
Nr. 20.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 81/25.I.2005

7

REPUBLIC√RI
O R D O N A N fi A D E U R G E N fi √ A G U V E R N U L U I Nr. 120/2002*)
privind aprobarea Sistemului de sus˛inere ∫i promovare a exportului cu finan˛are
de la bugetul de stat
Art. 1. — (1) Se aprob„ Sistemul de sus˛inere ∫i
promovare a exportului cu finan˛are de la bugetul de stat,
prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
ordonan˛„ de urgen˛„.
(2) Categoriile de activit„˛i finan˛ate de la bugetul de
stat Ón cadrul programelor prev„zute Ón anex„ se
actualizeaz„ prin hot„r‚re a Guvernului, la propunerea
autorit„˛ilor competente prev„zute la art. 2 alin. (1).
Art. 2. — (1) Sumele de la bugetul de stat pentru
sus˛inerea ∫i promovarea exportului se vor aproba distinct
Ón bugetele anuale ale Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului,
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale,
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i Cancelariei PrimuluiMinistru, pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Intreprinderi Mici
∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie.
(2) Sumele aprobate cu aceast„ destina˛ie Ón bugetele
ordonatorilor principali de credite nu vor putea fi
redistribuite Ón vederea utiliz„rii lor la alte capitole de
cheltuieli.
Art. 3. — (1) Mecanismele de acordare a sprijinului
financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Sistemului

de sus˛inere ∫i promovare a exportului cu finan˛are de la
bugetul de stat se vor aproba, dup„ caz, prin hot„r‚ri ale
Guvernului, la propunerea autorit„˛ilor prev„zute la art. 2
alin. (1).
(2) Propunerile de utilizare a sumelor prev„zute la art. 2
se vor stabili Ón sistem bipartit de c„tre ordonatorii principali
de credite ∫i patronatele de ramur„, cu aprobarea
Consiliului de Export.
Art. 4. — Armonizarea activit„˛ilor de elaborare ∫i
aplicare unitar„ a strategiei ∫i politicilor de stimulare ∫i
promovare a exportului cu strategiile ∫i politicile sectoriale,
precum ∫i monitorizarea Sistemului de sus˛inere ∫i
promovare a exportului cu finan˛are de la bugetul de stat
se realizeaz„ de c„tre Consiliul de Export, structur„
organizatoric„ la nivel na˛ional, cu caracter public-privat,
av‚nd Ón componen˛„ reprezentan˛i ai institu˛iilor
guvernamentale, structurilor patronale ∫i profesionale cu
atribu˛ii ∫i activitate Ón domeniul exportului, care se
Ónfiin˛eaz„ prin hot„r‚re a Guvernului, la propunerea
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.
ANEX√

SISTEMUL
de sus˛inere ∫i promovare a exportului cu finan˛are de la bugetul de stat
I. Instrumente Ón administrarea EXIMBANK, conform
Legii nr. 96/2000 privind organizarea ∫i func˛ionarea B„ncii
de Export-Import a Rom‚niei EXIMBANK — S.A. ∫i
instrumentele specifice de sus˛inere a comer˛ului exterior,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Comitetul Interministerial de Garan˛ii ∫i Credite de
Comer˛ Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin
bugetul de stat pe instrumentele din administrarea B„ncii
de Export-Import a Rom‚niei EXIMBANK — S.A., conform
Legii nr. 96/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón func˛ie de necesit„˛ile de sus˛inere a exportului.
II. Instrumente Ón administrarea ministerelor de resort:
1. Programul de promovare a exportului, administrat de
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, prin care se vor
suporta, par˛ial sau total, din fonduri de la bugetul de stat
cheltuielile privind:
a) participarea la t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale, cu
suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul ∫i
cazarea pentru un participant de la fiecare expozant, la

nivelul baremelor stabilite pentru institu˛iile publice, precum
∫i suportarea total„ a cheltuielilor privind transportul ∫i
manipularea exponatelor, mostrelor ∫i materialelor
publicitare, formalit„˛ile vamale aferente acestora,
depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada
desf„∫ur„rii ac˛iunii promo˛ionale, Ónchirierea, construirea
∫i/sau amenajarea spa˛iului expozi˛ional, transportul
materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de
desf„∫urare a ac˛iunilor promo˛ionale, cheltuielile de
reprezentare ∫i de protocol, cheltuielile de deplasare pentru
persoanele care organizeaz„ ∫i coordoneaz„ ac˛iunile,
inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de
ramur„ sau a asocia˛iei profesionale care contribuie la
realizarea ac˛iunii respective, cheltuielile pentru materialele
publicitare, de prezentare ∫i promovare cu caracter
economic general ∫i pentru mediatizarea prezen˛ei
rom‚ne∫ti la ac˛iunile promo˛ionale, cheltuielile aferente
comisionului prev„zut Ón contractul Óncheiat cu societatea
organizatoare a pavilioanelor na˛ionale, standurilor

*) Republicat„ Ón temeiul art. II din Ordonan˛a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2002 privind
aprobarea Sistemului de sus˛inere ∫i promovare a exportului cu finan˛are de la bugetul de stat, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 774
din 24 august 2004, aprobat„ prin Legea nr. 419/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 993 din 28 octombrie 2004.
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2002 a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 727 din 4 octombrie 2002, a
fost aprobat„ prin Legea nr. 663/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002, ∫i a mai fost modificat„ prin
Legea nr. 511/2003 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sus˛inere ∫i
promovare a exportului cu finan˛are de la bugetul de stat, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 876 din 10 decembrie 2003.
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specializate pe produse ∫i miniexpozi˛iilor, precum ∫i alte
cheltuieli care se justific„ a fi alocate pentru realizarea
t‚rgurilor ∫i expozi˛iilor interna˛ionale, cu aprobarea
ordonatorului de credite;
b) organizarea de misiuni economice ∫i ac˛iuni de
promovare a exporturilor Ón str„in„tate, cu suportarea a
50% din cheltuielile de transport ∫i cazare pentru un
participant de la fiecare firm„, la nivelul baremelor stabilite
pentru institu˛iile publice, precum ∫i suportarea total„ a
cheltuielilor privind transportul Ón interiorul ˛„rilor de
destina˛ie pentru persoanele care particip„ la ac˛iunile
respective, a cheltuielilor de deplasare pentru persoanele
care organizeaz„ ∫i coordoneaz„ ac˛iunile, inclusiv a unui
reprezentant din partea patronatului de ramur„ sau a
asocia˛iei profesionale care contribuie la realizarea ac˛iunii
respective, a cheltuielilor pentru Ónchirierea spa˛iilor aferente
Ónt‚lnirilor de afaceri ∫i a dot„rilor necesare desf„∫ur„rii
acestora, cum sunt: TV, video, retroproiector, computer ∫i
altele asemenea, a cheltuielilor de reprezentare ∫i protocol,
a cheltuielilor pentru elaborarea ∫i transportul materialelor
de promovare ∫i de prezentare, cum sunt: cataloage,
pliante, ecusoane ∫i altele asemenea, a cheltuielilor pentru
transportul mostrelor, a cheltuielilor pentru formalit„˛ile
vamale aferente materialelor de promovare ∫i de
prezentare, precum ∫i mostrelor, a cheltuielilor pentru
mediatizarea ac˛iunilor pe plan local, a cheltuielilor aferente
comisionului prev„zut Ón contractul Óncheiat cu societatea
organizatoare a misiunilor economice ∫i ac˛iunilor de
promovare, precum ∫i alte cheltuieli care se justific„ a fi
alocate pentru realizarea ac˛iunilor respective, cu aprobarea
ordonatorului de credite;
c) suportarea a 50% din cheltuielile de organizare ∫i
func˛ionare a reprezentan˛elor comerciale rom‚ne∫ti,
realizate prin parteneriat public-privat pe pie˛e de interes
pentru exportul rom‚nesc, Ónfiin˛ate prin hot„r‚re a
Guvernului, la recomandarea Consiliului de Export;
d) realizarea de studii de pia˛„ ∫i pe produse, inclusiv
pentru obiective complexe, pe baze concuren˛iale, Ón
conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare, cu suportarea a 50%
din cheltuielile aferente;
e) realizarea pe baze concuren˛iale a buletinelor
informative privind oferta de export ∫i distribuirea acestora
Ón str„in„tate ∫i la ambasadele str„ine din Rom‚nia, cu
suportarea total„ a cheltuielilor;

f) realizarea de ac˛iuni de publicitate ∫i reclam„ cu
caracter general, pe produse ∫i grupe de produse, pe pie˛e
de interes pentru exportul rom‚nesc, pe baze
concuren˛iale, cu suportarea total„ a cheltuielilor, inclusiv a
cheltuielilor pentru distribuirea materialelor de publicitate ∫i
reclam„ cu caracter general Ón str„in„tate ∫i la ambasadele
str„ine din Rom‚nia.
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului administreaz„
ac˛iunile de promovare a exportului prev„zute la lit. a) ∫i b)
Ómpreun„ cu Centrul Rom‚n pentru Promovarea
Comer˛ului, prin delegarea c„tre acesta a opera˛iunilor de
Óncheiere, finan˛are ∫i derulare a contractelor de prest„ri de
servicii pentru realizarea ac˛iunilor respective.
2. Programul de sprijinire a Óntreprinderilor mici ∫i
mijlocii pentru dezvoltarea exportului, administrat de c„tre
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i
Coopera˛ie, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea
Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu
modific„rile ulterioare.
3. Programul de cre∫tere a competitivit„˛ii produselor
industriale, administrat de Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului.
4. Programul de cre∫tere a competitivit„˛ii produselor
agroalimentare, administrat de Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
Œn cadrul programelor prev„zute la pct. 3 ∫i 4 se vor
acoperi de la bugetul de stat, Ón propor˛ie de p‚n„ la 50%,
respectiv de p‚n„ la 65% pentru Óntreprinderile mici ∫i
mijlocii, cheltuielile agen˛ilor economici pentru:
a) implementarea ∫i certificarea sistemelor de
management al calit„˛ii ∫i/sau a sistemelor de management
de mediu;
b) dotarea ∫i/sau amenajarea laboratoarelor de testare
∫i etalonare, precum ∫i acreditarea acestora, dup„ caz;
c) Ónregistrarea ∫i protejarea pe pia˛a extern„ a m„rcilor,
a brevetelor de inven˛ie, a desenelor ∫i modelelor
industriale rom‚ne∫ti.
III. Prime de export pentru produsele agroalimentare
eligibile conform Acordului privind agricultura — partea III,
sec˛iunea II — Subven˛ii la export, din cadrul Organiza˛iei
Mondiale a Comer˛ului, cu prioritate ∫i Óntr-o propor˛ie mai
mare pentru produsele agroalimentare biologice certificate,
de origine vegetal„ ∫i animal„.
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