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MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ∫i practicarea v‚n„torii
Œn temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. d) ∫i ale art. 51 alin. (1) din Legea fondului cinegetic ∫i a protec˛iei
v‚natului nr. 103/1996, republicat„,
conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 ∫i ale art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 409/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale,
Ón baza Avizului nr. 1/2003 al Consiliului Na˛ional de V‚n„toare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind organizarea
∫i practicarea v‚n„torii, prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor, p„durilor ∫i
protec˛iei mediului nr. 823/1993 pentru aprobarea
Instruc˛iunilor tehnice privind organizarea ∫i practicarea
v‚n„torii, recoltarea ∫i valorificarea v‚natului se abrog„.

Art. 3. — Gestionarii fondurilor de v‚n„toare vor duce
la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Controlul aplic„rii prevederilor prezentului ordin
se asigur„ de c„tre autoritatea statului competent„.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data de 15 mai 2005.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 28 ianuarie 2005.
Nr. 71.
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ANEX√

REGULAMENT
privind organizarea ∫i practicarea v‚n„torii
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — V‚n„toarea este ac˛iunea de c„utare, st‚rnire,
urm„rire (p‚ndire), h„ituire, ucidere sau capturare a
v‚natului, desf„∫urat„ de una sau de mai multe persoane
care de˛in dreptul legal de a practica aceast„ activitate
(permis de v‚n„toare, ordin de serviciu), Ón baza
autoriza˛iei legale de v‚n„toare, eliberat„ de gestionarul
fondului de v‚n„toare.
Art. 2. — (1) V‚n„toarea exemplarelor din speciile de
v‚nat admise de lege se realizeaz„ Ón scop recreativsportiv, didactic sau de cercetare ∫tiin˛ific„, urm„rindu-se cu
consecven˛„ men˛inerea echilibrului ecologic ∫i ameliorarea
calit„˛ii v‚natului.
(2) V‚n„toarea exemplarelor din speciile de v‚nat strict
protejate se exercit„ numai Ón situa˛ia Ón care exist„
aprobat, potrivit legii, un num„r de exemplare care se pot
recolta Óntr-un sezon de v‚n„toare.
(3) Aprobarea prev„zut„ la alin. (2) se acord„ Ón
urm„toarele situa˛ii:
a) Ón interesul protej„rii faunei ∫i florei s„lbatice ∫i al
conserv„rii habitatelor naturale;
b) pentru prevenirea producerii unor prejudicii, Ón special
culturilor, animalelor domestice, p„durilor, pesc„riilor ∫i altor
bunuri;
c) Ón interesul s„n„t„˛ii ∫i securit„˛ii publice;
d) Ón scopul cercet„rii ∫tiin˛ifice ∫i Ónv„˛„m‚ntului;
e) Ón scopul repopul„rilor Ón arealele din care o specie
a disp„rut ∫i al introducerii acestei specii Ón alte areale.
Art. 3. — (1) Responsabilitatea pentru modul Ón care se
desf„∫oar„ ac˛iunile de v‚n„toare revine organizatorului de
v‚n„toare sau, dup„ caz, Ómputernicitului legal al
gestionarului fondului de v‚n„toare.
(2) Indirect, la ac˛iunile de v‚n„toare pot participa ∫i alte
categorii de persoane, altele dec‚t cele care de˛in dreptul
legal de a practica v‚n„toarea, respectiv observatori ∫i
invita˛i, candida˛i la dob‚ndirea permisului de v‚n„toare,
precum ∫i gonaci (b„t„ia∫i). Aceste categorii de persoane
sunt obligate s„ respecte prevederile regulilor prev„zute Ón
anexa nr. 1 la prezentul regulament.
CAPITOLUL II
Tipuri ∫i metode de v‚n„toare
Art. 4. — Prin metod„ de v‚n„toare se Ón˛elege
modalitatea prin care se practic„ ac˛iunea de v‚n„toare
a∫a cum a fost definit„ la art. 1.

Art. 5. — Œn func˛ie de num„rul de v‚n„tori care
particip„ la ac˛iunile de v‚n„toare, aceasta poate fi de trei
tipuri, dup„ cum urmeaz„:
A. V‚n„toare individual„; aceasta se practic„ de un
singur v‚n„tor, Ónso˛it de paznicul de v‚n„toare sau de
Ómputernicitul gestionarului fondului de v‚n„toare. Metodele
de v‚n„toare pentru acest tip sunt:
a) v‚n„toarea îla p‚nd„“ const„ Ón a∫teptarea v‚natului
∫i se poate exercita la: trec„tori, cadavrul animalului ucis,
locurile unde v‚natul produce pagube, vizuin„, locurile de
pasaj, locurile de Ónnoptat, locurile de rut;
a1) pentru speciile de v‚nat admise de lege, v‚n„toarea
prin metoda îla p‚nd„“ se poate exercita Ón sezonul de
v‚n„toare prev„zut de lege, Ón func˛ie de etologia fiec„rei
specii de v‚nat;
a 2 ) pentru specia urs, v‚n„toarea prin metoda
îla p‚nd„“ se poate exercita la trec„tori, Ón perioada
15 septembrie — 31 decembrie, ∫i tot timpul anului la
cadavrul animalului ucis de urs sau Ón alte locuri unde
ursul produce pagube;
a 3 ) pentru specia lup, v‚n„toarea prin metoda
îla p‚nd„“ se poate exercita la trec„tori, Ón perioada
15 septembrie — 31 martie, ∫i tot timpul anului la cadavrul
animalului ucis de lup sau Ón alte locuri unde lupul produce
pagube;
a 4 ) pentru specia pisic„ s„lbatic„, v‚n„toarea prin
metoda îla p‚nd„“ se poate exercita la trec„tori ∫i la
vizuin„, Ón perioada 15 septembrie — 31 martie;
b) v‚n„toarea îla vizuin„“ const„ Ón st‚rnirea v‚natului
din vizuin„ prin utilizarea c‚inilor de v‚n„toare;
b 1 ) pentru specia pisic„ s„lbatic„, v‚n„toarea prin
metoda îla p‚nd„“ se poate exercita Ón perioada
15 septembrie — 31 martie;
b2) pentru celelalte specii de v‚nat admise de lege,
v‚n„toarea prin metoda îla vizuin„“ se poate exercita Ón
sezonul de v‚n„toare prev„zut de lege, Ón func˛ie de
etologia fiec„rei specii de v‚nat;
c) v‚n„toarea îcu chem„tori ∫i/sau atrape“ const„ Ón
atragerea v‚natului c„tre v‚n„tor prin utilizarea unor
chem„tori ∫i/sau atrape, permise de lege;
c1) pentru speciile lup ∫i pisic„ s„lbatic„, v‚n„toarea
prin metoda îcu chem„tori“ se poate exercita Ón perioada
15 septembrie — 31 martie;
c2) pentru celelalte specii de v‚nat admise de lege,
v‚n„toarea prin metoda îcu chem„tori ∫i/sau atrape“ se
poate exercita Ón sezonul de v‚n„toare prev„zut de lege,
Ón func˛ie de etologia fiec„rei specii de v‚nat;
d) v‚n„toarea îla nad„“ const„ Ón administrarea de hran„
pentru ademenirea v‚natului Ón vederea recolt„rii sau
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captur„rii Ón scop didactic, de cercetare ∫tiin˛ific„, pentru
popul„ri, repopul„ri, precum ∫i pentru prevenirea producerii
de pagube sectorului cinegetic sau ∫eptelului, Ón condi˛iile
prev„zute de reglement„rile legale Ón vigoare. Metoda se
poate practica Ón perioadele prev„zute de lege pentru
speciile la care v‚n„toarea este admis„ ∫i tot timpul anului
Ón cazul speciilor urs, lup ∫i pisic„ s„lbatic„, cu aprobarea
autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„;
d1) pentru specia urs, v‚n„toarea prin metoda îla nad„“
se practic„ Ón scop de cercetare ∫tiin˛ific„ ∫i pentru
popul„ri sau repopul„ri, doar cu aprobarea autorit„˛ii
publice centrale care r„spunde de silvicultur„ pentru fiecare
caz; n„direa se va face exclusiv cu hran„ de origine
vegetal„.
Pentru autorizarea v‚n„torii la urs prin metoda îla nad„“
din partea autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de
silvicultur„, gestionarii fondurilor de v‚n„toare interesa˛i
trebuie s„ prezinte documente prin care trebuie s„
dovedeasc„ urm„toarele:
— scopul captur„rii (cercetare ∫tiin˛ific„ Ón domeniul
cinegetic, popularea sau repopularea unor fonduri de
v‚n„toare din ˛ar„ sau din str„in„tate);
— existen˛a solicit„rii p„r˛ilor interesate Ón efectuarea
cercet„rilor, popul„rii sau repopul„rii;
— tema de cercetare ∫tiin˛ific„ aprobat„ de autorit„˛ile
competente sau fondul de v‚n„toare/zona Ón care se
urm„re∫te popularea/repopularea;
— necesitatea captur„rii din fondul de v‚n„toare vizat;
— nivelul efectivelor de urs structurate pe sexe ∫i
categorii de v‚rst„ pe fondul de v‚n„toare de pe care
urmeaz„ s„ se captureze exemplarul Ón sezonul de
v‚n„toare Ón derulare;
e) v‚n„toarea îla dibuit“ (îapropiat“) const„ Ón apropierea
v‚n„torului de v‚nat; la specia urs se poate practica doar
Ón perioada 15 septembrie — 31 decembrie;
f) v‚n„toarea îla s„rite“ const„ Ón st‚rnirea v‚natului
utiliz‚ndu-se sau nu c‚ini de v‚n„toare.
B. V‚n„toare Ón grup restr‚ns. Metodele de v‚n„toare
sunt similare cu metodele folosite la v‚n„toarea individual„,
diferen˛a const‚nd Ón faptul c„ la acestea particip„ un
num„r restr‚ns de v‚n„tori (minimum 2 ∫i maximum 5), cu
sau f„r„ c‚ini de v‚n„toare, f„r„ gona∫i.
C. V‚n„toare Ón grup mare. Metoda se practic„ de un
num„r mai mare de 5 v‚n„tori ∫i const„ Ón st‚rnirea ∫i
h„ituirea v‚natului Ón scopul dob‚ndirii acestuia, Ón func˛ie
de posibilit„˛ile practice de organizare, de etologia speciilor
care fac obiectul ac˛iunii de v‚n„toare ∫i de preferin˛ele
v‚n„torilor participan˛i. Aceste ac˛iuni se clasific„ astfel:
a) v‚n„toarea îla goan„“ — la aceast„ metod„ de
v‚n„toare se pot sau nu utiliza c‚ini de v‚n„toare;
a1) la specia urs, v‚n„toarea prin metoda îla goan„“ se
organizeaz„ o singur„ dat„ pe aceea∫i suprafa˛„ a unui
fond de v‚n„toare Óntr-un sezon de v‚n„toare. La aceast„
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metod„ de v‚n„toare se vor folosi c‚ini de v‚n„toare din
rasele admise, iar num„rul maxim de gonaci nu va fi mai
mare dec‚t num„rul v‚n„torilor. Metoda se poate practica
Ón perioada 15 septembrie — 31 decembrie;
b) v‚n„toarea îÓn cerc“ const„ Ón formarea unui cerc,
alc„tuit din participan˛ii la ac˛iunea de v‚n„toare, care se
str‚nge treptat. Aceast„ v‚n„toare se practic„ exclusiv Ón
c‚mp deschis ∫i are ca scop capturarea v‚natului Ón
diferite scopuri;
c) v‚n„toare Ón grup mare îla s„rite“ metoda se practic„
cu v‚n„torii dispu∫i Ón linie sau semicerc, Ón mi∫care.
Art. 6. — Metodele de v‚n„toare admise Ón Rom‚nia
pentru fiecare specie de v‚nat sunt prev„zute Ón anexa
nr. 2 la prezentul regulament.
Art. 7. — Pentru exercitarea v‚n„torii cu arme se
folosesc exclusiv armele de foc ∫i muni˛iile admise la
v‚n„toare, conform reglement„rilor legale Ón vigoare.
Art. 8. — (1) Capturarea Ón stare vie a exemplarelor de
v‚nat se realizeaz„ prin mijloace ∫i metode specifice
fiec„rei specii, cu respectarea instruc˛iunilor ∫i
reglement„rilor legale Ón vigoare.
(2) Ac˛iunile de v‚n„toare care au ca scop capturarea
v‚natului viu se realizeaz„ Ón limita cotelor de recolt„
aprobate de autoritatea public„ central„ Ón domeniul
cinegetic, pentru fiecare gestionar.
Art. 9. — Participan˛ii la ac˛iunile de v‚n„toare sunt
obliga˛i s„ respecte normele de securitate Ón timpul
practic„rii v‚n„torii, precum ∫i regulile prev„zute Ón anexa
nr. 1 la prezentul regulament.
CAPITOLUL III
Realizarea selec˛iei la speciile sedentare de v‚nat la care
selec˛ia artificial„ se poate realiza prin ac˛iuni de
v‚n„toare
Art. 10. — (1) Œn ac˛iunea de management al
popula˛iilor de v‚nat sedentar, Ón scopul p„str„rii ∫i
amelior„rii calit„˛ii, este necesar„ realizarea selec˛iei
artificiale corespunz„toare. Selec˛ia artificial„ const„ Ón
extragerea prin ac˛iuni de v‚n„toare a exemplarelor
degenerate, bolnave, accidentate, r„nite, cu devia˛ii
comportamentale evidente, din ambele sexe ∫i din toate
categoriile de v‚rst„.
(2) Œn cazul speciilor de cervide se impune realizarea
cotelor de recolt„ Ón structura Ón care acestea sunt
aprobate, respectiv îmasculi de trofeu“, îmasculi de selec˛ie“,
îfemele de selec˛ie“ ∫i îtineret de selec˛ie“. Pentru corecta
identificare a exemplarelor de selec˛ie, este necesar ca, la
orice ac˛iune de v‚n„toare organizat„ Ón acest scop cu
v‚n„tori, ace∫tia s„ fie Ónso˛i˛i de personalul de specialitate
Ómputernicit al gestionarului fondului de v‚n„toare ∫i s„ nu
trag„ dec‚t asupra v‚natului indicat de acesta.
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Art. 11. — (1) Prin exemplar îde viitor“ dintr-o specie de
v‚nat purt„toare de trofeu conven˛ional se Ón˛elege
exemplarul t‚n„r, bine conformat, al c„rui trofeu
corespunde din punct de vedere al caracteristicilor cu
v‚rsta sa ∫i care se impune a fi protejat, pentru a putea
transmite caracterele acestuia la urma∫i.
(2) Prin exemplar îde trofeu“ se Ón˛elege c„ un trofeu
are o valoare cinegetic„ Óncadrat„ Ón baremurile CIC
medaliabile.
(3) Prin exemplar îde selec˛ie“ se Ón˛elege exemplarul
dintr-o specie de v‚nat care nu corespunde din punct de
vedere al caracteristicilor cantitative ∫i calitative cu v‚rsta
sa ∫i care se impune a fi recoltat c‚t mai repede pentru a
nu transmite caractere nedorite la urma∫i. Exemplarele de
selec˛ie sunt exemplare de ambele sexe, indiferent de
v‚rst„, cu evidente defecte de cre∫tere, bolnave, r„nite ori
cu evidente devia˛ii de comportament.
Art. 12. — La speciile de cervide ∫i capr„ neagr„, Ón
scopul asigur„rii de exemplare valoroase ∫i al elimin„rii de
la reproducere a exemplarelor necorespunz„toare,
exemplarele îde trofeu“ se vor recolta numai dup„
urm„toarele date:

a) cerb comun: 5 octombrie;
b) cerb lop„tar: 1 noiembrie;
c) c„prior: 1 august;
d) capr„ neagr„: 1 noiembrie.
CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii finale
Art. 13. — Œn toate cazurile, v‚n„toarea se practic„ Ón
condi˛ii de etic„ v‚n„toreasc„ ∫i de protec˛ie a v‚natului,
cu respectarea prevederilor Legii fondului cinegetic ∫i a
protec˛iei v‚natului nr. 103/1996, republicat„, ∫i a
Regulamentului privind tip„rirea, Ónregistrarea, gestionarea,
eliberarea ∫i folosirea autoriza˛iilor de v‚n„toare, aprobat
prin Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 438/2002.
Art. 14. — V‚n„toarea exemplarelor de urs de c„tre
v‚n„tori afla˛i Ón observatoare este interzis„.
Art. 15. — Valorificarea v‚natului recoltat prin ac˛iunile
de v‚n„toare se face cu respectarea reglement„rilor
sanitare veterinare Ón vigoare.

ANEXA Nr. 1
la regulament
REGULI

ce trebuie respectate la practicarea v‚n„torii, suplimentare fa˛„ de prevederile pct. 3.7.1 (art. 218—255) ∫i pct. 3.7.2 (art. 256—269)
din Ordinul ministrului muncii ∫i protec˛iei sociale nr. 727/1999
I. Obliga˛ii pentru v‚n„tori
La v‚n„torile colective, v‚n„torii au obliga˛ia s„ respecte
urm„toarele reguli:
a) deplasarea v‚n„torilor Ón teren, Óntre goane, se face
Ón lini∫te ∫i Ón ∫ir indian;
b) schimbarea locului indicat de organizator este
interzis„; Ón mod excep˛ional este permis acest lucru, cu
obliga˛ia ca v‚n„torul s„-∫i anun˛e vecinii din st‚nga ∫i din
dreapta;
c) nu este admis consumul de b„uturi alcoolice Ón
stand;
d) se trage Ón v‚nat doar dup„ ce acesta a fost foarte
bine identificat ∫i numai dac„ se afl„ sub distan˛a de tir
eficient;
e) Ón cazul apari˛iei Ón goan„ a ursului, acesta trebuie
prevenit din timp prin gesturi vizibile ∫i eventual prin
zgomote discrete, nu surprins la distan˛„ mic„, fiindc„ Ón
astfel de situa˛ii poate ataca;
f) nu se trage Ón v‚natul care se Óndreapt„ spre vecin,
dac„ acesta nu este foarte aproape ∫i Ón pozi˛ie foarte
favorabil„ de foc;
g) Ónainte de p„r„sirea standului pentru goana
urm„toare, arma se descarc„, deplasarea Óntre goane
f„c‚ndu-se doar cu arma fr‚nt„ sau cu Ónchiz„torul
deschis, astfel Ónc‚t acest lucru s„ fie vizibil; nu se

p„r„se∫te standul p‚n„ ce nu sunt str‚nse toate tuburile
trase pentru a fi duse ulterior la un container destinat
de∫eurilor.
II. Obliga˛ii pentru gonaci (b„t„ia∫i)
Ace∫tia sunt obliga˛i s„ respecte urm„toarele reguli:
— s„ se deplaseze Ón goan„ alinia˛i cu vecinii, la
distan˛„ egal„ de ace∫tia, pe traseul sau dup„ direc˛ia
indicat„ de organizator;
— s„ fac„ permanent zgomot pentru a fi u∫or
identifica˛i de v‚n„tori, mai ales atunci c‚nd se apropie de
linia acestora;
— s„ avertizeze v‚n„torii Ón momentul observ„rii
v‚natului, conform regulilor stabilite de organizatorul
v‚n„torii la Ónceputul acesteia;
— s„ nu se apropie de v‚natul mare c„zut ∫i nici de
cel r„nit;
— s„ poarte elemente care permit identificarea sa.
III. Obliga˛iile observatorilor, invita˛ilor, candida˛ilor la
ob˛inerea permisului de v‚n„toare
Aceste categorii de participan˛i vor respecta regulile
stabilite de organizatorul ac˛iunii de v‚n„toare, av‚nd Ón
vedere ∫i prevederile din prezenta anex„.
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ACTE ALE OFICIULUI ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

D E C I Z I A Nr. 57
din 3 februarie 2005
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1231 alin. (1) lit. e), ale art. 1232 alin. (1) lit. b) ∫i ale art. 131 alin. (2) din
Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. IV din Legea nr. 285/2004, precum ∫i Ón condi˛iile
prev„zute de art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003,
Ón baza prevederilor art. 2 alin. (2) ∫i ale art. 6 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 758/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor ∫i a corpului de arbitri, precum ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 210/2000 privind numirea Ón func˛ia de director general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor
(O.R.D.A.),
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se constituie, Óncep‚nd cu data de
10 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei
privind remunera˛ia datorat„ titularilor de drepturi de autor
pentru comunicarea public„ a operelor audiovizuale, cu
excep˛ia muzicii con˛inute Ón acestea, prin proiec˛ie public„
Ón s„lile de cinematograf, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 123 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Comisia este format„
din reprezentantul organismului de gestiune colectiv„
Societatea pentru Drepturi de Autor Ón Cinematografie ∫i
Audiovizual — Societatea Autorilor Rom‚ni din Audiovizual
(DACIN—SARA), pe de o parte, ∫i din c‚te un
reprezentant al Regiei Autonome a Distribu˛iei ∫i Exploat„rii
Filmelor îRom‚niafilm“, al Hollywood Multiplex ∫i al
Societ„˛ii Comerciale CINEMA îLOTUS“, pe de alt„ parte.
Art. 2. — Se constituie, Óncep‚nd cu data de
10 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei
privind remunera˛ia datorat„ titularilor de drepturi de autor
pentru comunicarea public„ a operelor muzicale prin

proiec˛ia public„ a operelor audiovizuale Ón s„lile de
cinematograf, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 123 1
alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare. Comisia este format„ din
reprezentantul organismului de gestiune colectiv„ Uniunea
Compozitorilor ∫i Muzicologilor din Rom‚nia — Asocia˛ia
pentru Drepturi de Autor (UCMR—ADA), pe de o parte, ∫i
din c‚te un reprezentant al Regiei Autonome a Distribu˛iei
∫i Exploat„rii Filmelor îRom‚niafilm“, al Hollywood Multiplex
∫i al Societ„˛ii Comerciale CINEMA îLOTUS“, pe de alt„
parte.
Art. 3. — Comisiile Ó∫i vor stabili programul Ónt‚lnirilor,
locul ∫i modalitatea desf„∫ur„rii acestora, pe care le vor
comunica Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor.
Art. 4. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Rodica P‚rvu

OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

D E C I Z I A Nr. 58
din 3 februarie 2005
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1231 alin. (1) lit. d) ∫i f), ale art. 1232 alin. (1) lit. d) ∫i ale art. 131 alin. (2) din
Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. IV din Legea nr. 285/2004, precum ∫i Ón condi˛iile
prev„zute de art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003,
Ón baza prevederilor art. 2 alin. (2) ∫i ale art. 6 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 758/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor ∫i a corpului de arbitri, precum ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 210/2000 privind numirea Ón func˛ia de director general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor
(O.R.D.A.),
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se constituie, Óncep‚nd cu data de
10 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei

privind remunera˛ia datorat„ titularilor de drepturi de autor
pentru radiodifuzarea operelor muzicale de c„tre
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organismele de televiziune, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 123 1 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Comisia este format„
din reprezentantul organismului de gestiune colectiv„
Uniunea Compozitorilor ∫i Muzicologilor din Rom‚nia —
Asocia˛ia pentru Drepturi de Autor (UCMR—ADA), pe de o
parte, ∫i din c‚te un reprezentant al Societ„˛ii Rom‚ne de
Televiziune (SRTV) ∫i al Asocia˛iei Rom‚ne de Comunica˛ii
Audiovizuale (ARCA), pe de alt„ parte.
Art. 2. — Se constituie, Óncep‚nd cu data de
10 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei
privind remunera˛ia echitabil„ datorat„ arti∫tilor interpre˛i ∫i
produc„torilor de fonograme pentru comunicarea public„ ∫i
radiodifuzarea fonogramelor de comer˛ sau a reproducerilor
acestora de c„tre organismele de televiziune, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 123 1 alin. (1) lit. f) din
Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Comisia este format„ din c‚te un reprezentant al
organismelor de gestiune colectiv„: Uniunea Produc„torilor
de Fonograme din Rom‚nia (UPFR) ∫i Centrul Rom‚n
pentru Administrarea Drepturilor Arti∫tilor Interpre˛i
(CREDIDAM), pe de o parte, precum ∫i din c‚te un
reprezentant al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune (SRTV) ∫i
al Asocia˛iei Rom‚ne de Comunica˛ii Audiovizuale (ARCA),
pe de alt„ parte.
Art. 3. — Se constituie, Óncep‚nd cu data de
10 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei
privind remunera˛ia datorat„ titularilor de drepturi pentru
dreptul de radiodifuzare a operelor audiovizuale de c„tre
organismele de televiziune, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 123 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Comisia este format„
din reprezentantul organismului de gestiune colectiv„
Societatea pentru Drepturi de Autor Ón Cinematografie ∫i
Audiovizual — Societatea Autorilor Rom‚ni din Audiovizual
(DACIN—SARA), pe de o parte, ∫i din c‚te un
reprezentant al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune (SRTV) ∫i
al Asocia˛iei Rom‚ne de Comunica˛ii Audiovizuale (ARCA),
pe de alt„ parte.

Art. 4. — Se constituie, Óncep‚nd cu data de
10 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei
privind remunera˛ia datorat„ titularilor de drepturi de autor
pentru radiodifuzarea operelor muzicale de c„tre
organismele de radiodifuziune, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 123 1 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Comisia este format„ din reprezentantul organismului de
gestiune colectiv„ Uniunea Compozitorilor ∫i Muzicologilor
din Rom‚nia — Asocia˛ia pentru Drepturi de Autor
(UCMR—ADA), pe de o parte, ∫i din c‚te un reprezentant
al Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune (SRR) ∫i al
Asocia˛iei Rom‚ne de Comunica˛ii Audiovizuale (ARCA), pe
de alt„ parte.
Art. 5. — Se constituie, Óncep‚nd cu data de
10 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei
privind remunera˛ia echitabil„ datorat„ arti∫tilor interpre˛i ∫i
produc„torilor de fonograme pentru comunicarea public„ ∫i
radiodifuzarea fonogramelor de comer˛ sau a reproducerilor
acestora de c„tre organismele de radiodifuziune, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 123 1 alin. (1) lit. f) din
Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Comisia este format„ din c‚te un reprezentant al
organismelor de gestiune colectiv„: Uniunea Produc„torilor
de Fonograme din Rom‚nia (UPFR) ∫i al Centrului Rom‚n
pentru Administrarea Drepturilor Arti∫tilor Interpre˛i
(CREDIDAM), pe de o parte, precum ∫i din c‚te un
reprezentant al Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune (SRR)
∫i al Asocia˛iei Rom‚ne de Comunica˛ii Audiovizuale
(ARCA), pe de alt„ parte.
Art. 6. — Comisiile Ó∫i vor stabili programul Ónt‚lnirilor,
locul ∫i modalitatea desf„∫ur„rii acestora, pe care le vor
comunica Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor.
Art. 7. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Directorul General al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Rodica P‚rvu
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