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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele
publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005, din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2005, cu suma de 1.500.000.000 lei, la
capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i ac˛iuni privind activitatea
sportiv„ ∫i de tineret“, titlul 34 îSubven˛ii“, pentru
organizarea unei ac˛iuni culturale de c„tre Filarmonica
îGeorge Enescu“ din Bucure∫ti, cu ocazia zilei de 9 mai,
îZiua Europei“.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului

de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005.
Art. 3. — Sumele alocate potrivit prevederilor art. 1 ∫i
r„mase neutilizate p‚n„ la data de 31 mai 2005 se
restituie de c„tre Ministerul Culturii ∫i Cultelor Ón vederea
reÓntregirii Fondului de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului.
Art. 4. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón conformitate cu
prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Monica Octavia Musc„
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 5 mai 2005.
Nr. 391.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind utilizarea sumelor Óncasate din privatizare pentru construirea ∫i/sau reabilitarea caselor
de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construc˛ii
∫i a c„ilor de acces
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare ∫i din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 48/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Disponibilit„˛ile Ón sum„ de 725 miliarde lei,
Óncasate potrivit prevederilor art. 1 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea
veniturilor din privatizare ∫i din valorificarea activelor
bancare neperformante, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 48/2005, se utilizeaz„ pentru construirea ∫i/sau
reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv

pentru amenajarea terenurilor de construc˛ii ∫i a c„ilor de
acces.
Art. 2. — Œn termen de 3 zile lucr„toare de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri, Ministerul Finan˛elor
Publice vireaz„ suma prev„zut„ la art. 1 Ón contul Agen˛iei
Na˛ionale pentru Locuin˛e, care func˛ioneaz„ ca agen˛ie de
implementare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 5 mai 2005.
Nr. 392.

Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind organizarea Reuniunii ∫efilor de stat ∫i de guvern din statele participante
la Procesul de cooperare Ón Europa de Sud-Est (Summitul S.E.E.C.P.)
∫i a Reuniunii mini∫trilor afacerilor externe din statele participante la S.E.E.C.P.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ organizarea de c„tre Ministerul
Afacerilor Externe a Reuniunii ∫efilor de stat ∫i de guvern
din statele participante la Procesul de cooperare Ón Europa
de Sud-Est (Summitul S.E.E.C.P.), din 11 mai 2005,
precum ∫i a Reuniunii mini∫trilor afacerilor externe din
statele participante la S.E.E.C.P., din 10 mai 2005.

Art. 2. — (1) Cheltuielile aferente reuniunilor prev„zute
la art. 1 (cazare, transport, Ónchiriere de s„li, IT, aparatur„
birotic„ etc.) se suport„ din bugetul aprobat Ministerului
Afacerilor Externe pe anul 2005.
(2) Cu prilejul acestor reuniuni, cheltuielile privind
trata˛iile se efectueaz„ Ón limita a 200.000 lei/persoan„/zi.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,
Lucian Leu∫tean,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 5 mai 2005.
Nr. 393.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind constituirea Comisiei de organizare a Reuniunii ∫efilor de stat ∫i de guvern
din statele participante la Procesul de cooperare Ón Europa de Sud-Est
Œn

temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se Ónfiin˛eaz„ Comisia de organizare a
Reuniunii ∫efilor de stat ∫i de guvern din statele participante
la Procesul de cooperare Ón Europa de Sud-Est, care va
avea loc Ón data de 11 mai 2005, denumit„ Ón continuare
Comisia de organizare.
Art. 2. — Comisia de organizare realizeaz„ demersurile
∫i ia m„surile necesare pentru buna organizare ∫i
desf„∫urare a reuniunii.
Art. 3. — (1) Comisia de organizare are Ón componen˛a
sa c‚te un reprezentant, la nivel de secretar de stat sau
secretar general ori asimila˛i ai acestora, din cadrul
urm„toarelor autorit„˛i:
a) Ministerul Afacerilor Externe;
b) Ministerul Finan˛elor Publice;
c) Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor;
d) Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„;
e) Serviciul de Telecomunica˛ii Speciale;
f) Centrul Interna˛ional de Conferin˛e de la Palatul
Parlamentului (directorul centrului).

(2) La lucr„rile Comisiei de organizare poate participa,
Ón calitate de invitat, ∫i un reprezentant al Administra˛iei
Preziden˛iale.
(3) Œn vederea organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii reuniunii,
Comisia de organizare colaboreaz„ cu autorit„˛i ∫i institu˛ii
publice, persoane juridice de drept privat, precum ∫i cu
organiza˛ii neguvernamentale.
(4) Comisia de organizare va putea constitui colective
tehnice de lucru formate din reprezentan˛i ai autorit„˛ilor
prev„zute la alin. (1), ai altor autorit„˛i ∫i institu˛ii publice,
ai persoanelor juridice de drept privat, precum ∫i ai
organiza˛iilor neguvernamentale.
Art. 4 — Comisia de organizare este condus„ de
reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 5. — Comisia de organizare se Óntrune∫te
s„pt„m‚nal sau ori de c‚te ori este nevoie, la sediul
Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 6. — Cheltuielile necesare organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii
lucr„rilor Comisiei de organizare sunt asigurate din bugetul
Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 5 mai 2005.
Nr. 394.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,
Lucian Leu∫tean,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Boto∫ani
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru sus˛inerea sistemului de
protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de
2.000.000 mii lei, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al comunei
Mihai Eminescu, jude˛ul Boto∫ani, pentru finan˛area
lucr„rilor de reabilitare a drumului comunal DC 62

Ipote∫ti — Cucor„ni — Cervice∫ti, situat pe raza teritorial„
a comunei Mihai Eminescu, jude˛ul Boto∫ani.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 5 mai 2005.
Nr. 395.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Boto∫ani
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru sus˛inerea sistemului de
protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de
2.000.000 mii lei din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al comunei
Ib„ne∫ti, jude˛ul Boto∫ani, pentru finan˛area lucr„rilor de
reabilitare a drumului comunal DC 119—149—128

Ib„ne∫ti — Dumbr„vi˛a, situat pe raza teritorial„ a comunei
Ib„ne∫ti, jude˛ul Boto∫ani.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 5 mai 2005.
Nr. 396.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul D‚mbovi˛a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru sus˛inerea sistemului de
protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de
4 miliarde lei din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, ∫i
alocarea acesteia bugetului propriu al comunei GuraOcni˛ei, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ón vederea sus˛inerii cheltuielilor

curente de personal ∫i materiale la Centrul de Recuperare ∫i
Reabilitare Neuropsihiatric„ Gura-Ocni˛ei, jude˛ul D‚mbovi˛a.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 5 mai 2005.
Nr. 397.

ACTE ALE OFICIULUI ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
pentru publicarea Metodologiei privind remunera˛ia datorat„ arti∫tilor interpre˛i sau executan˛i
∫i produc„torilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate Ón scop comercial
sau a reproducerilor acestora de c„tre organisme de radiodifuziune ∫i de televiziune,
prin gestiune colectiv„ obligatorie
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1231 alin. (1) lit. f) ∫i ale art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul
de autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. IV din Legea nr. 285/2004,
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 ∫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:
Articol unic. — Se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, Protocolul referitor la Metodologia
privind remunera˛ia datorat„ arti∫tilor interpre˛i sau
executan˛i ∫i produc„torilor de fonograme pentru
radiodifuzarea fonogramelor publicate Ón scop comercial sau
a reproducerilor acestora de c„tre organisme de
radiodifuziune ∫i de televiziune, prin gestiune colectiv„

obligatorie, Óncheiat Óntre organismele 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, ∫i Societatea
Rom‚n„ de Televiziune (SRTV) ∫i Asocia˛ia Rom‚n„ de
Comunica˛ii Audiovizuale (ARCA), pe de alt„ parte.

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

Bucure∫ti, 3 mai 2005.
Nr. 104.
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METODOLOGIE
privind remunera˛ia datorat„ arti∫tilor interpre˛i sau executan˛i ∫i produc„torilor de fonograme
pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate Ón scop comercial sau a reproducerilor acestora
de c„tre organisme de radiodifuziune ∫i de televiziune, prin gestiune colectiv„ obligatorie

1. Pentru utilizarea direct„ sau indirect„ a fonogramelor
publicate Ón scop comercial ori a reproducerilor acestora
prin radiodifuzare, organismele de radiodifuziune ∫i de
televiziune au obliga˛ia s„ pl„teasc„ o remunera˛ie unic„
echitabil„ organismelor de gestiune colectiv„ ale arti∫tilor
interpre˛i sau executan˛i ∫i produc„torilor de fonograme.
2. Utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate
Ón scop comercial sau a reproducerilor acestora, aduse
anterior la cuno∫tin˛„ public„ ∫i ale c„ror drepturi conexe
patrimoniale se afl„ Ón termenele de protec˛ie prev„zute de
lege, de c„tre organismele de radiodifuziune ∫i de
televiziune, se poate face numai Ón baza unei autoriza˛ii
Utilizatori
radio

sub form„ de licen˛„ neexclusiv„ eliberat„ de organismele
de gestiune colectiv„ desemnate de Oficiul Rom‚n pentru
Drepturile de Autor (O.R.D.A.) drept colectoare pentru
arti∫tii interpre˛i sau executan˛i ∫i pentru produc„torii de
fonograme.
3. Utilizatorii au obliga˛ia s„ pl„teasc„ organismelor de
gestiune colectiv„ prev„zute la pct. 2 o remunera˛ie
reprezent‚nd drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea
fonogramelor publicate Ón scop comercial sau a
reproducerilor acestora, prin aplicarea unui procent, conform
tabelelor de mai jos, la baza de calcul prev„zut„ la pct. 4.

Societatea Rom‚n„ de
Radiodifuziune

Organisme de
radiodifuziune

Organisme
de gestiune

Produc„tori de
fonograme

Arti∫ti
interpre˛i

Produc„tori de
fonograme

Arti∫ti
interpre˛i

Anul 2005
Anul 2006
Anul 2007

1%
1,05%
1,1%

1%
1,05%
1,1%

1,25%
1,25%
1,25%

1,35%
1,35%
1,35%

Utilizatori
televiziune

Organisme de televiziune

Organisme
de gestiune

Produc„tori de fonograme

Arti∫ti interpre˛i

Anii
2005, 2006, 2007

1%

1%

4. Baza de calcul este constituit„ din veniturile ob˛inute
de
utilizatori
din
activitatea
de
radiodifuzare
corespunz„toare ponderii utiliz„rii fonogramelor publicate Ón
scop comercial sau a reproducerilor acestora (model de
calcul: V = venituri din activitatea de radiodifuzare; P =
pondere de utilizare (%); B = baza de calcul; Z = procent
conform tabelelor de la pct. 3; REM = remunera˛ie)
V x P= B
B x Z(%) = REM
5. Remunera˛ia se pl„te∫te trimestrial p‚n„ la data de
26 a primei luni urm„toare trimestrului pentru care este
datorat„.
6. Œn cazul utiliz„rii fonogramelor publicate Ón scop
comercial sau al reproducerilor acestora Ón spoturi
publicitare, Ón spoturi de promovare a unui post de radio,
de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe
prin cablu, Ón generice de emisiuni sau Ón rubrici proprii ale
acestora, produc„torul spoturilor, respectiv realizatorul
emisiunii sau al rubricii proprii, are obliga˛ia de a ob˛ine
acordul expres al produc„torului de fonograme, care va fi
comunicat Ón cel mult dou„ zile de la solicitare.
7. Utilizatorii au obliga˛ia s„ comunice organismelor de
gestiune colectiv„ ale arti∫tilor interpre˛i ∫i produc„torilor de
fonograme, p‚n„ la data men˛ionat„ la pct. 5, un raport
privind utilizarea fonogramelor publicate Ón scop comercial
sau a reproducerilor acestora Ón trimestrul precedent.
Pentru trimestrul de raportare, raportul va cuprinde:
a) lista complet„ a fonogramelor publicate Ón scop
comercial, radiodifuzate, durata utiliz„rii lor ∫i alte detalii
cunoscute. Aceste liste constituie baza de repartizare a
remunera˛iilor Óncasate de organismele de gestiune

colectiv„ a drepturilor conexe prev„zute Ón aceast„
metodologie;
b) baza de calcul a sumelor virate.
Raportul va fi Ónso˛it de o adres„ de Ónaintare purt‚nd
numele reprezentantului legal, semn„tura ∫i ∫tampila
utilizatorului, adresa prin care va fi confirmat„ pe propria
r„spundere veridicitatea informa˛iilor ce sunt con˛inute Ón
raport. Raportul va putea fi transmis ∫i prin format
electronic.
8. La solicitarea scris„ a organismului de gestiune
colectiv„, dup„ efectuarea pl„˛ilor, utilizatorul are obliga˛ia
de a comunica acestora copii certificate pe propria
r„spundere de reprezentantul legal de pe documentele
cuprinz‚nd informa˛iile pe baza c„rora s-a determinat baza
de calcul. Utilizatorul care a primit din partea
organismului/organismelor de gestiune colectiv„ o
asemenea cerere va avea un termen de maximum 15 zile
pentru preg„tirea documenta˛iei solicitate. Organismele de
gestiune colectiv„ au dreptul s„ cear„ un audit extern
pentru examinarea corectitudinii calcul„rii remunera˛iei de
c„tre un auditor agreat de toate p„r˛ile.
9. Pentru Ónt‚rzieri de plat„ utilizatorii datoreaz„
penaliz„ri echivalente nivelului dob‚nzii de referin˛„ stabilit
de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, aferente sumelor
neachitate la termen.
10. Prezenta metodologie va putea fi modificat„ numai
dup„ 3 ani de la data public„rii sale Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, cu excep˛ia cazului Ón care dispozi˛iile
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile
conexe, astfel cum a fost modificat„ prin Legea
nr. 285/2004, avute Ón vedere la elaborarea prezentei
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metodologii, sunt modificate Ónainte de Ómplinirea acestui
termen, caz Ón care organismele de gestiune colectiv„ sau

utilizatorul vor putea solicita ini˛ierea unei noi proceduri de
negociere.

Societatea Rom‚n„ de Televiziune — SRTV
Valentin Nicolau,
pre∫edinte-director general

Asocia˛ia Rom‚n„ de Comunica˛ii Audiovizuale — ARCA
George Chiri˛„,
director executiv

Societatea Rom‚n„ de Radiodifuziune — SRR
Constantin Pu∫ca∫,
director general adjunct

Centrul Rom‚n pentru Administrarea Drepturilor Arti∫tilor
Interpre˛i — CREDIDAM
™tefan Gheorghiu,
pre∫edinte

p. Pre∫edintele Uniunii Produc„torilor de Fonograme din Rom‚nia — UPFR,
avocat Andreea S‚rbu
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
pentru publicarea Protocolului referitor la Metodologia privind cuantumul remunera˛iei
compensatorii pentru copia privat„ pentru coli de h‚rtie pentru copiator format A4
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 107 alin. (4), coroborate cu ale art. 1312 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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 ∫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:
Articol unic. — Se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, Protocolul referitor la Metodologia
privind cuantumul remunera˛iei compensatorii pentru copia
privat„ pentru coli de h‚rtie pentru copiator format A4,
Óncheiat Óntre organismele de gestiune colectiv„ Societatea
de Gestiune Colectiv„ a Drepturilor de Autor — COPYRO
∫i Societatea de Gestiune Colectiv„ a Dreptului de Autor Ón
Domeniul Artelor Vizuale (VISARTA), pe de o parte, ∫i
reprezentan˛ii urm„toarelor trei firme mandatate de
importatorii ∫i fabrican˛ii majori din domeniu: Societatea

Comercial„ îANTALIS“ — S.A., Societatea Comercial„
îRTC HOLDING“ — S.A. ∫i Societatea Comercial„
îCRISTIANA COMPANY IMPEX“ — S.R.L., pe de alt„
parte, Ón cadrul comisiei constituite prin Decizia directorului
general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor
nr. 6/2005, Ón conformitate cu prevederile art. 107 alin. (4),
(5) ∫i (6) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i
drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

Directorul general al Oficiului Rom‚n
pentru Drepturile de Autor,
Rodica P‚rvu
Bucure∫ti, 3 mai 2005.
Nr. 105.
PROTOCOL
Œncheiat Óntre:
1. organismele de gestiune colectiv„ a drepturilor de autor: COPYRO, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. C„derea
Bastiliei nr. 62, sectorul 1, cod fiscal 2787628, cont: cod IBAN RO85RNCB5010000001850001, reprezentat legal prin
doamna director economic Nicoleta Cofcinski, ∫i VISARTA, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Nicolae Iorga nr. 21, sectorul 1,
reprezentat legal prin domnul director executiv Gheorghe Voican, pe de o parte, ∫i subscrisele:
2. Societatea Comercial„ îRTC HOLDING“ — S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, Drumul
S„b„reni nr. 24—26, sectorul 6, Ónregistrat„ la registrul comer˛ului cu nr. J40/23411/1994, av‚nd codul unic de
Ónregistrare 6562512, reprezentat„ prin domnul Buga Sorin Cristian, Societatea Comercial„ îANTALIS“ — S.A.,
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Speran˛ei nr. 21, sectorul 2, Ónregistrat„ la registrul comer˛ului cu
nr. J40/4358/1993, av‚nd codul unic de Ónregistrare 10519723, reprezentat„ legal prin doamna Ionela Corina Iorga, Ón
calitate de delegat, av‚nd cartea de identitate seria GZ nr. 092952, eliberat„ de sec˛ia de poli˛ie a municipiului Motru la
2 aprilie 2002, Societatea Comercial„ îCRISTIANA COMPANY IMPEX“ — S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie nr. 116, sectorul 5, Ónregistrat„ la registrul comer˛ului cu nr. J40/9379/1993, av‚nd codul
unic de Ónregistrare 3750635, reprezentat„ legal prin domnul Liviu Radu, Ón calitate de administrator, reprezent‚nd
principalii importatori ∫i fabrican˛i majori din domeniu, conform Deciziei directorului general al Oficiului Rom‚n pentru
Drepturile de Autor nr. 6/2005 de numire a comisiilor de negociere, pe de alt„ parte.
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Pe baza negocierilor prev„zute la art. 107 alin. (5), art. 131 ∫i 133 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor
∫i drepturile conexe, modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 285/2004, au stabilit urm„toarea:
METODOLOGIE
privind cuantumul remunera˛iei compensatorii pentru copia privat„ pentru coli de h‚rtie pentru copiator format A4
Art. 1. — Remunera˛ia compensatorie pentru copia
privat„ pentru coli de h‚rtie format A4—80 g/m2 se pl„te∫te
de to˛i fabrican˛ii ∫i importatorii de h‚rtie din domeniu.
Art. 2. — Prin h‚rtie pentru copiator format A4 se
Ón˛elege h‚rtia de 80 g/m2.
Art. 3. — Cuantumul remunera˛iei compensatorii pentru
copia privat„ datorat„ pentru coli de h‚rtie pentru copiator
format A4—80 g/m 2, pe anul 2005, conform Ón˛elegerii
p„r˛ilor, este de 0,5%.
Art. 4. — Baza de calcul: remunera˛ia compensatorie
pentru copia privat„ se calculeaz„ la valoarea statistic„, Ón
lei, din vam„ pentru h‚rtia pentru copiator importat„
conform declara˛iei vamale de import (D.V.I.) ∫i facturii
externe de import ∫i, respectiv, la valoarea facturat„ f„r„
T.V.A. cu ocazia punerii Ón circula˛ie a produselor de h‚rtie
pentru copiator format A4—80 g/m 2 de c„tre fabrican˛i,
men˛ion‚ndu-se distinct pe factur„ cuantumul acesteia.
Art. 5. — Plata remunera˛iei compensatorii pentru copia
privat„, conform art. 4, se va face p‚n„ Ón ultima zi
lucr„toare a fiec„rei luni urm„toare celei pentru care este
datorat„, pentru h‚rtia de copiator format A4—80 g/m 2
importat„, respectiv produs„ ∫i facturat„.
Art. 6. — Œn caz de Ónt‚rzieri la plata remunera˛iei,
importatorii ∫i fabrican˛ii datoreaz„ dob‚nzi la nivelul ratei
de scont a B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei.

Art. 7. — Importatorii ∫i fabrican˛ii de h‚rtie pentru
copiator format A4—80 g/m2 sunt obliga˛i ca, p‚n„ la data
de 20 a fiec„rei luni pentru luna precedent„, s„ comunice
organismului de gestiune colectiv„ desemnat unic colector
un raport privind:
— valoarea statistic„ Ón lei a importurilor de h‚rtie
pentru copiator conform D.V.I. (declara˛ie vamal„ de import);
— cantitatea de produse de h‚rtie pentru copiator
format A4—80 g/m2 produs„ ∫i facturat„, pre˛ul ∫i stocul
acesteia.
Art. 8. — Neprezentarea documenta˛iei prev„zute la
art. 7 constituie contraven˛ie conform art. 1393 alin. (2) din
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile
conexe, modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 285/2004.
Art. 9. — Prezenta metodologie intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón
conformitate cu art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996,
modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 285/2004, coroborat
cu art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnic„ legislativ„ pentru elaborarea actelor normative,
republicat„, ∫i are valabilitate p‚n„ la data finaliz„rii
urm„toarei negocieri.
Art. 10. — Prezenta metodologie a fost Óncheiat„ ast„zi,
4 martie 2005, Ón ∫apte exemplare originale, c‚te unul
pentru fiecare parte ∫i dou„ exemplare pentru a fi
comunicate Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor.

COPYRO
Nicoleta Cofcinski,
director economic

Societatea Comercial„ îANTALIS“ — S.A.
Ionela Corina Iorga,
delegat

VISARTA
Gheorghe Voican,
director executiv

Societatea Comercial„
îRTC HOLDING“ — S.A.
Buga Sorin Cristian
Societatea Comercial„
îCRISTIANA COMPANY IMPEX“ — S.R.L.
Liviu Radu,
administrator
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